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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في م دان اإلشهال القافوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتح ل اإلدالة أية مسؤول ة ف  ا يتعلق ب ض ون اإلعالفات.

 I.  -  إعالنات قانونية

CAFE LA BRISE DE L’OCEAN

SARL

شركة محدودة املسؤول ة

لأس الها : 100.000 دلهم

1175 شالع بي1 أفزلان حي الرياض

بوزف قة

تأسيس
مسجل. عرفي  عقد  ب قت�سى 

بتاليخ.13.أكتوار.2020،.تم تأسيس.

املحدودة. املسؤول ة  ذات  شركة 

بالخصائص التال ة.:

 CAFE LA BRISE .: التس  ة.

محدودة. شركة  .DE L’OCEAN

املسؤول ة.

الهدف.:.استغال5 مقهى مطعم.

1175.شالع بي1. .: املقر االجت اعي.

أفزلان حي الرياض بوزف قة.

دلهم. .100.000 .: الرأس ا5.

مقس ة إلى.1000.حصة من فئة.100 

دلهم موزعة على الشركاء.كالتالي.:

الس د ص11ي مح د.:.400.حصة.

 200 .: سف ان. ص11ي  الس د 

حصة.

الس دة ص11ي ل لى.:.200.حصة.

الس د ص11ي كريم.:.200.حصة.

ص11ي. الس د  .: القافوني. املسي1 

سف ان.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  وتم 

بتاليخ ببنسل  ان   االبتدائ ة 

19.أكتوار.2020.تحت لقم.6405.

1 P

ALOE DIAMANT TEAM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

برأس ا5 : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : 15 شالع اربطا5

الشقة 4 أكدا5 الرااط

تبعا ملداوالت الج ع العام الغي1.

أغسطس. .28 يوم. املنعقد  عادي 

ت م). دياموفد  )ألوي  لشركة. .2019

برأس ا5. املسؤول ة  شركة محدودة 

100.000.دلهم تم االتفاق على.:

 15 من. االجت اعي  املقر  تحويل 

شالع اربطا5 الشقة.4.أكدا5 الرااط.

إلى تجزئة الرياض أوالد مطاع سكتول.

1.لقم.342.ت الة.

االعت1اف بتغ ي1 االسم للشريك إلى.

ح اة امزيان.

القافوني. اإليداع  وضع  تم  وقد 

لدى املحك ة التجالية بالرااط يوم.

21.أكتوار.2019.تحت لقم.102729.
عن النسخة والنص

2 P

SWISS MEDICAL CAR شركة
لأس الها : 10.000 دلهم

مقرها االجت اعي : لقم 1549 حي 

املغرب العربي شالع طالق ابن زياد

ت الة

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

 2020 20.سبت 11. للشركة املؤلخ في.

ت ت املصادقة على ما يلي.:

الحل املسبق للشركة.

الحاطب. حسن  الس د  تع ين 

مصف ا للشركة.

لقم. في  التصف ة  مقر  تحديد 

1549.حي املغرب العربي شالع طالق.
ابن زياد ت الة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .22 بتاليخ. بالرااط  التجالية 
2020.تحت لقم.107905.

3 P

SRGHINI BUREAU شركة
لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : لقم 292 تجزئة 
الفردوس ت الة

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.
 2020 أكتوار. .10 للشركة املؤلخ في.

ت ت املصادقة على ما يلي.:
الحل املسبق للشركة.

ملسلك. سع د  الس د  تع ين 
مصف ا للشركة.

تحديد مقر التصف ة في لقم.292 
تجزئة الفردوس ت الة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .19 بتاليخ. بت الة  االبتدائ ة 
2020.تحت لقم.4167.

4 P

CREDITINFO CHECKS
شركة مساه ة

ذات الرأس ا5 : 15.000.000 دلهم
املقر االجت اعي : ع الة زينيت
الطابق 1 و2، تجزئة س ف م
بقع 19-20، س دي معروف

الدال الب ضاء
املسجلة بالسجل التجالي

للدال الب ضاء تحت لقم 394001
خال5 الج ع العام العادي وغي1.
العادي املنعقد في.8.ماي.2020،.قرل.

مساه و الشركة.:

التلقائي. التعديل  على  املصادقة 

الفئة من  سهم  .7500  لنقل.

دلهم لصالح. .100 بق  ة اس  ة. .B  

 CREDITINFO HOLDING شركة.

شركة. فشل  بسبب  .MAROC

لتحرير. بالتزامها  الوفاء. في  .SISPAY

لأس املا5 املكتتب في غضون اآلجا5.

املحدد من طرف الشركة.

الصقلي. كنزة  الس دة  تع ين 

من. .1990 أغسطس. .11 املولودة في.

الجنس ة املغرا ة ك تصرفة للشركة.

غاية. إلى  أي  سنوات  .(6( ملدة ست.

لل صادقة. املنعقد  العام  الج ع 

 31 في. املنته ة  السنة  على حسابات 

ديس 2025.11.

املوافقة على تحويل سهم واحد.

 CREDITINFO شركة. من  .(1(

لصالح. .HOLDING MAROC

الس دة كنزة الصقلي واملوافقة على.

هذه ارخي1ة ك ساهم في الشركة.

ارسا�سي. النظام  ص اغة  إعادة 

للشركة.

تم اإليداع القافوني بقلم املحك ة.

بتاليخ الب ضاء. بالدال   التجالية 

16.أكتوار.2020.تحت لقم.750154 

بالسجل. التعديلي  والتسج ل 

بتاليخ الب ضاء. بالدال   التجالي 

 16.أكتوار.2020.تحت لقم.24348.
لإليداع.:.لئيس مجلس اإلدالة

5 P
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ARIN MAROC
شركة ذات مسؤول ة محدودة

ذات شريك واحد
الرأس ا5 : 10.000.00 دلهم

املقر االجت اعي : 17، ساحة شال5 
ف كو5، الشقة لقم 2، الطابق لقم 7

أففا، 20100 الدال الب ضاء
املسجلة بالسجل التجالي

للدال الب ضاء تحت لقم 229107
قرل الشريك الوح د للشركة.:

بتاليخ.30.ديس 2016.11.ما يلي.:
الس د. باستقالة  عل ا  اإلحاطة 
ج فري آالن ستافدلسكي من مهامه.

ك سي1 بالشركة.
الس د. للشركة  ك سي1  تع ين 
 2 موال د. من  ف ووس ا  جي  ديف د 

أبريل.1964.ذو الجنس ة ارمريك ة.
النظام. من  .12 البند. تغ ي1 

ارسا�سي للشركة.؛.و
بتاليخ.4.أغسطس.2020.ما يلي.:

للشركة. التجالي  السجل  فقل 

البحت1ي،. زفقة  .،17 .: للعنوان اآلتي.
 20060 الطابق ارل�سي،. حي كوتيي،.

الدال الب ضاء.
تغ ي1 البند.5.من النظام ارسا�سي.

للشركة.
تم اإليداع القافوني بقلم املحك ة.
بتاليخ الب ضاء. بالدال   التجالية 

19.أكتوار.2020.تحت لقم.750337 
بالسجل. التعديلي  والتسج ل 
بتاليخ الب ضاء. للدال   التجالي 
19.أكتوار.2020.تحت لقم.24517.

لإليداع.:.املسي1

6 P

شركة التأمين وإعادة التأمين 
»أطلنطا«

 COMPAGNIE D’ASSURANCES
ET REASSURANCES

ATLANTA
مقاولة خاضعة للقافون لقم 17-99 

املتعلق ب دوفة التأم نات
شركة مساه ة ذات لأس ا5
قدله 601.904.360 دلهم

مقرها االجت اعي : 181، شالع أففا
الدال الب ضاء

السجل التجالي بالدال الب ضاء

لقم 16747 - التعريف الضريبي

لقم 01085137

التعريف املوحد لل قاولة

001529660000034

إدماج عن طريق ضم شركة »سند« 

SANAD من طرف شركة التأمين 

 ATLANTA »وإعادة التأمين »أطلنطا

- الزيادة في الرأس ا5 الناتجة عن 

اإلدماج - تغ ي1 تس  ة الشركة

في مؤلخ  محضر   ب قت�سى 

الج ع ة. قامت  .،2020 سبت 11. .25

التأمين. لشركة  العادية  غي1  العامة 

)أ). »أطلنطا«. التأمين. وإعادة 

باملصادقة على اتفاق اإلدماج الذي.

»سند«. شركة. قامت  ب قتضاه 

وخصومها. أصولها  مج وع  بتقديم 

و)ب). »أطلنطا«. شركة. لفائدة 

النهائي لإلدماج عن. ب عاينة اإلفجاز 

من طرف. »سند«. طريق ضم شركة.

باملصادقة. و)ج). »أطلنطا«. شركة.

هذا. إطال  في  املنجز  التقديم  على 

اإلدماج وعلى تق   ه و.)د).بالزيادة في.

لأس ا5 شركة.»أطلنطا«.ب بلغ قدله.

دله ا الناتجة عن إفجاز. .931.590

اإلدماج،.و.)هـ).بتغ ي1 تس  ة الشركة.

اآلن. من  أصبحت  التي  »أطلنطا«.

مس اة.»أطلنطا سند«.عوض شركة.

»أطلنطا« التأمين. وإعادة   التأمين 

و.)و).بتعديل الفصلين.2.»التس  ة«.

من. االجت اعي«. »الرأس ا5  و.6.

النظام ارسا�سي للشركة.

كتابة. لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بالدال. التجالية  املحك ة  ضبط 

 2020 أكتوار. .13 بتاليخ. الب ضاء.

تحت لقم.749474.

7 P

سند
SANAD

مقاولة خاضعة للقافون لقم 17-99 
املتعلق ب دوفة التأم نات

شركة مساه ة ذات لأس ا5
قدله 250.000.000 دلهم

مقرها االجت اعي : 181، شالع أففا
الدال الب ضاء

السجل التجالي بالدال الب ضاء
لقم 5825 - التعريف الضريبي

لقم 1084016
التعريف املوحد لل قاولة

000230942000017
إدماج عن طريق ضم شركة »سند« 
SANAD من طرف شركة التأمين 

ATLANTA »وإعادة التأمين »أطلنطا
SANAD »حل شركة »سند

دون تصف تها
في مؤلخ  محضر   ب قت�سى 
الج ع ة. قامت  .،2020 سبت 11. .25
»سند«. لشركة. العادية  غي1  العامة 
)أ).باملصادقة على اإلدماج عن طريق.
من طرف شركة. »سند«. ضم شركة.
»أطلنطا«. التأمين. وإعادة  التأمين 
شركة. حل  على  باإلشهاد  و.)ب).
دون. وذلك  القافون  بقوة  »سند«.

تصف تها.
كتابة. لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بالدال. التجالية  املحك ة  ضبط 
 2020 أكتوار. .13 بتاليخ. الب ضاء.

تحت لقم.749473.
8 P

 GROUPE SCOLAIRE شركة
 BENNIS ET TERRAB JUNIOR

PRIVE
شركة ذات مسؤول ة محدودة

لأس الها : 100.000 دلهم
مقرها االجت اعي : 21، زفقة مصر
إقامة سهام 2، مكتب 7، القن طرة

مسجل. عرفي  عقد  ب قت�سى 
 2020 مالس. .13 بتاليخ. بالقن طرة 
وضع القافون ارسا�سي لشركة ذات.
مسؤول ة محدودة لتكون خاص اتها.

كالتالي.:

التس  ة.:.مج وعة مدالس بنيس.
وثراب ج ن ول ش.م.م.

الهدف.:.التعل م الخصو�سي.
املقر االجت اعي.:.21،.زفقة مصر،.

إقامة سهام.2،.مكتب.7،.القن طرة.
من تاليخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

التسج ل النهائي بالسجل التجالي.
الشركاء.:

السادة.:.بنيس ياسر.-.بنيس كوثر.
-.بنيس عالء.

السنة االجت اع ة.:.من فاتح يناير.
إلى.31.ديس 11.

التس ي1.:.عين الس د بنيس ياسر.
ك سي1 للشركة.

قد تم تسج ل الشركة بالسجل.

التجالي لدى كتابة ضبط املحك ة.
بتاليخ بالقن طرة   االبتدائ ة 
19.أكتوار.2020.تحت لقم.56713.
9 P

STE G.T. AABIDIN
SARL

التأسيس
العرفي. العقد  شروط  حسب 
تم تأسيس. .،2020 أكتوار. .7 بتاليخ.
محدودة. لشركة  ارسا�سي  النظام 
امل يزات. حسب  وذلك  املسؤول ة 

التال ة.:
 STE G.T. AABIDIN .: التس  ة.

SARL
الشكل القافوني.:.شركة محدودة.

املسؤول ة.
السوق. تجزئة  .: االجت اعي. املقر 
إقل م. امللحة  جرف  املرجة  شالع 

س دي قاسم.
الغرض والغاية.:

ارشغا5 الع وم ة والبناء.
الصالحة. وامل اه  الري  أشغا5 

للشرب.
من تاليخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.
تسج ل الشركة في السجل التجالي.

 1.000.000 .: لأس املا5 الخاص.
حصة. .5000 على. مقس ة  دلهم 
اجت اع ة من فئة.100.دلهم للحصة.

لكل من الشريك.:
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الحامل. العابد  هللا  عبد  الس د 

لقم. الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

GM28085 -  5000 حصة.

الس د عبد الفتاح عبادي الحامل.

لقم. الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

GN108183 - 5000 حصة.

من. ابتداء. .: االجت اع ة. السنة 

فاتح يناير إلى.31.ديس 11 من كل سنة.

الس د عبد هللا العابد. .: املديرية.

والس د عبد الفتاح عبادي ملدة غي1.

محدودة.

باملحك ة. تم  .: القافوني. اإليداع 

بتاليخ بلقصي1ي  مشرع   االبتدائ ة 

15.أكتوار.2020.
لقم السجل التجالي.383.

10 P

AGROUERT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

بشريك وح د
لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : دوال أوالد زيان 

بن نصول، القن طرة

تأسيس شركة
مسجل. عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقن طرة،.تم وضع القافون ارسا�سي.

املحدودة. املسؤول ة  ذات  لشركة 

املواصفات. ذات  وح د  بشريك 

التال ة.:

 AGROUERT SARL .: التس  ة.

AU

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.

دوال أوالد زيان. .: املقر االجت اعي.

بن نصول،.القن طرة.

موضوع الشركة.:

املب دات. منتجات  تسويق 

الحشرية.
لأس ا5. حدد  .: الشركة. لأس ا5 

دلهم. .100.000 مبلغ. في  الشركة 

اجت اع ة. حصة  .1000 إلى. مقسم 

محرلة. للواحدة،. دلهم  .100 بق  ة.

على. وموزعة  مكتتبة،. بكاملها،.

الشركاء.كالتالي.:

الس د أح د فوهام.1000.حصة.

املدة.:.99.سنة.

أسند إلى الس د أح د. .: التس ي1.

الحامل. مغرا ة،. الجنس ة  فوهام،.

.I137477.للبطاقة الوطن ة لقم

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

31.ديس 11.
التجالي. بالسجل  التق  د  تم 

باملحك ة االبتدائ ة بالقن طرة تحت.

لقم.56197.بتاليخ.24.سبت 2020.11.

11 P

H2ZR SERVICES شركة
ش.ذ.م.م

حل الشركة
مؤلخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم. .2020 أكتوار. .12 بالقن طرة يوم.

تحديد ما يلي تبعا لل حضر.

افحال5 مسبق للشركة.

الس د. وهو  املصفي  تس  ة 

اسباعي هشام.

.: التصف ة. ف ه  ت ت  الذي  املقر 

املغرب العربي. .150 لقم. بالقن طرة،.

التوسعي.»ب«.

كتابة. لدى  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة. باملحك ة  الضبط 

 2020 أكتوار. .15 بتاليخ. بالقن طرة 

تحت لقم.79678.
للضبط والنشر

12 P

BRICOL HOME شركة
شركة ذات مسؤول ة محدودة

ذات شريك وح د

لأس الها : 50.000 دلهم

مقرها االجت اعي : 110، زاوية زفقة 

موالي عبد العزيز وشك ب ألسالن 

القن طرة

العام. الج ع  محضر  ب قت�سى 

سبت 11. .30 يوم. املنعقد  االستثنائي 

قرل الشريك الوح د للشركة. .2020

»بريكو5. املحدودة. املسؤول ة  ذات 

دلهم. .50.000 .: لأس الها. هاوم«.

والكائن مقرها االجت اعي بالقن طرة.

زاوية زفقة موالي عبد العزيز. .،110

املبكر. الحل  ألسالن،. وشك ب 

واالتالي. تاليخه،. من  وذلك  للشركة 

الج ع. عين  ك ا  وديا.. تصف تها 

العام الس د الفه م جامع ك صفي.

الواسعة. السلط  ومنحه  للشركة 

إلنهاء.الع ل ات الجالية للشركة،.ب ع.

أصو5 الشركة وتأدية ديونها.

باملقر. التصف ة  مقر  حدد 

االجت اعي للشركة،.وإلى هذا العنوان.

والكتابات. الوثائق  ج  ع  ترسل 

املتعلقة بالتصف ة.

كتابة. لدى  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة. باملحك ة  الضبط 

 2020 أكتوار. .14 بتاليخ. بالقن طرة 

تحت لقم.79644.

13 P

 LA SOCIETE

 INTERNATIONALE

 MAROCAINE DE CONSEIL

 POUR LE SERVICE DIVERS

PRIVE
SARL A AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د

املقر االجت اعي : فولات، حي 

الشعبي، لقم 9، القن طرة

تأسيس شركة
مؤلخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 

ومصحح. .2019 أكتوار. .15 بتاليخ.

تصح ح. ب صالح  اإلمضاءات 

تم. القن طرة  ملدينة  اإلمضاءات 

إعداد القافون ارسا�سي لشركة ذات.

وح د. بشريك  محدودة  مسؤول ة 

باملواصفات التال ة.:

 LA .: الشركة. تس  ة 

 SOCIETE INTERNATIONALE

 MAROCAINE DE CONSEIL

 POUR LE SERVICE DIVERS

.PRIVE SARL A AU

شركة. .: الشكل القافوني للشركة.

بشريك. محدودة  مسؤول ة  ذات 

وح د.

حي. .: للشركة. االجت اعي  املقر 

الشعبي،.لقم.9،.فوالات،.القن طرة.

من. الغرض  .: االجت اعي. الهدف 

بشكل. الشركة في املغرب أو خالجه،.

مباشر أو غي1 مباشر،.سواء.لنفسها أو.

لغي1ها أو مساه ة في.:

اإلدالية. االستشالات  مكتب 

)التعل م املست ر).

الع ل ات. ج  ع  عام،. وبشكل 

الصناع ة،. املال ة،. التجالية،.

والخدمات ة،. الحرف ة،. العقالية،.

واملرتبط. الشركة،. لحساب  ج  عها 

مباشر. غي1  غي1  أو  مباشر  بشكل 

بالهدف االجت اعي لتطوير الشركة.

املدة.:.حددت مدة الشركة في.99 

سنة منذ تاليخ التأسيس.

لأس ا5. حدد  .: الشركة. لأس ا5 

دلهم مقس ة. .100.000 الشركة في.

على.1000.حصة من فئة.100.دلهم.

للحصة الواحدة موزعة كالتالي.:

الكردوحي. مصطفى  الس د 

حصة. .1000 دلهم. .100.000

اجت اع ة.

الوح د. الشريك  .: الرأس ا5.

الس د مصطفى الكردوحي ي تلك ما.

دلهم ما يعاد5. .100.000 مج وعه.

1000.حصة اجت اع ة.

التس ي1.:.الشركة تسي1ها الس دة.

غي1. ملدة  وذلك  الكراكي  فاط ة 

محددة.

اإليداع. تم  .: القافوني. اإليداع 

االبتدائ ة. باملحك ة  القافوني 

ملدينة. التجالي  السجل  ب صلحة 

 2020 يوف و. .25 بتاليخ. القن طرة 

تحت لقم.74929.
لإليداع والب ان

14 P
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STE AKHBAR AL WATAN
شركة محدودة املسؤول ة
لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : بلوك د لقم 14
حي السالم، س دي سل  ان

تفويت الحصص
غي1. العام  الج ع  إثر  على  .: أوال.
أكتوار. .16 بتاليخ. املنعقد  العادي 
2020.قرلت الج ع ة العامة لشركاء.
 AKHBAR AL WATAN شركة.
شركة محدودة املسؤول ة،.لأس الها.
.: مقرها االجت اعي. دلهم،. .100.000
14،.حي السالم،.س دي. بلوك د لقم.

سل  ان،.ما يلي.:
جل تفويت  على   املوافقة 

حصص.:
 500 بق  ة. جواد  الخني  الس د 

حصة إلى.:
الس د بندلدكة سع د يقبل.500 

حصة بق  ة.100.دلهم للواحدة.
استقالة الس د الخني جواد من.
منصبه ك سي1 للشركة ويبقى الس د.
بندلدكة سع د مسي1 وح د للشركة.

تعديل كل من البند.6،.7.و14.من.
القافون ارسا�سي.

تحو5 الشركة من شركة محدودة.

محدودة. شركة  إلى  املسؤول ة 
املسؤول ة ذات الشريك الوح د.

تم اإليداع القافوني بكتابة. .: ثاف ا.

الضبط باملحك ة االبتدائ ة بس دي.
 2020 أكتوار. .19 بتاليخ. سل  ان 

تحت لقم.2020/223.
15 P

AGRHIMOU
SARL AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
بشريك وح د

لأس الها : 3.000.000 دلهم
مقرها االجت اعي : دوال كح الت
ج اعة بن نصول، القن طرة
لقم السجل التجالي 47895

اجت اع. محضر  رحكام  ووفقا 

الذي. االستثنائي  العامة  الج ع ة 

على. .2020 سبت 11. .15 بتاليخ. عقد 
الساعة العاشرة،.تقرل ما يلي.:

من. الشركة  لأس ا5  زيادة 

 3.000.000 إلى. دلهم  .100.000

دلهم.
القافون. تعديل  تم  وا وجبه 

ارسا�سي للشركة.

قلم. لدى  القافوني  اإليداع  تم 

القن طرة. في  االبتدائ ة  املحك ة 

لقم. تحت  .2020 أكتوار. .15 بتاليخ.

.79677

16 P

SOCIETE ARCHEOPOLE
تأسيس

مؤلخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 

.،2020 أكتوار. .8 بتاليخ. بالقن طرة،.

تم تأسيس شركة تح ل الخصائص.

التال ة.:

 SOCIETE .: التس  ة.

ARCHEOPOLE

الشكل القافوني.:.ش.م.م.
زفقة. .،23 .: االجت اعي. املقر 

لقم. مكتب  .11 فلولي. إقامة  أفوا5 

شركة. عند  )مساكنة  القن طرة. .4

.(ADISTANCE CENTER SARL AU

أشغا5. .: االجت اعي. الهدف 

وكل. البناء. أشغا5  أو  مختلفة،.

وتأه ل. بت1م م  املتعلقة  ارشغا5 

ارلك ولوجي،  والت1اث  املتاحف 

التاليخي وارفت1بولوجي.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي.

إلى. أسند  .: واإلمضاء. التس ي1 

الس د الزيزوني عبد السالم،.الحامل.

.G228005.لبطاقة التعريف لقم

فاتح. من  تبتدئ  .: املال ة. السنة 

يناير إلى.31.ديس 11 من كل سنة.
مبلغ. في  حدد  .: الشركة. لأس ا5 

 1000 مقس ة إلى. دلهم،. .100.000

للواحدة،. دلهم  .100 بق  ة. حصة 

وتوزيعها. اكتتابها  وتم  ث نها  سدد 

كالتالي.:

 500 .: سهام. قدولي  الس دة 

حصة.

الس د الزيزوني عبد السالم.:.500 
حصة.

بالسجل. ق د  .: بالسجل. التق  د 

االبتدائ ة. املحك ة  لدى  التجالي 

بتاليخ. .56743 بالقن طرة تحت لقم.
20.أكتوار.2020.

17 P

SOCIETE PATRIARCHEOS
تأسيس

مؤلخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 

.،2020 أكتوار. .8 بتاليخ. بالقن طرة،.

تم تأسيس شركة تح ل الخصائص.
التال ة.:

 SOCIETE .: التس  ة.
PATRIARCHEOS

الشكل القافوني.:.ش.م.م.
زفقة. .،23 .: االجت اعي. املقر 
لقم. مكتب  .11 فلولي. إقامة  أفوا5 
شركة. عند  )مساكنة  القن طرة. .4
.(ADISTANCE CENTER SARL AU

مكتب. .: االجت اعي. الهدف 

ما. وكل  واربحاث  الدلاسات 
والت1اث.  املتاحف  بدلاسة  يتعلق 

ارلك ولوجي، التاليخي وارفت1بولوجي.
من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي.
إلى. أسند  .: واإلمضاء. التس ي1 
الحاملة. هاجر،. فضو5  الس دة 

.J465086.لبطاقة التعريف لقم
فاتح. من  تبتدئ  .: املال ة. السنة 

يناير إلى.31.ديس 11 من كل سنة.
مبلغ. في  حدد  .: الشركة. لأس ا5 
 1000 مقس ة إلى. دلهم،. .100.000
للواحدة،. دلهم  .100 بق  ة. حصة 
وتوزيعها. اكتتابها  وتم  ث نها  سدد 

كالتالي.:
 500 .: هاجر. فضو5  الس دة 

حصة.
الس د الزيزوني عبد السالم.:.500 

حصة.
بالسجل. ق د  .: بالسجل. التق  د 
االبتدائ ة. املحك ة  لدى  التجالي 
بتاليخ. .56711 بالقن طرة تحت لقم.

19.أكتوار.2020.
18 P

ALAMI MEDICO-DENTAIRE
شركة محدودة املسؤول ة

ذات شريك وح د
لأس الها.:.100.000.دلهم

مقرها االجت اعي : القن طرة، 23
زفقة أفوا5، إقامة فلولي 11،

مكتب لقم 4، م  وزا
تأسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفي محرل بتاليخ.

تم وضع النظام. .،2020 سبت 11. .24

ارسا�سي لشركة محدودة املسؤول ة.
ذات شريك وح د بامل يزات التال ة.:

الشركة تسمى شركة. .: التس  ة.
 ALAMI MEDICO-DENTAIRE
ذات. املسؤول ة  محدودة  شركة 

شريك وح د.
املوضوع.:.غرض الشركة

ب ع ارجهزة الطب ة.
الطب ة. املستلزمات  تاجر 

واملستهلكات.
تاجر معدات طب ارسنان.

ارسنان. طب  مستلزمات  تاجر 
ومستهلكاته.

شبه طبي.
االستي1اد والتصدير.

الع ل ات. ج  ع  عامة،. واصفة 

التجالية،.املال ة،.الصناع ة،.منقولة.

أو. مباشرة  واملرتبطة  منقولة  وغي1 

بشكل غي1 مباشر بارغراض املشالة.

توس ع. تسه ل  بإمكانها  أو  أعاله 
وتطوير الشركة.

املقر االجت اعي.:.23،.زفقة أفوا5،.

.،4 لقم. مكتب  .،11 فلولي. إقامة 
م  وزا،.القن طرة.

مدة ح اة الشركة محدودة في.99 
بالسجل. تق  دها  من  ابتداء. سنة،.
املبكر. الحل  حالة  في  إال  التجالي،.

للشركة.
لأس املا5.:.حدد لأس ا5 الشركة.
مقس ة. دلهم،. .100.000 مبلغ. في 
حصة اجت اع ة من فئة. .1000 إلى.
دلهم في ملك ة الس دة العلمي. .100
لقم. الوطن ة  للبطاقة  الحاملة  مل اء.

.X180581



15107 الجريدة الرسميةعدد.5637 - 25.لا ع ارو1442.5 )11.فوف 2020.11) 

العلمي. مل اء. الس دة  .: التس ي1.

ملدة للشركة  ك سي1ة  تع  نه ا   تم 

 10.سنوات قابلة للتجديد.
التجالي. بالسجل  التق  د  تم 

في بالقن طرة  االبتدائ ة   لل حك ة 

19.أكتوار.2020،.تحت لقم.56727.

19 P

FIDMAS

CONSEILLER COMPTABLE

FISCALE ET JURIDIQUE

368Av.Med.V.Appt.4.-.2ème.étage

Kénitra 

Tél.:.07.07.32.57.44

GSM : 06.61.84.21.90

FRIENDMY TRANS شركة
شركة ذات مسؤول ة محدودة

تأسيس شركة
مؤلخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقن طرة،.بتاليخ.28.سبت 2020.11،.

لشركة. ارسا�سي  القافون  وضع  تم 

بالخصائص. .FRIENDMY TRANS

التال ة.:

 FRIENDMY شركة. .: التس  ة.

TRANS

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 

مسؤول ة.

هالون. زفقة  .: االجت اعي. املقر 

.،3 لقم. الفردوس  إقامة  الرش د 

شركة. عند  القن طرة،. م  وزا،.

كازالايا.

غرض. يكون  .: الشركة. غرض 

الشركة.:

فقل ارشخاص والنقل املدل�سي.

التجالة بصفة عامة.

الع ل ات. كل  عامة  واصفة 

العقالية. الصناع ة،. التجالية،.

بنشاط. عالقة  لها  التي  واملال ة 

الشركة والتي من شأنها املساه ة في.

تن  ة الشركة.

مدة الشركة.:.99.سنة ابتداء.من.

تأسيسها النهائي.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

نهاية ديس 11 من كل سنة.

 100.000 .: االجت اعي. الرأس ا5 

دلهم مقس ة إلى.1000.حصة بق  ة.

100.دلهم للواحدة سدد ث نها كاملة.

من طرف.:

 500 .: ياسين. الخاللقي  الس د 

حصة.

الس د ب ضو محسن.:.500.حصة.

الس د. الشركة  يسي1  .: التس ي1.

الخاللقي ياسين.
وق دت الشركة بالسجل التجالي.

بالقن طرة. االبتدائ ة  املحك ة  لدى 

تحت لقم.56777.
ب ثابة ومقت�سى

املسي1

20 P

FIDMAS

CONSEILLER COMPTABLE

FISCALE ET JURIDIQUE

368Av.Med.V.Appt.4.-.2ème.étage

Kénitra 

Tél.:.07.07.32.57.44

GSM : 06.61.84.21.90

TRACOLAR شركة
شركة ذات مسؤول ة محدودة

ب سي1 وح د

تأسيس شركة
مؤلخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقن طرة،.بتاليخ.29.سبت 2020.11،.

لشركة. ارسا�سي  القافون  وضع  تم 

TRACOLAR.بالخصائص التال ة.:

TRACOLAR.التس  ة.:.شركة

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 

مسؤول ة ب سي1 وح د.

املقر االجت اعي.:.بلوك ك لقم.52 

الحوزية،.القن طرة.

غرض. يكون  .: الشركة. غرض 

الشركة.:

أع ا5 البناء.املختلفة.

التجالة بصفة عامة.

الع ل ات. كل  عامة  واصفة 

العقالية. الصناع ة،. التجالية،.

بنشاط. عالقة  لها  التي  واملال ة 

الشركة والتي من شأنها املساه ة في.

تن  ة الشركة.

مدة الشركة.:.99.سنة ابتداء.من.

تأسيسها النهائي.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

نهاية ديس 11 من كل سنة.

 100.000 .: االجت اعي. الرأس ا5 

دلهم مقس ة إلى.1000.حصة بق  ة.

100.دلهم للواحدة سدد ث نها كاملة.

من طرف الس دة لح  دي لش دة.

من. كل  الشركة  يسي1  .: التس ي1.

والس دة. علي  الخضراوي  الس د 

لح  دي لش دة.
وق دت الشركة بالسجل التجالي.

بالقن طرة. االبتدائ ة  املحك ة  لدى 

تحت لقم.56775.
ب ثابة ومقت�سى

املسي1

21 P

LAGHMINI TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

بشريك وح د
لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : 47، زفقة ع رو 

بن العاص، مكتب لقم 4، القن طرة

تأسيس شركة
مسجل. عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقن طرة،.تم وضع القافون ارسا�سي.

املحدودة. املسؤول ة  ذات  لشركة 

املواصفات. ذات  وح د  بشريك 

التال ة.:

 LAGHMINI TRANS .: التس  ة.

SARL AU

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.
47، زفقة ع رو  .: املقر االجت اعي.

بن العاص، مكتب لقم 4، القن طرة. 

موضوع الشركة.:

فقل املستخدمين.
لأس ا5. حدد  .: الشركة. لأس ا5 

دلهم. .100.000 مبلغ. في  الشركة 

اجت اع ة. حصة  .1000 إلى. مقسم 

محرلة. للواحدة،. دلهم  .100 بق  ة.

على. وموزعة  مكتتبة،. بكاملها،.

الشركاء.كالتالي.:

الس د جواد لغن مي.1000.حصة.

املدة.:.99.سنة.

أسند إلى الس د جواد. .: التس ي1.

الحامل. مغرا ة،. الجنس ة  لغن مي،.

.G633969.للبطاقة الوطن ة لقم

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

31.ديس 11.

التجالي. بالسجل  التق  د  تم 

باملحك ة االبتدائ ة بالقن طرة تحت.

لقم.56705.بتاليخ.19.أكتوار.2020.

22 P

HIDAYA GHARB
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

بشريك وح د

لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : 30، شالع اإلمام 

علي، مكتب لقم 2، القن طرة

تأسيس شركة
مسجل. عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقن طرة،.تم وضع القافون ارسا�سي.

املحدودة. املسؤول ة  ذات  لشركة 

املواصفات. ذات  وح د  بشريك 

التال ة.:

 HIDAYA GHARB .: التس  ة.

SARL AU

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.

املقر االجت اعي.:.30،.شالع اإلمام.

علي،.مكتب لقم.2،.القن طرة.

موضوع الشركة.:

االستشالة في التس ي1.

أو. املختلفة  ارشغا5  في  املقاولة 

البناء.

لأس ا5. حدد  .: الشركة. لأس ا5 

دلهم. .100.000 مبلغ. في  الشركة 

اجت اع ة. حصة  .1000 إلى. مقسم 

محرلة. للواحدة،. دلهم  .100 بق  ة.

على. وموزعة  مكتتبة،. بكاملها،.

الشركاء.كالتالي.:

الس د وئام دح اني.1000.حصة.

املدة.:.99.سنة.
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وئام. الس د  إلى  أسند  .: التس ي1.

الحامل. الجنس ة مغرا ة،. دح اني،.
.AE51046.للبطاقة الوطن ة لقم

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.
31.ديس 11.

التجالي. بالسجل  التق  د  تم 

باملحك ة االبتدائ ة بالقن طرة تحت.
لقم.56761.بتاليخ.20.أكتوار.2020.
23 P

MADA CAR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

بشريك وح د
لأس الها : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : 26، زاوية شالع 
اإلمام علي وزفقة شالة، إقامة اإلمام 

علي، لقم 6، القن طرة
تأسيس شركة

مسجل. عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقن طرة،.تم وضع القافون ارسا�سي.

املحدودة. املسؤول ة  ذات  لشركة 

املواصفات. ذات  وح د  بشريك 
التال ة.:

 MADA CAR SARL .: التس  ة.
AU

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 
املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.

زاوية شالع. .،26 .: املقر االجت اعي.

اإلمام علي وزفقة شالة،.إقامة اإلمام.
علي،.لقم.6،.القن طرة.

موضوع الشركة.:.
كراء.الس الات بدون سائق.

لأس ا5. حدد  .: الشركة. لأس ا5 

دلهم. .100.000 مبلغ. في  الشركة 

اجت اع ة. حصة  .1000 إلى. مقسم 

محرلة. للواحدة،. دلهم  .100 بق  ة.

على. وموزعة  مكتتبة،. بكاملها،.
الشركاء.كالتالي.:

الس دة حنان طالي.1000.حصة.
املدة.:.99.سنة.

التس ي1.:.أسند إلى الس دة حنان.

الحاملة. مغرا ة،. الجنس ة  طالي،.
.G611387.للبطاقة الوطن ة لقم

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.
31.ديس 11.

التجالي. بالسجل  التق  د  تم 

باملحك ة االبتدائ ة بالقن طرة تحت.
لقم.49377.بتاليخ.20.أبريل.2018.

24 P

 STE TRAVAUX TOUS
SERVICES

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
بشريك وح د

لأس الها : 10.000 دلهم
املقر االجت اعي : بئ1 الرامي الغرا ة

لقم 34، القن طرة
السجل التجالي لقم 40345

القن طرة
توس ع نشاط الشركة

العام. الج ع  محضر  ب قت�سى 
 2020 مالس. .16 بتاليخ. غي1 العادي 
 STE لشركة. الوح د  الشريك  قرل 
 TRAVAUX TOUS SERVICES

SARLAU.ما يلي.:
توس ع نشاط الشركة كالتالي.:

شراء.وا ع ج  ع املواد الك  اوية.

للص افة. الك  اوية  املحلوالت  أو 
والتنظ ف.

من القافون. .3 تغ ي1 الفصل لقم.
ارسا�سي للشركة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

السجل. بالقن طرة،. االبتدائ ة 
التجالي لقم.40345.

25 P

 SOCIETE WORLD OF
SWEETNESS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
بشريك وح د

لأس الها : 100.000 دلهم
مقرها االجت اعي : 15، شالع شك ب 

ألسالن، إقامة أم نة، متجر لقم 2
القن طرة

تأسيس شركة
مسجل. عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقن طرة بتاليخ.8.أكتوار.2020،.تم.
وضع القافون ارسا�سي لشركة ذات.
وح د. بشريك  املحدودة  املسؤول ة 

ذات املواصفات التال ة.:

 SOCIETE WORLD .: التس  ة.

OF SWEETNESS SARL AU

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.

شالع. .،15 .: االجت اعي. املقر 

إقامة أم نة،.متجر. شك ب ألسالن،.

لقم.2،.القن طرة.

صانع. .: الشركة. موضوع 

الشكالطة.

لأس ا5. حدد  .: الشركة. لأس ا5 

دلهم. .100.000 مبلغ. في  الشركة 

اجت اع ة. حصة  .1000 إلى. مقسم 

محرلة. للواحدة،. دلهم  .100 بق  ة.

على. وموزعة  مكتتبة،. بكاملها،.

الشركاء.كالتالي.:

.: جزولي. إدلي�سي  دف ا  الس دة 

1000.حصة.

املدة.:.99.سنة.

إلى الس دة دف ا. أسند  .: التس ي1.

إدلي�سي جزولي.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

31.ديس 11.

التجالي. بالسجل  التق  د  تم 

باملحك ة االبتدائ ة بالقن طرة بتاليخ.

20.أكتوار.2020.

اإليداع القافوني لقم.79728.

26 P

 SOCIETE BRIOCHE

DONUTS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : زاوية زفقة ج  ل 

صدقي الزوهاوي وزفقة شالة

إقامة الكوثر لقم 1، القن طرة

تأسيس شركة
مسجل. عرفي  عقد  ب قت�سى 

.،2020 14.سبت 11. بالقن طرة بتاليخ.

لشركة. ارسا�سي  القافون  وضع  تم 

ذات. املحدودة  املسؤول ة  ذات 

املواصفات التال ة.:

 SOCIETE BRIOCHE .: التس  ة.
DONUTS SARL

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 
املسؤول ة املحدودة.

املقر االجت اعي.:.زاوية زفقة ج  ل.
صدقي الزوهاوي وزفقة شالة إقامة 

الكوثر، لقم 1، القن طرة.
في. تاجر  .: الشركة. موضوع 

الحلويات بالتقس ط.
لأس ا5. حدد  .: الشركة. لأس ا5 
دلهم. .100.000 مبلغ. في  الشركة 
اجت اع ة. حصة  .1000 إلى. مقسم 
محرلة. للواحدة،. دلهم  .100 بق  ة.
على. وموزعة  مكتتبة،. بكاملها،.

الشركاء.كالتالي.:
 500 .: آس ة. الكعبي  الس دة 

حصة.
 500 .: سع دة. الكعبي  الس دة 

حصة.
املدة.:.99.سنة.

التس ي1.:.أسند إلى الس دة الكعبي.
سع دة.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.
31.ديس 11.

التجالي. بالسجل  التق  د  تم 

باملحك ة االبتدائ ة بالقن طرة بتاليخ.
20.أكتوار.2020.

اإليداع القافوني لقم.79736.
27 P

STE ENERGY CLIMA
شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د
لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : الطابق السفلي 
لل حل لقم 1 زفقة هالون الرش د - 

القن طرة
س.ت : 39805

ب قت�سى محضر القرال االستثنائي.

قرل الشريك. .2020 يول و. .21 بتاليخ.
الوح د ما يلي.:

إلى. للشركة  االجت اعي  املقر  فقل 

زاوية. .،6 متجر لقم. .: العنوان التالي.

أزقة غافدي وع ر بن العاص ولش د.
لضا.-.القن طرة.
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على إثر ما سبق تم تعديل الفصل.
5.من القافون ارسا�سي للشركة.

كتابة. لدى  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة. باملحك ة  الضبط 
بالقن طرة بتاليخ.19.أغسطس.2020 

تحت لقم.78488.
لإلشالة والتنب ه

املسي1.
الشريك الوح د

28 P

 STE CONSTRUCTION
TECHNOLOGIE SERVICES

شركة ذات مسؤول ة محدودة
لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : 2، 411 حي مريم 
الساكن ة - القن طرة

س.ت : 54135
ب قت�سى محضر القرال االستثنائي.
بتاليخ.30.سبت 2020.11.قرل الشركاء.

ما يلي.:
للشركة. االجت اعي  املقر  فقل 
السفلي. الطابق  .: التالي. العنوان  إلى 
لل حل الكائن ب.214.تجزئة العصام.

منطقة ارنشطة.-.القن طرة.
على إثر ما سبق تم تعديل الفصل.

4.من القافون ارسا�سي للشركة.
كتابة. لدى  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة. باملحك ة  الضبط 
بالقن طرة بتاليخ.19.أغسطس.2020 

تحت لقم.79703.
لإلشالة والتنب ه
مسي1..الشركة

29 P

STE IMMOLATI
شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د
لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : 81، زاوية زفقة 
موالي عبد هللا وزفقة مح د 

الع راوي - القن طرة
س.ت : 40629

ب قت�سى محضر القرال استثنائي.

30.سبت 11. منعقد بالقن طرة بتاليخ.

الوح دة. الشريكة  قرلت  .2020

املحدودة. املسؤول ة  ذات  بالشركة 

IMMOLATI.لأس الها. بشريك وح د.

مقرها. والكائن  دلهم  .100.000

زاوية. .،81 . بالقن طرة،. االجت اعي 

مح د. وزفقة  هللا  عبد  موالي  زفقة 

للشركة. املبكر  املحل  الع راوي،.
 2020 سبت 11. .30 من. ابتداء.
الس دة. عين  ك ا  وديا،. وتصف تها 
الوح دة. الشريكة  لط فة  ودجني 
القاطنة باإلمالات العرا ة املتحدة أبو.
ظبي ص.ب.63111،.مصف ة للشركة.
ولها السلط الواسعة إلنهاء.الع ل ات.
الجالية للشركة،.ب ع أصو5 الشركة.

وتأدية ديونها.
مقر التصف ة هو املقر االجت اعي.
يجب. العنوان  هذا  وفي  للشركة 
والوثائق. املراسالت  ج  ع  تتم  أن 

الخاصة بالتصف ة.
كتابة. لدى  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة. باملحك ة  الضبط 
 2020 أكتوار. .14 بتاليخ. بالقن طرة 

تحت لقم.79628.
عن النسخة والنص

املسي1ة والشريكة الوح دة

ودجني لط فة

30 P

STE 5M CONSEIL
شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د
لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : بقعة 12، زفقة 
أبو بكر الصديق مكتب لقم 1 

القن طرة
س.ت : 29029

ب قت�سى محضر القرال االستثنائي.

2020.قرلت. 30.سبت 11. املتخذ يوم.

ذات. بالشركة  الوح دة  الشريكة 

وح د. بشريك  املحدودة  املسؤول ة 
 100.000 لأس الها. .5M CONSEIL
االجت اعي. مقرها  والكائن  دلهم 
أبو. زفقة  .،12 بقعة. . بالقن طرة،.
الزيادة. لقم1،. مكتب  الصديق  بكر 
 100.000 من. الشركة  لأس ا5  في 
وذلك دلهم  .500.000 إلى. دلهم 

.بإصدال.4000.حصة جديدة مكتتبة.

ومسددة بالكامل وذلك باملقاصة مع.

مق دة. ارداء. وواجبة  محرلة  ديون 

بالحساب الجالي للشريك الوح د.

تعديل. تم  سبق  ما  إثر  وعلى 

من القافون. و7. .6 التباطي للفصلين.

ارسا�سي للشركة كالتالي.:

الفصل.7.-..لأس املا5.:

مبلغ. في  الشركة  ما5  لأس  حدد 

 5000 على. موزعة  دلهم  .500.000

للحصة. دلهم  .100 فئة. من  حصة 

الواحدة مكتتبة بالكامل وموف ة ملا.

قدمته الشريكة الوح دة.

فراعني عت قة.:.5000.حصة.

كتابة. لدى  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة. باملحك ة  الضبط 

 2020 سبت 11. .20 بالقن طرة بتاليخ.

تحت لقم.79725.
عن النسخة والنص

املسي1ة والشريكة الوح دة

فراعني عت قة

31 P

STE ZOUITENATTE TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لأس الها : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : 15، زفقة سبو، 

مركز املعامالت »الشوب« مكتب لقم 

2 الطابق الخامس - القن طرة

تأسيس شركة
مسجل. عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقن طرة تم وضع القافون ارسا�سي.

ذات. املسؤول ة  ذات  لشركة 

املواصفات التال ة.:

 STE ZOUITENATTE .: التس  ة.

.TRANS SARL

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 

املسؤول ة املحدودة.

15،.زفقة سبو،. .: املقر االجت اعي.

مركز املعامالت.»الشوب«.مكتب لقم.

2.الطابق الخامس.-.القن طرة.

مقاو5 في فقل. .: موضوع الشركة.

املستخدمين.

لأس ا5. حدد  .: الشركة. لأس ا5 

دلهم. .100.000 مبلغ. في  الشركة 

اجت اع ة. حصة  .1000 إلى. مقسم 

محرلة. للواحدة  دلهم  .100 بق  ة.

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء.:

الس د عث ان زويتين.

الس د عبد السالم لحويج.

املدة.:.99.سنة.

التس ي1.:.أسند إلى الس د عث ان.

الحامل. مغرا ة،. الجنس ة  زويتين،.

.GA 102346.للبطاقة الوطن ة لقم

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

31.ديس 11.
التجالي. بالسجل  التق  د  تم 

باملحك ة االبتدائ ة بالقن طرة تحت.
لقم.56803.بتاليخ.21.أكتوار.2020.

32 P

STE IMMOITALY
شركة محدودة املسؤول ة

ذات الشريك الوح د
لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : تجزئة لقم 259 

بريكة محل لقم 1 القن طرة

تغ ي1 في التس ي1

على إثر الج ع العام الغي1. .: أوال.

أكتوار. .21 بتاليخ. املنعقد  العادي 

2019.قرلت الج ع ة العامة لشركاء.

شركة.IMMOITALY.شركة محدودة.

الوح د. الشريك  ذات  املسؤول ة 

مقرها. دلهم،. .100.000 لأس الها.

بريكة. .259 لقم. تجزئة  .: االجت اعي.

محل لقم.1.-.القن طرة.

استقالة الس دة غازي الزهرة من.

وتنصيب. للشركة  ك سي1ة  منصبها 

الس دة غازي فت حة.

من. .42 البند. من  كل  تعديل 

القافون ارسا�سي.

القافوني. اإليداع  تم  .: ثاف ا.

االبتدائ ة. باملحك ة  الضبط  بكتابة 

 2019 ديس 11. .25 بالقن طرة بتاليخ.

تحت لقم.73763.

33 P
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STE PLAN JARDIN MAROC
SARL AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وذات الشريك الوح د

لأس الها : 100.000 دلهم

تحويل املقر االجت اعي للشركة
1.-..ب قت�سى محضر الج ع العام.

 PLAN JARDIN لشركة. االستثنائي 

املنعقد بتاليخ. .MAROC SARL AU

2020.ب دينة ت الة ت ت. 29.أكتوار.

املصادقة على ما يلي.:

فقل املقر االجت اعي للشركة من.

الخامس. الطابق  القصال  زفقة  .13

الب ضاء. الدال  املعالف  .10 الشقة.

تجزئة لياض أوالد. .3 سكتول. .38 إلى.

مطاع ت الة.

تعديل القافون ارسا�سي للشركة.

2.-.تم اإليداع القافوني لدى كتابة.

بالدال. التجالية  باملحك ة  الضبط 

 2020 أكتوار. .22 بتاليخ. الب ضاء.

تحت لقم.751288.

34 P

STE ALLURE PRO
ش.ذ.م.م.ش.و

تأسيس
على إثر عقد خاص مؤلخ بتاليخ.8 

أكتوار.2020.تم تأسيس شركة ذات.

وح د. بشريك  محدودة  مسؤول ة 

بالصبغات التال ة.:

 STE ALLURE .: الشركة. اسم 

.PRO

:.هدف الشركة باملغرب. املوضوع.

أو بالخالج.:

أشغا5 النظافة والبستنة.

.،18 شقة. .،22 .: املقر االجت اعي.

واد. وزفقة  فاس  وادي  زفقة  ملتقى 

دلعة.-.أكدا5.-.الرااط.

دلهم. .100.000 .: املا5. لأس 

فئة. من  حصة  .1000 إلى. مقس ة 

كلها. لكل واحدة حرلت  دلهم  .100

باسم الس د سل م ولي.

99.سنة من تاليخ إنشائها. .: املدة.

ما عدا في حالة ت ديدها أو فسخها.

مسبقا.

التس ي1.:.الشركة مسي1ة من طرف.

الس د سل م ولي.

اإليداع. أفجز  .: القافوني. اإليداع 

القافوني باملحك ة التجالية بالرااط.

لقم. تحت  .2020 أكتوار. .22 في.

السجل التجالي.146975.
من أجل املستخرج واإلفجاز

35 P

STE BIBLIOTIQUE BARGAD
SARL

شركة ذات املسؤول ة محدودة

لأس الها : 90.000 دلهم

مقرها االجت اعي : تجزئة برومو س د 

7و8 محل 3 ابن خلدون عين عت ق 

-ت الة

تأسيس شركة
بتاليخ. العرفي  العقد  ب قت�سى 

قوافين. وضع  تم  .2020 أكتوار. .10

الشركة ذات امل يزات التال ة.:

 STE BIBLIOTIQUE .: التس  ة.

.BARGAD SARL

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 

املسؤول ة املحدودة.

الغرض االجت اعي بإيجاز.:

مكتبة.

ب ع ارجهزة املعلومات ة.

الب ع باملناقصة.

املدة.:.حددت في.99.سنة.

برومو. تجزئة  .: االجت اعي. باملقر 

ابن خلدون عين. .3 و8.محل. .7 س د.

عت ق ت الة.

الرأس ا5.:.حدد في مبلغ.90.000 

حصة ق  ة. .900 دلهم مقس ة إلى.

دلهم مقس ة على. .100 كل واحدة.

الشركاء.:

 300 .: الحسين. ال11كاد  الس د 

حصة.

الس د بركاد التجاني.:.300.حصة.

الس د بركاد السع د.:.300.حصة.

تسي1 الشركة من طرف. .: اإلدالة.

غي1. ملدة  الحسين  ال11كاد  الس د 

محدودة.

تم لدى كتابة. .: اإليداع القافوني.

بت الة. االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

لقم. تحت  .2020 أكتوار. .21 بتاليخ.

.131049

36 P

STE CASA DIESEL
شركة ذات مسؤول ة محدودة

لأس الها : 500.000 دلهم

املقر االجت اعي : الدال الب ضاء، 

تجزئة ألسالن زفقة 1 لقم 3 شالع 
حسن العلوي

تناز5 عن حصص
تحديث النظام ارسا�سي للشركة

العام. الج ع  محضر  ب قت�سى 

أغسطس. .29 بتاليخ. االستثنائي 

2020.قد تقرل ما يلي.:

ابراه م داوود على. تناز5 الس د 

إلى الس د صالح الدين. حصة  .625

الس د. إلى  حصة  .625 وعلى. داوود 

في. ي تلكها  التي  داوود  املصطفى 

  CASA DIESEL الشركة. لأس ا5 

ش.م.م.

هذا التناز5 الحصص. ومن جراء.

االجت اع ة للشركة وزعت كالتالي.:

الس د أح د داوود.:.1250.حصة.

الس د صالح الدين داوود.:.1875 

حصة.

 1875 .: داوود. مصطفى  الس د 

حصة.

املج وع.:.5000.حصة.

تحديث النظام ارسا�سي للشركة.

بعد تعديل الفصو6.5 - 7.من قافون.

الشركة.

بكتابة. القافوني  اإليداع  تم 

بالدال. التجالية  باملحك ة  الضبط 

 2020 سبت 11. .30 بتاليخ. الب ضاء.

تحت لقم.747937.
للخالصة واإلشهال

37 P

ل لى الخط ب

ترج افة محلفة

مقبو5 لدى املحاكم

خريجة مدلسة امللك فهد العل ا للت1ج ة

التشك لة اللغوية.-.عرا ة.-.إسباف ة.-.فرنس ة

شركة موضا ماكيرس
MODA MAKERS

شركة محدودة املسؤول ة

ذات شريك وح د

املقر االجت اعي : 819، حي املجد، 

العوامة - طنجة

محرل. عرفي  عقد  ب قت�سى 

 2020 يول و. .13 بتاليخ. بطنجة،.

 13 بتاليخ. املدينة  بنفس  ومسجل 

يول و.2020،.مرجع.OR 29783،.تم.

املسؤول ة. محدودة  شركة  تأسيس 

باملواصفات. وح د  شريك  ذات 

التال ة.:

موضا. شركة  .: الشركة. تس  ة 

ذات شريك وح د. ماكي1س ش.م.م..

.MODA MAKERS SARL AU

يتجلى موضوع. .: موضوع الشركة.

الخالج،. في  أو  و  املغرب  في  الشركة 

بشكل مباشر أو غي1 مباشر،.لحسابها.

عن. أو  ارغ ال  لحساب  أو  الخاص 

طريق املساه ة في.:

والث اب. الجاهزة  املالبس  صنع 

وتج  ع. والنس ج  ارول ة  املواد  من 

والضرولية. املف دة  املواد  ج  ع 

للخ اطة واملنتجات املختلفة وا عها.

وت ث لها. وتصديرها  واستي1ادها 

وتوزيعها.

لها. أخرى  شركات  في  املساه ة 

ففس املوضوع.

لها. التي  الع ل ات  الق ام بج  ع 

من. والتي  أعاله،. باملواض ع  عالقة 

الشركة. تن  ة  في  اإلسهام  شأنها 

واصفة عامة الق ام بج  ع الع ل ات.

الع ل ات. أو  باملنقوالت  الخاصة 

أو. املال ة  أو  الصناع ة  أو  العقالية 

ب وضوع. صلة  لها  التي  التجالية 

الشركة ك ا هو مذكول اعاله.
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يجوز إفجاز ارنشطة املذكولة في.

هذا البند من طرف الشركة بشكل.

ذلك. في  ب ا  مباشر  غي1  أو  مباشر 

بواسطة مساه ة الشركة في شركات.

أخرى لها موضوع م اثل أو مشابه،.

وذلك باستثناء.ارنشطة التي يفرض.

شروطا. م الستها  أجل  من  القافون 

خاصة،.ال تتوفر عليها الشركة.

املقر االجت اعي.:.819،.حي املجد،.

العوامة.-.طنجة.

املدة.:.حددت مدة الشركة في.99 

سنة يبدأ سريانها افطالقا من تاليخ.

عدا. ما  التجالي،. بالسجل  تق  دها 

الت ديد. أو  املبكر  الفسخ  حالتي  في 

القافون. ض ن  عليه ا  املنصوص 

ارسا�سي.

الرأس ا5.:.حدد لأس ا5 الشركة.

دلهم. ألف  مائة  قدله  مبلغ  في 

100.000.دلهم مقسم إلى مائة.100 

دلهم. ألف  واحدة  كل  ق  ة  حصة 

كامل. بشكل  مكتتبة  دلهم،. .1000

ومسندة. فقدا  كامل  بشكل  محرلة 

للشريك الوح د املذكول أعاله.

اإلدالة.:

دعاء. أنشوم  الس دة  ستضطلع 

فوف 11. .10 بتاليخ. املزدادة  الخي1،.

لبطاقة. الحاملة  مغرا ة  .1991

 K454857 لقم. الوطن ة  التعريف 

الشاذلي،. الحسن  أبي  عنوانها شالع 

طنجة،. .3 الطابق. .10 لقم. الزهراء.

محددة،. غي1  ملدة  املسي1  ب هام 

ج  ع. ب وجب  ملزمة  وستكون 

الرسوم التي تح ل توق ع هذه ارخي1ة.

فقط,

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

31.ديس 11.

 %5 ارلااح.:.سيتم اقتطاع نسبة.

من ارلااح الصاف ة/.من أجل تكوين.

االحت اطي القافوني ما دام هذا ارخي1.

دون.5/1خ س الرأس ا5.

تم تقديم اإليداع القافوني بكتابة.

التجالية. لل حك ة  التابعة  الضبط 

 2020 أغسطس. .19 بتاليخ. بطنجة 

تحت لقم.233195.

يلي خاتم جريدة طنجة.-.7.مكرل،.

شالع ع ر ابن عبد العزيز طنجة.

الهاتف.:.05.39.94.30.08

الفاكس.:.05.39.94.57.09
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STE ATFI MOUNABIH
شركة ذات مسؤول ة محدودة

بالرااط. مؤلخ  محضر  ب قت�سى 

للج ع. .2020 يناير. .8 بتاليخ.

 ATFI لشركة. االستثنائي  العام 

MOUNABIH.شركة ذات مسؤول ة.

دلهم. .100.000 لأس الها. محدودة 

أبو. ساحة  .21 .: االجت اعي. مقرها 

.- أكدا5. .،8 بكر الصديق،.شقة لقم.

الرااط سجلها التجالي.133777،.تم.

اإلقرال على ما يلي.:

حل الشركة وديا.

تع ين الس د صالح الدين عطفي.

مصفي للشركة.

ك حل. الشركة  مقر  تحديد 

للتصف ة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .23 بتاليخ. بالرااط  التجالية 

2020.تحت لقم.107980.
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 STE ADVANCED THIRD

 AGE RENEWABLE ENERGY

COMPANY

ATAREC
إقامة العزيزية شالع امل لكة العرا ة 

السعويدة الطابق الثالث لقم 20 

طنجة

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس
سجل. عرفي  عقد  ب قت�سى 

 2020 سبت 11. .30 بتاليخ. بطنجة 

لشركة. ارسا�سي  القافون  وضع  تم 

 STE ADVANCED THIRD

 AGE RENEWABLE ENERGY

COMPANY ATAREC.ذات امل يزات.

التال ة.:

الشركاء.:

الس د مح د طه الوليا�سي مغربي.

ديس 11. .15 بتاليخ. مزداد  الجنس ة 

بإقامة. والساكن  بشفشاون  .1990

 127 لقم. .4 ط. ب  بلوك  ال  نبة 

عزيب الحاج قدول طنجة.-.والحامل.

  LC 220800 الوطن ة لقم. للبطاقة 

صالحة إلى غاية.28.مالس.2029.

مغربي. فول  أسامة  الس د 

يناير. .25 بتاليخ. مزداد  الجنس ة 

بشالع. والساكن  بالقن طرة  .1992

بو5 ه جر لقم.676.بروكس ل.1000 

الوطن ة. للبطاقة  والحامل  بلج كا 

لقم.K447289.صالحة إلى غاية فاتح.

مالس.2022.

الغرض.:

P R O D U C T I O N , 

INSTALLATION, MAINTENANCE 

ET EXPLOITATION DES 

EQUIPEMENTS DE PRODUCTION 

RELATIVE AU ENERGIES 

BENOUVELABLES OU A FAIBLE 

EMISSION DE CO2.

الرأس ا5.:.حدد لأس ا5 الشركة.

دلهم مائة ألف دلهم. .100.000 في.

فئة. من  حصة  .1000 إلى. مقس ة 

100.دلهم للحصة الواحدة اكتتبت.

وسددت ك ا يلي.:

الس د مح د طه الوليا�سي.:.500 

حصة.

الس د أسامة فول.:.500.حصة.

العزيزية. إقامة  .: االجت اعي. املقر 

السعويدة. العرا ة  امل لكة  شالع 

الطابق الثالث لقم.20.طنجة.

املدة.:.99.سنة.

تم تع ين الس د مح د. .: التس ي1.

طه الوليا�سي مسي1ا للشركة ملدة غي1.

محددة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .15 بتاليخ. بطنجة  التجالية 

2020..تحت لقم.5523.
ب ثابة مقتطف وا ان
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STE LA DINDE DU NORD
ش.ذ.م.م.

شركة ذات مسؤول ة محدودة

ذات لأس ا5 قدله : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : طنجة، حي العوامة 

الشطر 3 قطعة 4502 طابق ارل�سي

السجل التجالي لقم 54819

تفويت الحصص االجت اع ة
تحويل املقر االجت اعي

ب قت�سى سند عرفي مؤلخ. . .- .1

ومسجل. .2020 سبت ر. .3 بتاليخ.

فوت. .2020 سبت 11. .21 بتاليخ.

العربي. مح د  الخ �سي  الس د 

مج وع. ح زة،. الخ ي�سي  والس د 

حصة. .400 االجت اع ة. حصصها 

بوصابون. الس د  لصالح  اجت اع ة 

التي. االجت اع ة  الحصص  مح د،.

شركة. داخل  عليها  يتوفرون  كافت 

 LA ذات مسؤول ة محدودة املس اة.

DINDE DU NORD.ش.ذ.م.م..ذات.

لأس ا5 قدله.100.000.دلهم ومقرها.

العوامة. حي  بطنجة،. االجت اعي 

الشطر.3.قطعة.4502.طابق ارل�سي.

املساه ون قرلوا أن الشركة.:

املوافقة على فقل ملك ة أسهم.

الشركة. من  انسحاب  تعلن 

فوت الس د الخ �سي مح د العربي.

والس د الخ ي�سي ح زة.

بطنجة،. االجت اعي  املقر  تحويل 

طريق. .199 قطعة. ارصل  تجزئة 

تطوان.

الجالي. ال وم  حتى  مستوفى 

القافون ارسا�سي للشركة.

تعديل املواد.4 - 6.و7.من القافون.

ارسا�سي.

إفجازه. القافوني تم  اإليداع  . .- .2

باملحك ة. الضبط  كتابة  لدى 

التجالية بطنجة يوم.2.أكتوار.2020 

وتحت لقم اإليداع.234382.
مستخلص مطابق لألصل

املسي1

41 P
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كراء التسيير الحر
الس د بناصر والد علي،.الجنس ة.

مغربي،.الساكن بطنجة،.حي م11وكة.

.،13 لقم. علي  بن  الحسين  زفقة 

الحامل للبطاقة الوطن ة تحت لقم.

محند،. الحجوي  والس د  .S6178

بطنجة،. الساكن  مغربي،. الجنس ة 

لقم. طاهر  موالي  زفقة  بوغاز  حي 

لقم. الوطن ة  للبطاقة  الحامل  .،17

أعطوا التس ي1 الحر بتاليخ. .S67590

صدقي. للس د  .،2020 أكتوار. فاتح 

الساكن. مغربي،. الجنس ة  محسن،.

العزيز. عبد  ابن  ع ر  شالع  بطنجة 

.،22 لقم. .2 إقامة عين زهران طابق.

لالستغال5 محل مطعم ب تزا الواقع.

لوداني. املوتق  زفقة  .18 بطنجة،.

لقم. التجالي  بالسجل  املسجل 

املذكول. التس ي1  و49296. .49294

أعاله أخد فعال ة بتاليخ فاتح أكتوار.

.2020
مستخلص مطابق لألصل

املؤجر
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STE ELECTRO HADHER
SARL AU

شركة الكت1و حاضر

الشركة ذات املسؤول ة املحدودة

شريك وح د

في. العرفي  العقد  تسج ل  تاليخ 

والتي. بووجدة  .2020 يول و. فاتح 

تح ل الخصائص..التال ة.:

ارجهزة. بائع  .: االجت اعي. الهدف 

الكهرومنزل ة بالتقس ط.

لأس ا5 الشركة.:.مائة ألف دلهم.

مقس ة إلى ألف حصة من فئة مائة.

بين. موزعة  الواحدة  للحصة  دلهم 

الشركاء.على الشكل التالي.:

الس د حاضر امل لود.:.ألف حصة.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي أي من تاليخ وضع.

السجل التجالي.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

31.ديس 11 من كل سنة ما عدا السنة.
ارولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.

ارفدلس. حي  .: االجت اعي. املقر 
شالع مح د لشهب لقم.23.-.وجدة.

املسي1.:.حاضر امل لود.
.: التجالي. بالسجل  التق  د  لقم 

.35425
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ائت اف ة البغ ل
محاسب معت د

عضو بج ع ة ائت اف ات الش ا5
أف نول

أشغا5 املحاسبة
تأسيس الشركات
التوك ل العقالي

9،.شالع فاس،.الطابق ارو5،.لقم1،.طنجة
الهاتف والفاكس.:.05.39.93.21.67

املح و5.:.06.61.17.09.80/06.61.16.65.59
fiduciairebghiel@.:.العنوان االلكت1وني

gmail.com

STE TEFO TRANS
SARL AU

س.ت لقم 85.285
تعديل القافون ارسا�سي

الج ع ة. محضر  ب قت�سى  .- أ.

العامة غي1 العادية للشريك الوح د.
 STE TEFO TRANS لشركة املس اة.
شركة ذات مسؤول ة محدودة يبلغ.
والكائن. دلهم  .100.000 لأس الها.
هللا. عبد  بزفقة  االجت اعي  مقرها 
.،20 لقم. .10 الهبطي إقامة العف ف.

طنجة في.27.أغسطس.2020.تقرل.:
حصة. .100 ب ائة. الت11ع  موافقة 
دلهم. .1000 بق  ة. اجت اع ة 
لأس ا5. مج وع  تشكل  للواحدة 
الس د. ح ازة  في  املنقو5  االجت اعي 
لفائدة زوجته. اللط ف املكري  عبد 

وأوالده كالتالي.:
.: السعدي الجامعي. الس دة وفاء.

85.حصة اجت اع ة.
5.حصص. .: اآلنسة إسراء.املكري.

اجت اع ة.
5.حصص. .: اآلنسة أفنان املكري.

اجت اع ة.
 5 .: املكري. سج دة  اآلنسة 

حصص اجت اع ة.

اللط ف. عبد  الس د  استقالة 

منحه. مع  التس ي1  مهام  من  املكري 

إبراء.تاما ونهائ ة عن مدة تس ي1ه.

السعدي. وفاء. الس دة  تع ين 

للشركة. الوح دة  املسي1ة  الجامعي 

لفت1ة غي1 محدودة.

مالحظة الشكل القافوني للشركة.

مسؤول ة. ذات  شركة  أصبح  الذي 

محدودة.

مالئ ة القافون ارسا�سي للشركة.

تم. قد  القافوني  اإليداع  . .- ب.

إفجازه لدى كتابة الضبط باملحك ة.

أكتوار. .14 بتاليخ. بطنجة  التجالية 

2020.تحت لقم.234734.
مستخرج مطابق لألصل

البغ ل مح د ك ا5
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 STE IMPORTATION

EL HIRECH DES VEAUX
SARL

ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ.

تأسيس شركة. تم  .2020 مالس. .17

ذات املسؤول ة املحدودة ذات شريك.

 STE IMPORTATION EL وح د.

على. .HIRECH DES VEAUX SARL

الشكل التالي.:

 STE .: الشركة. تس  ة 

 IMPORTATION EL HIRECH DES

.VEAUX SARL

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

شريك. ذات  املحدودة  املسؤول ة 

وح د.

البقر. تغذية  .: الشركة. غرض 

والعجو5.-.االستي1اد والتصدير.

لقم العقال لقم. .: املقر االجت اعي.

01/1311.والد الع ري مداغ بركان.

مدة. تحديد  تم  .: الشركة. مدة 

أق�سى. كحد  سنة  .99 في. الشركة 

وكذا. السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 

حاالت الت ديد والكل وفقا للقوافين.

السالية املفعو5.

لأس ما5 الشركة.:.تم تحديد لأس.

دلهم تم. .100.000 في. ما5 الشركة 
تقدي ها فقدا.

الشريك الوح د.:
مغربي. الحي1ش،. البشي1  الس د 
ديس 11. .21 مزداد بتاليخ. الجنس ة،.
التعريف. لبطاقة  الحامل  .،1954
القاطن. .F212912 لقم. الوطن ة 
في. وح د  ومسي1  شريك  بفرنسا 

الشركة.
وتلزم. الشركة  تسي1  .: التس ي1.
الحي1ش،. البشي1  الس د  بإمضاء.
 21 بتاليخ. مزداد  الجنس ة،. مغربي 
لبطاقة. الحامل  .،1954 ديس 11.
 F212912 لقم. الوطن ة  التعريف 
يتعلق. ما  كل  في  بفرنسا  القاطن 
القافوف ة واإلدالية واملال ة. باملسائل 

للشركة.
القافوني. اإليداع  :تم  اإليداع.
االبتدائ ة. املحك ة  ضبط  بكتابة 
ب11كان بتاليخ.10.سبت 2020.11.تحت.

لقم.2020/347.
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 STE CAFE MOUR
 TRANSPORT

SARL
ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ.
تأسيس شركة. تم  .2020 مالس. .11
 STE CAFE.ذات املسؤول ة املحدودة
MOUR TRANSPORT..على الشكل.

التالي.:
 STE CAFE .: الشركة. تس  ة 

. MOUR TRANSPORT SARL
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
غرض الشركة.:.فقل البضائع.

التجهيز. تجزئة  .: االجت اعي. املقر 
الرقم.34.حي بوهديلة بركان.

مدة. تحديد  تم  .: الشركة. مدة 

أق�سى. كحد  سنة  .99 في. الشركة 

وكذا. السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 

حاالت الت ديد والكل وفقا للقوافين.
السالية املفعو5.
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لأس ما5 الشركة.:.تم تحديد لأس.

دلهم تم. .100.000 في. ما5 الشركة 

تقدي ها فقدا.

الشركاء..:

مغربي. مح د،. الدكالي  الس د 

سبت 11. .18 مزداد بتاليخ. الجنس ة،.

التعريف. لبطاقة  الحامل  .،1970

القاطن. .FA27718 لقم. الوطن ة 

بركان. مداغ  لعثامنة  لعبادة  بدوال 

شريك ومسي1 في الشركة.

مغربي. إدليس،. الشايبي  الس د 

.،1957 بتاليخ. مزداد  الجنس ة،.

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 

بني. بدوال  القاطن  .F109687 لقم.

وك ل لعثامنة بركان شريك ومسي1 في.

الشركة.

الخالق،. عبد  الدكالي  الس د 

بتاليخ. مزداد  الجنس ة،. مغربي 

لبطاقة. الحامل  .،1984 يناير. .5

 FE10329 لقم. الوطن ة  التعريف 

لعثامنة مداغ. . القاطن بدوال لعبادة.

بركان شريك في الشركة.

مغربي. أمين،. الشايبي  الس د 

يناير. .18 بتاليخ. مزداد  الجنس ة،.

التعريف. لبطاقة  الحامل  .،1992

القاطن. .FE10329 لقم. الوطن ة 

بدوال بني وك ل لعثامنة بركان شريك.

ومسي1 في الشركة.

وتلزم. الشركة  تسي1  .: التس ي1.

بإمضاء.الس د الدكالي مح د والس د.

يتعلق. ما  كل  في  إدليس  الشايبي 

القافوف ة واإلدالية واملال ة. باملسائل 

للشركة.

القافوني. اإليداع  :تم  اإليداع.

االبتدائ ة. املحك ة  ضبط  بكتابة 

ب11كان بتاليخ.5.ماي.2020.تحت لقم.

.2020/169

46 P

 STE  EST - LEADER AZHA
SARL

ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ.

تأسيس. تم  .2020 سبت 11. فاتح 
  STE.شركة ذات املسؤول ة املحدودة
EST - LEADER AZHA  SARL..على.

الشكل التالي.:
 STE  EST - .: الشركة. تس  ة 

. LEADER AZHA  SARL
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
غرض الشركة.:.مستودع م11د.

العقالي. الرقم  .: االجت اعي. املقر 

بوغريبة. بني عت ق  .40/25099 لقم.
اكل  م.-.بركان.

مدة. تحديد  تم  .: الشركة. مدة 

أق�سى. كحد  سنة  .99 في. الشركة 

وكذا. السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 

حاالت الت ديد والكل وفقا للقوافين.
السالية املفعو5.

لأس ما5 الشركة.:.تم تحديد لأس.

دلهم تم. .100.000 في. ما5 الشركة 
تقدي ها فقدا.
الشركاء..:

مغرا ة. ح الة،. حنان  الس دة 
 23 بتاليخ. مزدادة  الجنس ة،.
لبطاقة. الحاملة  .،1982 أغسطس.
 C 798295 لقم. الوطن ة  التعريف 
زفقة. .6 القاطنة بشالع االس اع ل ة.
بوينس ايريس الزهول.1.فاس شريكة.

ومسي1ة في الشركة.
مغربي. ح و،. عزيز  الس د 
الجنس ة،.مزداد بتاليخ فاتح ديس 11.
التعريف. لبطاقة  الحامل  .،1980
القاطن. .97872 أ. ف  لقم  الوطن ة 
02حي. م ر. تاهلة  زفقة  .06 بالرقم.
في. ومسي1  شريك  بركان  فلسطين 

الشركة.
وتلزم. الشركة  تسي1  .: التس ي1.
بإمضاء.الس دة حنان ح الة والس د.
عزيز ح و في كل ما يتعلق باملسائل.

القافوف ة واإلدالية واملال ة للشركة.
القافوني. اإليداع  تم  .: اإليداع.
االبتدائ ة. املحك ة  ضبط  بكتابة 
ب11كان بتاليخ.15.سبت 2020.11.تحت.

لقم.2020/358.

47 P

 STE   ETABLISSEMENT
  PRIVEE ET NOUBALAE

SARL
ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ.
تأسيس شركة. تم  .2020 يول و. .16
   STE املحدودة. املسؤول ة  ذات 
 ETABLISSEMENT PRIVEE EL
على الشكل. . .NOUBALAE   SARL

التالي.:
   STE .: الشركة. تس  ة 
 ETABLISSEMENT PRIVEE EL

. NOUBALAE  SARL
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
.- :.مدلسة خاصة. غرض الشركة.

لئيس مؤسسة.-.حضافة.
بالطابق. شقة  .: االجت اعي. املقر 
حي. سالم  زفقة  .25 الرقم. ارو5 

الحسني.-.بركان.
مدة. تحديد  تم  .: الشركة. مدة 
أق�سى. كحد  سنة  .99 في. الشركة 
وكذا. السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 
حاالت الت ديد والكل وفقا للقوافين.

السالية املفعو5.
لأس ما5 الشركة.:.تم تحديد لأس.
دلهم تم. .100.000 في. ما5 الشركة 

تقدي ها فقدا.
الشركاء..:

مغربي. مصطفى،. كويري  الس د 

مالس. .9 بتاليخ. مزداد  الجنس ة،.

التعريف. لبطاقة  الحامل  .،1988

القاطن. .134712 فا. لقم  الوطن ة 

حي. .25 الرقم. السالم  حي  بزفقة 

في. ومسي1  شريك  بركان  الحسني 
الشركة.

مغربي. الحسن،. كويري  الس د 

مالس. .6 بتاليخ. مزداد  الجنس ة،.

التعريف. لبطاقة  الحامل  .،1983

القاطن. .109179 فا. لقم  الوطن ة 

حي. .25 الرقم. السالم  حي  بزفقة 
الحسني بركان شريك في الشركة.

مغربي. مح د،. كويري  الس د 

أكتوار. .27 بتاليخ. مزداد  الجنس ة،.

التعريف. لبطاقة  الحامل  .1974

الوطن ة لقم فا.48785.القاطن بزفقة.

الحسني. حي  .25 الرقم. السالم  حي 

بركان شريك ومسي1 في الشركة.

وتلزم. الشركة  تسي1  .: التس ي1.

بإمضاء.الس د كويري مصطفى في كل.

ما يتعلق باملسائل القافوف ة واإلدالية.

واملال ة للشركة.

القافوني. اإليداع  :تم  اإليداع.

االبتدائ ة. املحك ة  ضبط  بكتابة 

ب11كان بتاليخ.21.سبت 2020.11.تحت.

لقم.2020/369.

48 P

 STE DU RISQUE ET

MANAGEMENT

SARL

 SIEGE.SOCIAL : CASABLANCA

 17, RUE.IBNOU.KHALIKANE,

BLEGI.CENTER, 4 ème.ETAGE

CAPITAL : 830.000 DHS

تلقته. توث قي  عقد  ب قت�سى 

بالدال. موثقة  بندي  وفاء. ارستاذة 

الب ضاء.بتاليخ.2.أكتوار.2020.فوت.

الس د مح د فخال ج  ع الحصص.

حصة. .3320 أي. االجت اع ة 

 DU اجت اع ة التي ي لكها في شركة.

 RISQUE ET MANAGEMENT

شركة محدودة املسؤول ة،.لأس الها.

.: مقرها االجت اعي. دلهم،. .830.000

بلجي سافت1،. زفقة ابن خالقان،. .،17

الطابق الرابع،.النخ ل الدال الب ضاء.

لفائدة الس د فول الدين الح ل.

وعل ه قرل ب قتضسى عقد توث قي.

التاليخ بنفس  ارستاذة  ففس   تلقته 

 2.أكتوار.2020 :

تفويت. عقد  على  املصادقة 

الحصص االجت اع ة.

للشركة. القافوني  الشكل  تحويل 

محدودة. مسؤول ة  ذات  شركة  إلى 

بشريك وح د.

وتح ين النظام ارسا�سي للشركة.
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القافوني. اإليداع  تم  .: اإليداع.

بكتابة ضبط املحك ة التجالية بالدال.

الب ضاء.بتاليخ.19.أكتوار.2020.وتم.

تسج ل التعديل بنفس التاليخ تحت.
لقم.24504.

للنسخة والب ان
ارستاذة وفاء.بندي

49 P

 STE ASSISTEL CENTER
SUCCURSALE

املقر االجت اعي : 11 شالع عال5 
بن عبد هللا، لقم 13، الطابق 7، 

الح رية مكناس
السجل التجالي : 42997

الشريك. قرالات  ملحضر  وفقا 
الوح د بتاليخ.15.فوف 2019.11.تقرل.:
الس د. استقالة  من  التأكد 
مهامه. من  .ARNAUD DELPIERRE

.ASSISTEL CENTER.ك سي1 لفرع
 DENIS YVON الس د. تع ين 
جواز. حامل  .CLAUDE BIZIEN
مسي1ا. .14DT72857 لقم. السفر 
 ASSISTEL CENTER لفرع. جديدا 

وتفويض الصالح ات.
للق ام. الصالح ات  تفويض 

باإلجراءات القافوف ة الالزمة.
كتابة. لدى  القافوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة التجالية ب كناس.
لقم. تحت  .2020 أكتوار. .7 بتاليخ.

.3111
قصد النشر واإلعالن

50 P

STE AFNOR MAROC
SA

س.ت الدار البيضاء رقم 128.431

تغ ي1 امل ثل الدائم
استقالة متصرف

املجلس. محضر  ب وجب  . .- .1
 2020 يوف و. .26 بتاليخ. اإلدالي 
للشركة.AFNO MAROC S.A.شركة.
 2.700.000 لأس الها. مساه ة 
دلهم الكائن مقرها االجت اعي بالدال.
الب ضاء،.17-15.زفقة الكوففونس و،.

حي لاسين،.تقرل ما يلي.:

فيزلي. جولين  الس د  تع ين 

دائم. ك  ثل  .JULIEN NIZRI

 AFNOR الشركة. لل تصرف 

.CERTIFICATION

صوفي. الس دة  استقالة  معاينة 

مالان.SOPHIE MARAIN.من مهامها.

ك تصرفة.

القافوني. اإليداع  إفجاز  تم  .- .2

التجالية. باملحك ة  الضبط  بكتابة 

 2020 أكتوار. .22 في. بالدال الب ضاء.

تحت لقم.751214.
لئيس مجلس اإلدالة

51 P

  STE DMG MORI

MAROCCO
succursale

س.ت الدال الب ضاء لقم 337.183

إغالق فرع
 9 بتاليخ. محضر  ب وجب  . .- .1

الشركة. م ثلين  قرل  .2020 أكتوار.

 DMG MORI EUROPE..السويسرية

وينت1تول. االجت اعي  مقرها  التي  .AG

70،.مسجلة لدى. 8404،.سولزل ألي.

السجل التجالي بزوليخ تحت الرقم.

.CHE-498.171.928

 DMG MORI.إغالق الفرع لشركة

املتواجد. املغرب،. في  .EUROPE AG

موفدي. فول  زفقة  الب ضاء. بالدال 

ومسجلة لدى السجل التجالي بالدال.

الب ضاء.تحت الرقم.337.183.

بولغوف. سط فن  الس د  تع ين 

وال د. .Mr. STEFFEN. BURGHOFF

.،Mr.MARC.JOOST.مالك جووست

ك صفين للفرع.

تع ين مقر التصف ة في مقر الفرع.

القافوني. اإليداع  إفجاز  تم  . .- .2

التجالية. باملحك ة  الضبط  بكتابة 

 2020 أكتوار. .23 في. بالدال الب ضاء.

تحت لقم.751476.
مصفين الفرع

52 P

 STE WEBHELP
MULTIMEDIA

S.A
س,ت فاس لقم 34.829

تغ ي1 في اإلدالة
تغ ي1 مدير عام منتدب

1.-..ب وجب محاضر الج ع العام.

بتاليخ. املنعقدين  اإلدالي  واملجلس 

املساه ة. لشركة  .2020 ماي. .19
 WEBHELP MULTIMEDIA SA
لأس الها.300.000.دلهم،.التي مقرها.
الجيش. شالع  .6 فاس. االجت اعي 
امللكي،.زفقة ل ال فزها أشاش،.ج اعة.

أكدا5،.تقرل ما يلي.:
ألكزفدل. الس د  استقالة  معاينة 
من. .ALEXANDRE FRETTI فريتي.

مهامه ك تصرف.
بوشويرب. مح د  الس د  تع ين 
 MOHAMED BOUCHOUIRAB
بالدال. والقاطن  مغربي  مواطن 

الب ضاء،.ك تصرف جديد.
ف ل ب. الس د  استقالة  معاينة 
من. .PHILLIPE BROUTIN بروطان.

مهامه ك دير عام منتدب للشركة.
مبشول. لضوان  الس د  تع ين 
 REDOUANE MABCHOUR
مواطن مغربي القاطن بالدال الب ضاء.

ك دير عام منتدب جديد للشركة.
القافوني. اإليداع  إفجاز  تم  . .- .2
التجالية. باملحك ة  الضبط  بكتابة 
بفاس في.21.أكتوار.2020.تحت لقم.

.2796.020
لئيس املجلس اإلدالي

53 P

WEBHELP SERVICES
S.A

س.ت فاس لقم 58413
تغ ي1 في اإلدالة

تغ ي1 مدير عام منتدب
ب وجب محاضر الج ع العام. .- .I
بتاليخ. املنعقدين  اإلدالي  واملجلس 
املساه ة. لشركة  .،2020 ماي. .19
 »WEBHELP SERVICES S.A«
لأس الها.300.000.دلهم،.التي مقرها.
االجت اعي فاس تقاطع شالع مح د.
الح اني وشالع الحسين،.تقرل ما يلي.:

ألكزفدل. الس د  استقالة  معاينة 

من. .(Alexandre. FRETTI( فريتي.

مهامه ك تصرف.

بوشويرب. مح د  الس د  تع ين 

 (Mohamed. BOUCHOUIRAB(

بالدال. والقاطن  مغربي  مواطن 

الب ضاء،.ك تصرف جديد.

ف ل ب. الس د  استقالة  معاينة 

من. .(Phillipe. BROUTIN( بروطان.

مهامه ك دير عام منتدب للشركة.

مبشول. لضوان  الس د  تع ين 

)Redouane.MABCHOUR).مواطن.

مغربي القاطن بالدال الب ضاء.ك دير.

عام منتدب جديد للشركة.

القافوني. اإليداع  إفجاز  تم  .- .II

التجالية. باملحك ة  الضبط  بكتابة 

بفاس،.في.21.أكتوار.2020.تحت لقم.

.2797.020
لئيس املجلس اإلدالي

54 P

SOS CONSTAT

تأسيس
ب قت�سى عقد عرفي حرل بالدال.

تم. .،2017 أبريل. .6 بتاليخ. الب ضاء.

ذات. لشركة  ارسا�سي  النظام  وضع 

امل يزات. ذات  املحدودة  املسؤول ة 

املبينة ف  ا يلي.:

 SOS .: االجت اع ة. التس  ة 

.CONSTAT

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 

الشريك. ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.

:.خدمة تقالير. الهدف االجت اعي.

الحوادث املرولية،.واإلسعاف والقطر.

واالستشالات اإلدالية.

.،3 زفقة س  ة. .: املقر االجت اعي.

إقامة شهرزاد الطابق الخامس الرقم.

22،.الدال الب ضاء.

املدة االجت اع ة.:.99.سنة ابتداء.

من تاليخ تأسيسها النهائي.
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حدد. .: االجت اعي. الرأس ا5 

دلهم. .50.000 في. الشركة  لأس ا5 

 100 500.حصة من فئة. موزع على.

دلهم للحصة الواحدة اكتتبت كلها.

للشريك الوح د الس د مح د كريم.

مكوال.

تم تع ين الس د مح د. .: التس ي1.

كريم مكوال ك سي1 للشركة ملدة غي1.

محدودة.

من. تبتدئ  .: االجت اع ة. السنة 

ديس 11 من. .31 فاتح يناير وتنتهي في.

كل سنة ما عدا السنة ارولى تبتدئ.

من تاليخ التسج ل.

باملركز. تم  .: القافوني. اإليداع 

الب ضاء. بالدال  لالستث ال  الجهوي 

السجل. .2017 أبريل. .14 بتاليخ.

التجالي لقم.274751.
للنشر والب ان

55 P

SOS CONSTAT

159 شالع بولكون إقامة الشاون 

شقة 28 الدال الب ضاء

السجل التجالي لقم 374751

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

 2020 سبت 11. .23 بتاليخ. للشركة 

تقرل ما يلي.:

 50.000 لفع لأس ا5 الشركة من.

دلهم إلى.200.000.دلهم مقس ة إلى.

2.000.حصة اجت اع ة من فئة.100 

دلهم..للحصة الواحدة.

القافون. من  .6 املادة. تعديل 

ارسا�سي للشركة.

كتابة. لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بالدال. التجالية  لل حك ة  الضبط 

تحت. .2020 أكتوار. .7 يوم. الب ضاء.

لقم.748787.
للنشر والب ان

56 P

SOS CONSTAT
السجل التجالي لقم 374751

تحويل املقر االجت اعي
الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

2018.تقرل. 30.يوف و. للشركة بتاليخ.

ما يلي.:

للشركة. االجت اعي  املقر  تحويل 

 3 إقامة شهرزاد. زفقة س  ة،. .: من.

الدال. .،22 الرقم. الخامس  الطابق 

بولكون. شالع  .159 .: إلى. الب ضاء،.

الدال. .28 شقة. الشاون  إقامة 

الب ضاء.

القافون. من  .4 املادة. تعديل 

ارسا�سي للشركة.

كتابة. لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بالدال. التجالية  لل حك ة  الضبط 

تحت. .2018 يول و. .11 يوم. الب ضاء.

لقم.671549.
للنشر والب ان

57 P

SOCIETE L’ODEUR DE L’OR
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة

لأس الها 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : لقم 49 مكرل زفقة 

السوق افزكان

تعديل
في. املؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

واملسجل بتاليخ. .2020 فاتح أكتوار.

5.أكتوار.2020.بافزكان تقرل ما يلي.:

العنوان. إلى  الشركة  مقر  تحويل 

الجديد.:.الحي الصناعي.2.زفقة الدال.

الب ضاء.لقم.54.ب تاس ال.2.الدشي1ة.

الجهادية.

للشركة. الرئي�سي  املقر  تحويل 

لقم.49.مكرل زفقة السوق افزكان إلى.

مستودع.

تحديد الهدف االجت اعي للشركة.:

تصن ع العطول.)خلط عادي).

تسويق العطول.

صنع مستحضرات التج  ل.

تح ين القافون ارسا�سي للشركة.

ب كتب. تم  القافوني  اإليداع 

االبتدائ ة. املحك ة  لدى  الضبط 

بافزكان بتاليخ.20.أكتوار.2020.تحت.

لقم.1814.

58 P

مكتب ارستاذ طالق ش خ لحلو

موثق

ع الة املح ودية بلوك.2،.لقم.12،.زفقة ابن.

اله ثم،.طنجة

KHEIR ALLAH POISSON

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : بطنجة، الطابق 

ارل�سي، لقم 4، زاوية شالع صنعاء 

وزفقة ال  ن، إقامة مايكوفوس 

طنجة

حرل. لسمي  عقد  ب قت�سى  .- .I

من طرف ارستاذ طالق ش خ لحلو.

يول و. .23 بتاليخ. بطنجة  موثق 

عبد. مسعودي  الس د  فإن  .،2020

حصة. .1000 ج  ع. فوت  الجل ل 

 KHEIR« الشركة. في  ي لكها  التي 

ذات. شركة  .»ALLAH POISSON

وح د. بشريك  املحدودة  املسؤول ة 

مقرها. دلهم،. .100.000 . لأس الها.

ارل�سي،  الطابق  االجت اعيبطنجة، 

وزفقة  صنعاء  شالع  زاوية   ،4 لقم 

للس د  مايكوفوس،  إقامة  ال  ن، 

لذلك  وتبعا  الوهاب  عبد  زهوان 

من  الجل ل  عبد  استقا5 مسعودي 

الس د  وعين  للشركة  مهامه ك سي1 

للشركة  مسي1ا  الوهاب  عبد  زهوان 

ملدة غي1 محدودة.

تم التغ ي1 بالسجل التجالي. .- .II

لدى املحك ة التجالية بطنجة بتاليخ.

2.سبت 2020.11.تحت لقم.4276.
ملخص قصد النشر

ارستاذ طالق ش خ لحلو

موثق

59 P

استدلاك خطإ وقع بالجريدة 
الرس  ة

EL MKHALFI SERVICES
 MAG.N 160 HAY.SEKKA

BENSOUDA FES

- RC : 64041 - IF : 45929562

 TP : 13440066- ICE : 

002589772000061

بالجريدة. وقع  خطإ  استدلاك 

 28 بتاليخ. .5635 عدد. الرس  ة 

أكتوار.2020 :

بدال من.:.محل لقم.163.حي سكة.

بنسودة فاس.

سكة. حي  .160 لقم. محل  .: يقرأ.

بنسودة فاس.

الباقي بدون تغ ي1.

60 P

»MORRAKCHI »MTT
SARL AU

لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : ملك الصاوي دوال 

لواللدة ت الة

بالرااط. مؤلخ  محضر  ب قت�سى 

القوافين. تم وضع  .2020 سبت 11. .9

ارساس ة لشركة محدودة املسؤول ة.

ذات الشريك الوح د ذات امل يزات.

التال ة.:

 MORRAKCHI .: التس  ة.

MTT««.ش.م.م ش.و.

الهدف.:.ب ع وشراء.مواد البناء.

املقر الرئي�سي.:.ملك الصاوي دوال.

لواللدة ت الة.

من تاليخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

تكوين الشركة.

ب ا. املا5  لأس  حدد  .: املا5. لأس 

على. مقسم  دلهم  .100.000 قدله.

دلهم. .100 بنسبة. حصة  .1000

الصندوق. في  ودفعت  للواحدة،.

االجت اعي للشركة.

ارلااح. من  .5% تؤخذ. .: ارلااح.

الصاف ة لتأسيس االحت اطي.
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تدال الشركة من طرف. .: التس ي1.

الس د امان ياسين ملدة غي1 محدودة.

بكتابة. تم  .: القافوني. اإليداع 

الرااط. التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم. تحت  .2020 أكتوار. .26 بتاليخ.

.131087
للب ان والنشر

61 P

FYCOM شركة
السجل التجالي لقم : 475275 

الدال الب ضاء

بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

 8.أغسطس.2020،.تم تأسيس شركة.

املواصفات. ذات  مسؤول ة  ذات 

التال ة.:

التس  ة.:.»FYCOM«.ش.م.م.

الهدف االجت اعي.:.تهدف الشركة.

خالجه،. أو  املغرب  داخل  سواء.

لحسابها أو لحساب الغي1،.إلى تحق ق.

ارهداف التال ة.:

خلق وإنشاء.وكالة لالتصا5.

تنظ م ج  ع ارحداث وارنشطة.

ج  ع. واستغال5  كراء. شراء،.

ذات. املقاوالت  او  التجالية  ارصو5 

ففس الهدف أو التي قد تساعد على.

تن  ة الشركة.

املقاوالت. ج  ع  في  املشالكة 

اجت اع ة. أهداف  ذات  والشركات 

مشابهة أو مت  ة للهدف االجت اعي.

الع ل ات. ج  ع  وع وما،.

الصناع ة،. املال ة،. التجالية،.

بالهدف. املتعلقة  والعقالية  املنقولة 

االجت اعي أو التابع لها والتي ي كن أن.

تساهم في نشاط الشركة وفي تن  تها.

الب ضاء،. الدال  .: املقر االجت اعي.

.،9 الطابق. شالع الزلقطوني،. .،265
لقم.92.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

تسج لها في السجل التجالي ما عدا.

الحل املسبق أو الت ديد.

يتكون من. .: الرأس ا5 االجت اعي.

100.سهم. دلهم مقسم إلى. .10.000

من فئة.100.دلهم للسهم.

من. كل  تع ين  تم  .: التس ي1.

أفدلي. جون  فاب ان  سكال  الس د 

 (SAGAR. Fabien. Jean. André(

مسي1ين. يونس  الع ضو�سي  والس د 

تأسيس ين للشركة ملدة غي1 محدودة.

الشركة. تس ي1  بالتالي  وسيتم،.

باإلمضاء.املقت1ن لل سي1ين معا.

بكتابة. القافوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحك ة التجالية بالدال.

الب ضاء.بتاليخ.9.أكتوار.2020.تحت.

لقم.749091.
للخالصة والب ان

62 P

STE GLOBAL INDIC
SARL

املقر االجت اعي : E145 تجزئة 

ال  امة - س دي عال5 البحراوي

ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ.

20.أكتوار.2020.تم إقرال ما يلي.:

املسؤول ة. ذات  شركة  تأسيس 

الخصائص. تح ل  والتي  املحدودة 

التال ة.:

.GLOBAL INDIC.:.التس  ة

ذات. شركة  .: القافوف ة. الصفة 

املسؤول ة املحدودة.

الهدف االجت اعي.:.منعش عقالي.

.- إلشادات. ومكتب  عقالية  وكالة  .-

ارشغا5 املختلفة أو البناء.

 100.000 .: الشركة. لأس ا5 

دلهم.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي.

تجزئة   E145 .: االجت اعي. املقر 

ال  امة - س دي عال5 البحراوي.

الرح م  عبد  الس د   : التس ي1 

ادلي�سي  مح د  الس د   - الزفزون 

والس د مح د الشاوي.

تم اإليداع القافوني لدى املحك ة 

االبتدائ ة بت فلت بتاليخ 23 أكتوار 

2020 تحت لقم 190.

63 P

IDAJ AUTO
SARL AU

استثنائي. عام  ج ع  ب قت�سى 

 2020 أكتوار. .7 الرااط. في  حرل 

 IDAJ للشركة. الوح د  الشريك  قرل 

AUTO.ش.م.م ذات الشريك الوح د.

ما يلي.:

طرف. من  حصة  .100 تفويت.

الس دة. إلى  جادي  زكرياء. الس د 

سك نة ياسين.

استقالة الس د زكرياء.جادي من.

منصبه ك سي1 للشركة.

سك نةياسين. الس دة  تع ين 

ك سي1ة وح دة للشركة.

من. .13 و. .7 و. .6 املواد. تعديل 

القافون ارسا�سي للشركة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 

تحت لقم 107647 بتاليخ 23 أكتوار 

.2020

64 P

ASSAHIFANEWS.MA
SARL AU

بتاليخ.2.أكتوار.2020.قرل الشريك.

ASSAHIFANEWS. لشركة. الوح د 

MA SARL AU.شركة ذات مسؤول ة.

محدودة لشخص واحد،.برأس املا5.

 100 إلى. مقس ة  دلهم  .10.000  :

للحصة. دلهم  .100 فئة. من  حصة 

بالسجل. واملسجلة  الواحدة،.

بت الة. االبتدائ ة  باملحك ة  التجالي 

تحت لقم.123429 :

حل الشركة.

تع ين الس د مراد لح وي مصفي.

 8 :.الع الة. تع ين مكان التصف ة.

لقم.6.ارمل.1.تامسنا.

التجالي. بالسجل  امللف  وضع 

بتاليخ. بت الة  االبتدائ ة  باملحك ة 

20.أكتوار.2020.تحت لقم.4188.

65 P

NASS MEDIAS
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة 

الشريك الوح د

لأس الها : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : 10 شالع الحرية 

الطابق الثالث شقة لقم 5 

الدال الب ضاء

ب قت�سى عقد عرفي حرل بالدال.

.،2020 أكتوار. .20 بتاليخ. الب ضاء.

محدودة. شركة  قوافين  وضع  تم 

املسؤول ة،.ذات املواصفات التال ة.:

 NASS MEDIAS« .: التس  ة.

.»SARL AU

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة لشريك وح د.

لأس ا5 الشركة :.حدد الرأس ا5.

في.100.000.دلهم.

الهدف االجت اعي.:.تهدف الشركة.

سواء.داخل املغرب أو خالجه.

واملنشولات. املحتوى  إلى 

باستخدام أي ولقة أو وسائط لق  ة.

ج  ع أنشطة وكاالت االتصاالت،.

مجا5. في  االستشالات  وأنشطة 

وسائل. من خال5 ج  ع  االتصاالت 

وخاصة املكتواة والرق  ة،. اإلعالم،.

تفاعل ة ج  ع أنشطة. وأي وسائط 

ج  ع. الصحافة والعالقات العامة،.

والس  ا. اإلعالن  وكاالت  أنشطة 

اإلعالف ة. الح الت  وإفتاج  تص  م 

وأنشطة التص  م الجراف كي،.ج  ع.

وإدالتها. الفعال ات  تنظ م  أنشطة 

اللوجست ة واملحتوى.

التدليب. أنشطة  ج  ع 

ارو5. التدليب  في  واالستشالات 

واملست ر.

املقر االجت اعي.:.10.شالع الحرية.

الدال. .5 لقم. شقة  الثالث  الطابق 

الب ضاء.

مدة الشركة.:.حددت في.99.سنة.

تحتسب بدءا من تاليخ ترق م السجل.

التجالي.
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.: املا5. لأس  وحصة  مساه ات 

إسالم. الس د  الشركة  في  يساهم 

دلهم. .100.000 بالم ب بلغ شخ�سي.

بأك لها تتكون من.1000.حصة ب بلغ.
100.دلهم للواحدة.

وتس ي1. تدال  .: والتس ي1. اإلدالة 

الدين. صالح  طرف  من  الشركة 

الوطن ة. للبطاقة  الحامل  ملعيزي،.

بتس ي1. قبل  الذي  .BE759893 لقم.
الشركة.

من. تبتدئ  .: االجت اع ة. السنة 
فاتح يناير وتنتهي في.31.ديس 11.

اإليداع القافوني.:.الشركة مسجلة.
 20 باملركز الجهوي لالستث ال بتاليخ.

أكتوار.2020.
قصد استخراج نسخة وتسج لها

66 P

FAMAS
SARL AU

لأس الها : 100.000 دلهم
املقر االجت اعي : تجزئة غ ثة لقم 

90 ت الة
ب قت�سى عقد عرفي بت الة بتاليخ.
شركة. شركاء. قرل  .2020 يول و. .16

»فاماس«.ش.ذ.م.م ما يلي.:
لفع لأس ا5 الشركة إضافة. .- .1
 100.000 إلى. دلهم  .3.400.000
دلهم عن طريق التعويض بالحساب.
الجالي ل صبح لأس ا5 الشركة هو.

3.500.000.دلهم.
2.-.تعديل القافون ارسا�سي.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
التجالية بالرااط تحت لقم.107661 

في.14.أكتوار.2020.
67 P

ATELIER PI
SARL

لأس الها : 100.000 دلهم
املقر االجت اعي : تجزئة 8 و 10 
الغزالي لكبي1ة محل لقم 2 ت الة

حل الشركة
ب قت�سى عقد عرفي بت الة بتاليخ.
شركاء. قرل  .2020 أغسطس. .26
»اتوليي ب.ي«.ش.ذ.م.م ش.و. شركة.

ما يلي.:

ب.ي«. »اتوليي  لشركة. حل 

ش.ذ.م.م.

إس اع ل. الس د  وتع ين 

الح داني ك صفي للشركة وعنوان.

الغزالي. .10 و. .8 التصف ة هو تجزئة.

لكبي1ة محل لقم.2.ت الة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

التجالية بالرااط تحت لقم.107662 

في.14.أكتوار.2020.

68 P

SFM EXPERTS

شركة الخ11ة في املحاسبة

الدال الب ضاء،.برج الحبوس،.محج الجيش.

امللكي

EXPERIS MAROC
 شركة محدودة املسؤول ة

 لشريك وح د

لأس الها : 400.000 دلهم

املقر االجت اعي : الدال الب ضاء إقامة 

اليشت، ع الة أ، مكتب 181 شالع 

س دي مح د بن عبد هللا

السجل التجالي : الدال الب ضاء

لقم 111269

التعريف الضريبي : 02222833

التعريف املشت1ك للشركة عدد : 

001527598000030

تعديل املوضوع االجت اعي
ب وجب قرال استثنائي مؤلخ. .- .1

بالدال الب ضاء.في.30.سبت 2020.11،.

قرل الشريك الوح د للشركة..املس اة.

تعديل املوضوع. »اكس11يس املغرب«.

االجت اعي لتوس عه إلى.:

االست1ات جي. والدعم  االستشالة 

والتنظ مي واإلدالي والصناعي.

والتكوين. والدعم  التدليب 

التنف ذيين. واملديرين  للشركات 

)من خال5 التنظ م. والفرق اإلدالية.

واالجت اعات. لألحداث  العر�سي 

الع ل. وجلسات  واملؤت رات 

واملنشولات وأي مبادلة أخرى ي كن.

املوضوع. تحق ق  في  تساعد  أن 

االجت اعي)...

أفجز اإليداع القافوني بكتابة. .- .2

بالدال. التجالية  باملحك ة  الضبط 

تحت. .2020 أكتوار. .23 في. الب ضاء.

لقم.751477.
ب ثابة مقتطف وا ان

اله ئة املسي1ة

69 P

SOCIETE STS MEK
ش.م.م بشريك واحد

تعديالت قافوف ة
للج ع. لسمي  محضر  ب قت�سى 

 15 العام االستثنائي املسجل بتاليخ.

 »STS MEK« شركة. .2020 سبت 11.

محدودة. مسؤول ة  ذات  شركة 

 10.000 لأس الها. وح د  بشريك 

 41 لقم. االجت اعي  ومقرها  دلهم 

تجزئة اللواابة شالع مح د السادس.

مكناس قرل ما يلي.:

املستخدمين. فقل  نشاط  إضافة 

لحساب الغي1 إلى الهدف االجت اعي.

التجالي. بالسجل  التق  د  تم 

يوم. ب كناس  التجالية  لل حك ة 

 3417 لقم. تحت  .2020 أكتوار. .22

بالسجل التجالي لقم.37313.

70 P

 SOCIETE DES FUTURES

CONCEPTIONS EN BTP
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة بشريك واحد
مسجل. عرفي  عقد  ب قت�سى 

وضع. تم  .2020 يول و. .22 بتاليخ.

ذات. لشركة  ارسا�سي  القافون 

واحد. بشريك  املحدودة  املسؤول ة 

ذات الصفات التال ة.:

التصام م. »شركة  .: التس  ة.

وارشغا5. البناء. في  املستقبل ة 

العامة«.ش.م.م بشريك واحد.

أشغا5 البناء. .: الهدف االجت اعي.

والصرف. الطرق  أشغا5  والتجهيز،.

عامة واصفة  املتاجرة  الصح ة،.

الصناع ة،. كل الع ل ات التجالية،. .

املنقولة. غي1  أو  املنقولة  املال ة،.

غي1. أو  مباشرة  بطريقة  املتعلقة 

مباشرة بارنشطة املذكولة أعاله أو.

من شأنها املساه ة في تطول الشركة.

تجزئة زيتوفة. .8 .: املقر االجت اعي.

موالي ادليس الزلهون،.مكناس.

يوم. من  ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التسج ل في السجل التجالي إال إذا.

تعرضت الشركة للحل املسبق أو تم.

ت ديدها.
دلهم. .10.000 .: لأس ا5 الشركة.

 100 1.00.حصة من فئة. مقسم إلى.

من. كلها  الواحدة  للحصة  دلهم 

فصيب بعو ياسين الشريك الوح د.

ياسين. بعو  الس د  .: . املسي1.

الشريك الوح د ملدة غي1 محدودة.

من. تبتدئ  .: االجت اع ة. السنة 

ديس 11. .31 يوم. وتنتهي  يناير  فاتح 

من ففس السنة ما عدا السنة ارولى.

تبتدئ من تاليخ التسج ل في السجل.

التجالي.
التجالي. بالسجل  التق  د  تم 

تحت. ب كناس  التجالية  لل حك ة 
لقم.51101.

ب ثابة مقتطف وا ان

71 P

 EVOLIUM EVENT AND

CONSULTING
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

 8.سبت 2020.11،.تقرل وضع القوافين.

مسؤول ة. ذات  لشركة  املؤسسة 

بالخصائص. تت يز  والتي  محدودة 

التال ة.:

 EVOLIUM EVENT« .: التس  ة.

.»AND CONSULTING

مسؤول ة. ذات  شركة  .: الصفة.

محدودة.

املوضوع.:.للشركة أهداف.:

دعم الزاناء.وتقديم االستشالة.

التدليب والتوظ ف.
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الب ضاء،. الدال  .: املقر االجت اعي.

46،.شالع الزلقطوني،.الطابق ارو5،.

مكتب لقم.3.

يوم. من  ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

تأسيسها.

الرأس ا5.:.يقدل ب.10.000.دلهم.

من. مسي1ة  الشركة  .: التس ي1.

طرف.:
الشرقاوي. املهدي  مح د  الس د 

والس د سامي بكر الدين.

باملركز. القافوني  اإليداع  تم 

الب ضاء. للدال  لالستث ال  الجهوي 

ومسجل بالسجل التجالي تحت لقم.

.RC N° 472597
للنسخ والنشر

72 P

STE ORIIGAMI PRIVE
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة

الرأس ا5 االجت اعي للشركة : 

100.000 دلهم

 5 بتاليخ. عرفي  عقد  ب وجب 
القافون. وضع  تم  .2020 أكتوار.

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

محدودة ما يلي.:

 STE ORIIGAMI .: التس  ة.

.PRIVE SARL

سنة   99  : الشركة  ق ام  مدة 

ابتداء من تاليخ تأسيسها النهائي.

لياض  لشركة  االجت اعي  املقر 

فاس، شالع طالق بن زياد، ت الة.

 : للشركة  االجت اعي  الرأس ا5 

 1000 إلى  مقسم  دلهم   100.000

حصة  كل  مقدال  اجت اع ة  حصة 

100 دلهم.

التس ي1 : تسي1 الشركة من طرف 

الس د ك ا5 فاجم.

الشركة  غرض  يك ن   : الغرض 

ف  ا يلي :

1 - مهندس استشالي.

2 - التكوين املست ر.

3 - الدعم والتثب ت.

ب كتب  القافوني  اإليداع  تم 

السجل التجالي باملحك ة االبتدائ ة 

بت الة بتاليخ 22 أكتوار 2020 تحت 
لقم السجل التجالي 131063.

73 P

ELEMENTS AZ
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة

وذات شريك وح د

يقدل لأس الها ب : 500.000 دلهم

املقر االجت اعي : الرقم 119، دوال 

الكولة 15، الشقة لقم 7، الطابق 

ارو5، حي يعقوب املنصول، الرااط

في. مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

 16 في. ومسجل  .2020 سبت 11. .7

قرل الشريك الوح د. .2020 سبت 11.

في الشركة ما يلي.:

الزيادة في لأس ا5 الشركة الذي.

دلهم. .500.000 في. محددا  كان 

وذلك. دلهم  .1.000.000 ل صبح.

اجت اع ة. حصة  .5000 بخلق.

100.دلهم للحصة،. جديدة من فئة.

تكتتب وتحرل من الدائنات السائلة.

واملستحقة للشركاء.على الشركة التي.
قدلها.:.500.000.دلهم.

الجديد. التقس م  ويصبح 
لرأس ا5 الشركة ك ا يلي.:

س ي1 أدلاز.:.1.000.000.دلهم.
املج وع.:.1.000.000.دلهم.

بكتابة. القافوني  اإليداع  تم 

بالرااط. التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم. تحت  .2020 أكتوار. .13 بتاليخ.
.(RC N : 105631( .107629

74 P

SOCIETE GMR INVEST
شركة ذات مسؤول ة محدودة

لأس الها 100.000 دلهم
املقر االجت اعي : لياض توال5 2 لقم 

201 مكناس
تأسيس

مؤلخ. عرفي  عقد  ب قت�سى  .- .I

ب كناس..بتاليخ.20.يول و.2020،.تم.

وضع القافون ارسا�سي لشركة ذات.

مسؤول ة محدودة،.ذات الخصائص.

التال ة.:

 »GMR INVEST« .: التس  ة.

ش.م.م.

 2 لياض توال5. .: املقر االجت اعي.

لقم.201.مكناس.

املوضوع.:.مقهى،.صنع الحلويات،.

مخ1زة.

سناك،.م ون ومنظم حفالت.

املرتبطة. الت1خ صات  استغال5 

الحلويات،. صنع  املقهى،. بنشاط 

مخ1زة.

كراء. ب ع،. تس ي1،. إدالة،. خلق،.

املخابز،. واستغال5 محل الحلويات،.

قاعات الشاي.....

أجهزة. ج  ع  وا ع  استغال5 

املقاهي واملخابز ومحل الحلويات.

أو. املحالت  ج  ع  كراء. .، اقتناء.

املعدات املستخدمة مباشرة أو غي1.

مباشرة باستغال5 أو إدالة املوضوع.

االستي1اد والتصدير.

الع ل ات. ج  ع  الع وم،. وعلى 

والعقالية،. املنقولة  التجالية،.

الصناع ة املرتبطة بشكل مباشر أو.

غي1 مباشر باملوضوع االجت اعي.

الرأس ا5.:.حدد في مبلغ.100.000 

1.000.حصة من. دلهم مقس ة على.

فئة.100.دلهم للواحدة اكتتبت كلها.

كالتالي.:

الناصري بناني لش د.:.520.حصة.

 120 .: الغالي. بناني  الناصري 

حصة.

 120 .: املهدي. بناني  الناصري 

حصة.

الناصري بناني لق ة.:.120.حصة.

البكري هناء.:.120.حصة.

املدة.:.99.سنة.

الس د. تع ين  تم  .: التس ي1.

الناصري بناني لش د.

من ارلااح. .% .5 تخصم. .: ارلااح.

أما. الشرع ة  الذخي1ة  تكوين  قصد 

الباقي ف قسم ب قت�سى قرال الشركاء.

:.من فاتح يناير. السنة الحساب ة.

إلى متم ديس 11.

II.-.تم اإليداع القافوني لدى كتابة.

الضبط باملحك ة التجالية ب كناس.

السجل. .2020 سبت 11. .23 بتاليخ.

التجالي لقم.50733.
للخالصة والنشر اإلدالة

75 P

JOUDOUR EL KHIR
شركة ذات مسؤول ة محدودة

لأس الها 500.000 دلهم

املقر االجت اعي : 15، زفقة 4، تجزئة 

النصر I، طريق س ف طا مكناس

تحويل املقر االجت اعي - إثبات عقد 
ص اغة القافون ارسا�سي

للقرال. عرفي  عقد  ب قت�سى  .- .I

ب كناس.. املؤلخ  للشركاء. االستثنائي 

للشركة. .2018 أبريل. .14 بتاليخ.

املذكولة أعاله تقرل ما يلي.:

تحويل املقر االجت اعي من لقم.15 

زفقة.4.تجزئة النصر.I.طريق س ف طا.

لقم. .: التالي. العنوان  إلى  مكناس،.

لياض. السفلي  الطابق  .3 متجر. .89

الزيتون تجزئة.B - 50050.مكناس.

من. .%50 صدقة. عقد  إثبات 

يوسف. بوصحابة  الس د  حصص 

 100 بق  ة. حصة  .1.250 وعددها.

الس د. لفائدة  واحدة  لكل  دلهم 

بوصحابة حسن.

من. .7 و. .6 و. .4 الفصو5. تغ ي1 

القافون ارسا�سي.

إعادة ص اغة القافون ارسا�سي.

II.-.تم اإليداع القافوني لدى كتابة.

الضبط باملحك ة التجالية ب كناس.

السجل. .2020 سبت 11. .25 بتاليخ.

التجالي لقم.2927.
للخالصة والنشر اإلدالة

76 P
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H.T - M.T GLOBAL INVEST
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة

لأس الها 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : لقم 4، زفقة 

ف كتول هوغو، )م.ج) مكناس

تسج ل نشاط تجالي - لفع لأس ا5 
الشركة - إعادة ص اغة القافون 

ارسا�سي
ب قت�سى محضر الج ع العام. .- .I

املنعقد ب كناس.. االستثنائي للشركاء.

للشركة. .2020 أغسطس. .13 بتاليخ.

املذكولة أعاله تقرل ما يلي.:

ارشغا5. نشاط  تسج ل  .- .1

املختلفة.

من. الشركة  لأس ا5  لفع  .- .2

 1.000.000 إلى. دلهم  .100.000

دلهم. .900.000 بزيادة. وذلك  دلهم 

حصة. .9.000 إصدال. طريق  عن 

دلهم للواحدة. .100 جديدة من فئة.

عن. بأك لها  وسددت  فقدا  اكتتبت 

طريق إدماج ديون جالية ومستحقة.

في حوزة الشركاء.

من. .7 و. .6 الفصو5. تغ ي1  .- .3

القافون ارسا�سي.

القافون. ص اغة  إعادة  .- .4

ارسا�سي.

II.-.تم اإليداع القافوني لدى كتابة.

الضبط باملحك ة التجالية ب كناس.

السجل. .2020 سبت 11. .16 بتاليخ.

التجالي لقم.2739.

للخالصة والنشر اإلدالة

77 P

SOCIETE LIGNARIUS PVC
شركة ذات مسؤول ة محدودة

لأس الها 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : متجر بالطابق 

السفلي لقم 652 مرجان 3 مكناس

تأسيس
مؤلخ. عرفي  عقد  ب قت�سى  .- .I

،2020 سبت 11. .10 بتاليخ. . ب كناس.

لشركة. ارسا�سي  القافون  تم وضع  .

بشريك. محدودة  مسؤول ة  ذات 

وح د،.ذات الخصائص التال ة.:

 SOCIETE« .: التس  ة.

LIGNARIUS PVC«.ش.م.م.

بالطابق  متجر   : االجت اعي. املقر 

السفلي لقم 652 مرجان 3 مكناس.

.PVC.5املوضوع.:.أشغا

الخشب،. .PVC فجالة. أشغا5 

املعدف ة،.ارلومن وم.

ارشغا5 املختلفة وأشغا5 البناء.

االستي1اد والتصدير.

املتاجرة بج  ع أشكالها.

الع ل ات. ج  ع  الع وم،. وعلى 

مباشرة. غي1  أو  مباشرة  املرتبطة 

أن. املرجح  أعاله  املذكول  بالنشاط 

تشجع تطوير الشركة.

الرأس ا5.:.حدد في مبلغ.100.000 

1.000.حصة من. دلهم مقس ة على.

فئة.100.دلهم للواحدة اكتتبت كلها.

كالتالي.:

لضوان ك ا5.:.600.حصة.

لضوان سه ل.:.400.حصة.

املدة.:.99.سنة.

التس ي1.:.تم تع ين الس د لضوان.

سه ل.

من ارلااح. .% .5 تخصم. .: ارلااح.

أما. الشرع ة  الذخي1ة  تكوين  قصد 

الباقي ف قسم ب قت�سى قرال الشركاء.

:.من فاتح يناير. السنة الحساب ة.

إلى متم ديس 11.

II.-.تم اإليداع القافوني لدى كتابة.

الضبط باملحك ة التجالية ب كناس.

السجل. .2020 أكتوار. .8 بتاليخ.

التجالي لقم.50865.

للخالصة والنشر اإلدالة

78 P

 SOCIETE EL GHALI DE
GESTION TOURISTIQUE

SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك وح د

لأس الها 500.000 دلهم

املقر االجت اعي : شالع عال5 الفا�سي 

إقامة ابن سينا ع الة أ 3 شقة 3 

مكناس

تحويل املقر االجت اعي - تفويت 
حصص - إعادة ص اغة القافون 

ارسا�سي
القرال. محضر  ب قت�سى  .- .I

املنعقد. الوح د  للشريك  االستثنائي 

 2020 سبت 11. .14 بتاليخ. . ب كناس.

للشركة املذكولة أعاله تقرل ما يلي.:

من. االجت اعي  املقر  تحويل 

إقامة  الفا�سي  مكناس، شالع عال5 

إلى. .،3 شقة   3 أ  ع الة  سينا  ابن 

زفقة حطين. .11 لقم. .: العنوان التالي.

الرياض مكناس.

من حصص الس د. .%50 تفويت.

 2.500 يعاد5. ما  أي  وقاوي  مني1 

للواحدة. دلهم  .100 حصة من فئة.

لفائدة الس د شك ب وقاوي الحامل.

للبطاقة الوطن ة لقم.86056.دا5.

وقاوي. شك ب  الس د  تع ين 

لقم. الوطن ة  للبطاقة  الحامل 

86056.دا5 ك سي1 للشركة.

 13 و. .7 و. .6 و. .4 تغ ي1 الفصو5.

و.16.من القافون ارسا�سي.

شكلها. في  الشركة  است رال 

املسؤول ة. محدودة  شركة  القافوني 

شريك. عوض  متعددين  بشركاء.

وح د.

إعادة ص اغة القافون ارسا�سي.

II.-.تم اإليداع القافوني لدى كتابة.

الضبط باملحك ة التجالية ب كناس.

السجل. .2020 أكتوار. .21 بتاليخ.

التجالي لقم.3377.

للخالصة والنشر اإلدالة

79 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

PROMOLEK شركة

ش.ذ.م.م

املقر االجت اعي : دوال البعابشة 

العكلة - فويرات، مشرع بلقصي1ي

العام. الج ع  محضر  ب قت�سى 

 »PROMOLEK« لشركة. االستثنائي 

املنعقد ب شرع بلقصي1ي. ش.ذ.م.م،.

تقرل .،2020 سبت 11. .14  بتاليخ.

ما يلي.:

لل وضوع. جديد  نشاط  إضافة 

االجت اعي.:

فقل البضائع.

النظام. من  .2 الفصل. تعديل 

ارسا�سي.

تح ين النظام ارسا�سي للشركة.

لهذا. القافوني  اإليداع  تم  وقد 

املحضر باملحك ة االبتدائ ة بس دي.

2020،.تحت. أكتوار. .8 قاسم بتاليخ.

السجل. ب لف  .2020/465 لقم.

التجالي لقم.24657.

80 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

EL MAMOUNE LIVRE شركة
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوح د

املقر االجت اعي : شالع يوسف بن 

تاشفين، قسالية الزلهوني - لقم 1، 

سوق ألبعاء الغرب

 EL شركة. تأسيس  لعقد  تبعا 

MAMOUNE LIVRE.ش.ذ.م.م.ش.و.

تقرل تأسيس شركة ذات املسؤول ة.

الوح د. الشريك  ذات  املحدودة 

م يزاتها هي كالتالي.:

شركة. .: الشكل القافوني للشركة.

ذات  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

الشريك الوح د.

 EL MAMOUNE .: التس  ة.

.LIVRE

املوضوع الرئي�سي.:.مكتبة.
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املقر االجت اعي.: شالع يوسف بن 
تاشفين، قسالية الزلهوني - لقم 1، 

سوق ألبعاء الغرب.
املدة.:.99.سنة.

لأس ا5. حدد  .: الشركة. لأس ا5 

دلهم،. .10.000 مبلغ. في  الشركة 

مقس ة إلى.100.حصة اجت اع ة من.
فئة.100.دلهم للواحدة.

الشكل. على  الحصص  تخصص 
التالي.:

شالع يوسف. املامون عبد االله،.
بن تاشفين، ع الة الرم قي - لقم 2، 

سوق ألبعاء الغرب :.100.حصة.
املج وع.:.100.حصة.

اإلدالة.:.الس د املامون عبد اإلله،.

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 
.LC - 15660.لقم

وقد تم اإليداع القافوني لقوافين.

بسوق. االبتدائ ة  باملحك ة  الشركة 

أكتوار. .21 بتاليخ. الغرب،. ألبعاء.
2020،.تحت لقم.2020/322.

81 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

 N°48.Rue.Mohamed.El.Amraoui,

Résidence.Nizar

0661 22 00 99 /0537 37 87 81

0537 90 39 26

KENITRA

N.H.M TRANS
ش.ذ.م.م

املقر االجت اعي : حي هند، مج وعة 
وادي الذهب، لقم 643، سوق 

ألبعاء الغرب 
شركة. تأسيس  لعقد  تبعا 
تقرل. ش.ذ.م.م  .N.H.M.TRANS
املسؤول ة. ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة م يزاتها هي كالتالي.:
شركة. .: الشكل القافوني للشركة.

ذات املسؤول ة املحدودة.
.N.H.M TRANS.:.التس  ة

املوضوع الرئي�سي.:.فقل املوظفين.
هند،. حي  .: االجت اعي. املقر 
.،643 لقم. الذهب،. وادي  مج وعة 

سوق ألبعاء.الغرب.

املدة.:.99.سنة.

لأس ا5. حدد  .: الشركة. لأس ا5 

دلهم. .100.000 مبلغ. في  الشركة 

حصة اجت اع ة. .1000 مقس ة إلى.

من فئة.100.دلهم للواحدة.

الشكل. على  الحصص  تخصص 

التالي.:

ه وب سك نة،.حي هند،.مج وعة.

وادي الذهب،.لقم.643،.سوق ألبعاء.

الغرب.500.حصة اجت اع ة.؛

جاوا مصطفى،.دوال أوالد العربي،.

حصة. .500 القن طرة. املناصرة،.

اجت اع ة.؛

املج وع.1000.حصة اجت اع ة.

الس دة ه وب سك نة،. .: اإلدالة.

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.GB187077.لقم

وقد تم اإليداع القافوني لقوافين.

بسوق. االبتدائ ة  باملحك ة  الشركة 

ألبعاء.الغرب بتاليخ.21.أكتوار.2020 

تحت لقم.2020/321.

82 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

 N°48.Rue.Mohamed.El.Amraoui,

Résidence.Nizar

0661 22 00 99 /0537 37 87 81

0537 90 39 26

KENITRA

FERME LE BERCEAU VERT

ش.ذ.م.م

املقر االجت اعي : ج اعة العرجات، 

سال 

 FERME.تبعا لعقد تأسيس شركة

ش.ذ.م.م. .LE BERCEAU VERT

تقرل تأسيس شركة ذات املسؤول ة.

املحدودة م يزاتها هي كالتالي.:

شركة. .: الشكل القافوني للشركة.

ذات املسؤول ة املحدودة.

 FERME LE BERCEAU.:.التس  ة

.VERT

االستي1اد. .: الرئي�سي. املوضوع 
والتصدير وإدالة العقالات الزلاع ة.

املقر االجت اعي.:.ج اعة العرجات،.
سال.

املدة.:.99.سنة.
لأس ا5. حدد  .: الشركة. لأس ا5 
دلهم. .100.000 مبلغ. في  الشركة 
حصة اجت اع ة. .1000 مقس ة إلى.

من فئة.100.دلهم للواحدة.
الشكل. على  الحصص  تخصص 

التالي.:
.،47 لقم. ياسين،. مح د  املج د 
 340 ت الة. الهرهولة،. إقامة ارطباء،.

حصة اجت اع ة.؛
إقامة. .،47 لقم. املج د عبد هللا،.
330.حصة. ارطباء،.الهرهولة،.ت الة.

اجت اع ة.؛
إقامة. .،47 لقم. سعد،. املج د 
330.حصة. ارطباء،.الهرهولة،.ت الة.

اجت اع ة.؛
املج وع.1000.حصة اجت اع ة.

مح د. املج د  الس د  .: اإلدالة.

التعريف. لبطاقة  الحامل  ياسين،.
.AD203425.الوطن ة لقم

وقد تم اإليداع القافوني لقوافين.

بسال. االبتدائ ة  باملحك ة  الشركة 

لقم. تحت  .2020 أكتوار. .5 بتاليخ.

ب لف السجل التجالي. .2020/399
لقم.32045.
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COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

 N°48.Rue.Mohamed.El.Amraoui,
Résidence.Nizar

0661 22 00 99 /0537 37 87 81
0537 90 39 26

KENITRA

CENTRALE VET
ش.ذ.م.م

املقر االجت اعي : لقم 2، شالع 
املسي1ة، مشرع بلقصي1ي

العام. الج ع  محضر  ب قت�سى 
 CENTRALE VET االستثنائي لشركة.
ش.ذ.م.م املنعقد بتاليخ فاتح سبت 11.
الحصص. فقل  لعقد  وتبعا  .،2020

االجت اع ة،.تقرل ما يلي.:

1.-.املصادقة على ب ع.250.حصة.

اجت اع ة من الس دة أحالم مرو�سي.
لفائدة الس د بدل طنشري الوزاني.

من. و7. .6 الفصلين. تعديل  .- .2
النظام ارسا�سي.

ارسا�سي. النظام  تح ين  .- .3
للشركة.

لهذا. القافوني  اإليداع  تم  وقد 

املحضر باملحك ة االبتدائ ة ب شرع.
 2020 بلقصي1ي بتاليخ فاتح أكتوار.
تحت لقم.2020/304.ب لف السجل.

التجالي لقم.169.
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KENITRA

D.W.R TRAVAUX
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوح د

املقر االجت اعي : لقم 515، الطابق 
السفلي، حي هند االجت اعي ، سوق 

ألبعاء الغرب
العام. الج ع  محضر  ب قت�سى 
االستثنائي للشريك الوح د في شركة.
ذات. ش.ذ.م.م  .D.W.R TRAVAUX
بسوق. املنعقد  الوح د،. الشريك 
سبت 11. .30 بتاليخ. الغرب،. ألبعاء.

2020،.تقرل ما يلي.:
1.-.الزيادة في لأس ا5 الشركة.

في. الزيادة  الوح د  الشريك  قرل 
 4.000.000 ب. الشركة  لأس ا5 
دلهم. .1.000.000 من. لرفعه  دلهم 
دلهم وذلك بإصدال. .5.000.000 إلى.
40.000.حصة اجت اع ة بق  ة.100 

دلهم للواحدة.
حصة اجت اع ة جديد. .40.000
املج وع. الرح ان  عبد  املخ  للس د 

50.000.حصة اجت اع ة.
الرأس ا5. في  الزيادة  إن  .- .2
دلهم. .5.000.000 إلى. املذكولة 
مع. املقاصة  طريق  عن  ت ت 
لفائدة. واملستلزمة  الجاهزة  الديون 
الشريك الوح د على الشركة ب بلغ.

4.000.000.دلهم.
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من. و7. .6 املادتين. تعديل  .- .3

النظام ارسا�سي.

4.-.تح ين النظام ارسا�سي.

لهذا. القافوني  اإليداع  تم  وقد 

بسوق. االبتدائ ة  باملحك ة  املحضر 

ألبعاء.الغرب بتاليخ.14.أكتوار.2020 

تحت لقم.2020/318.ب لف السجل.

التجالي لقم.25795.
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KENITRA

PHYTO LOUKKOS

ش.ذ.م.م

املقر االجت اعي : ص.ب 42، 

العوامرة، القصر الكبي1

العام. الج ع  محضر  ب قت�سى 

 PHYTO لشركة. االستثنائي 

LOUKKOS.ش.ذ.م.م املنعقد بتاليخ.

24.سبت 2020.11،.تقرل ما يلي.:

الشركة. فرع  مقر  تحويل  .- .1

بدوال. الكائن  القديم  العنوان  من 

موالي. و6،. .5 متجر. الداللحة،.

بوسلهام،.إلى العنوان الجديد.:

موالي. طريق  الداللحة،. دوال 

بوسلهام.

من النظام. .4 تعديل الفصل. .- .2

ارسا�سي.

ارسا�سي. النظام  تح ين  .- .3

للشركة.

لهذا. القافوني  اإليداع  تم  وقد 

بسوق. االبتدائ ة  باملحك ة  املحضر 

ألبعاء.الغرب بتاليخ.13.أكتوار.2020 

تحت لقم.2020/316.

86 P

 STE YASSINE MOHAMMED

TRAVAUX
SARL

Au.capital.de 10.000 dhs

 Siège.Social : HY.JDID.Mosquée

Al.Qods, Jerada

العام. الج ع  محضر  ب وجب 

االستثنائي املنعقد بتاليخ.23.سبت 11.

2020.تقرل ما يلي.:

حل الشركة وتع ين الس دة فاط ة.

التعريف. لبطاقة  الحاملة  بنعلي،.

الوطن ة لقم.F88191.مصفي للشركة.

باملقر. التصف ة  موقع  تحديد 

االجت اعي للشركة.

تم اإليداع القافوني لدى املحك ة.

 التجالية بوجدة بتاليخ.8.أكتوار.2020 

تحت لقم.2260.
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STE PALM’S CAMP
SARL AU

لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها : لقم 854، بلوك C، مدينة 

الوحدة، الع ون

تعديل قافوني
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

املنعقد بتاليخ.8.سبت 2020.11.ت ت.

املصادقة على ما يلي.:

التشط ب النهائي للشركة.

اإليداع. تم  .: القافوني. اإليداع 

بالع ون. االبتدائ ة  باملحك ة 

لقم. تحت  .2019 أكتوار. .17 بتاليخ.

.2020/2553
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STE HAGEN GMBH
SARL AU

RC : 33403

تأسيس شركة
تم بالع ون بتاليخ.13.أكتوار.2020 

إنشاء.شركة ذات املسؤول ة املحدودة.

بشريك وح د بالخصائص التال ة.:

.HAGEN GMBH.:.التس  ة

النشاط.:.تجالة واستي1اد وتصدير.

ارجهزة املنزل ة.

4.الطابق. :.ع الة. املقر االجت اعي.

ساحة. .،43 زفقة. .،1 الشقة. ارو5،.

الدشي1ة،.الع ون.

من تاليخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

التأسيس.

لأس املا5.:.100.000.دلهم مقس ة.

على.1000.حصة موزعة كالتالي.:

 1000 الس د عبد الرزاق الوافي.

حصة.

عبد. الس د  تع ين  تم  .: التس ي1.

الرزاق الوافي ك سي1 للشركة ملدة غي1.

محدودة.

اإليداع. تم  .: القافوني. اإليداع 

بالع ون. االبتدائ ة  باملحك ة 

لقم. تحت  .2020 أكتوار. .13 بتاليخ.

.2020/2434
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شركة صوميد للتنمية
شركة مساه ة

لأس الها : 105.300.000 دلهم

املقر االجت اعي : 284، شالع 

الزلقطوني، الدال الب ضاء

لقم السجل التجالي : 191575 

الدال الب ضاء

لقم التعريف الجبائي : 40278959

اجت اعات. محاضر  ب قت�سى 

العامة. والج ع ة  اإلدالة  مجلس 

للتن  ة«. »صوم د  لشركة. العادية 

املنعقدة بتاليخ.5.يوف و.2020،.تقرل.

ما يلي.:

املج د. عبد  الس د  استقالة 

مدير. كرئيس  مهامه  من  الطازالوي 

عام.؛

افتداب الس د عبد املنعم فوزي.

كعضو في مجلس اإلدالة.؛

املنعم. عبد  الس د  تع ين 

وتفويض. عام  مدير  كرئيس  فوزي 

الصالح ات له إثر ذلك.؛

استقالة الس دة أم  ة الودغي1ي.

عام. ك دير  مهامها  من  الحسني 

منتدب.؛

العرو�سي. إي ان  الس دة  تع ين 

وتفويض. منتدب  عام  ك دير 

الصالح ات لها إثر ذلك.؛

املصادقة على افتداب الس د عبد.

املنعم فوزي كعضو في مجلس اإلدالة.

وكرئيس مدير عام لل دة التي تنتهي.

التي. العامة  الج ع ة  انعقاد  عند 

ستصادق على حسابات سنة.2022.؛

الس دة. افتداب  على  املصادقة 

مجلس. في  كعضو  العرو�سي  إي ان 

اإلدالة لل دة التي تنتهي عند انعقاد.

الج ع ة العامة التي ستصادق على.

حسابات سنة.2025.؛

العرو�سي. إي ان  الس دة  تع ين 

 Résidences لشركة. دائ ة  ك  ثلة 

Acacia.؛

باإلجراءات. للق ام  الصالح ات 

القافوف ة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ. الب ضاء. بالدال   التجالية 

23.أكتوار.2020.تحت لقم.751411.
للنشر واالستخالص

مجلس اإلدالة
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SINDIBAD HOLDING

شركة مساه ة

لأس الها : 200.000.400 دلهم

املقر االجت اعي : 284، شالع 

الزلقطوني، الدال الب ضاء

لقم السجل التجالي : 225907 

الدال الب ضاء

لقم التعريف الجبائي : 40232748

اجت اعات. محاضر  ب قت�سى 

مجلس اإلدالة والج ع ة العامة العادية.

 SINDIBAD HOLDING لشركة.

املنعقدة بتاليخ.5.يوف و.2020،.تقرل.

ما يلي.:
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تغ ي1 طريقة مزاولة مهام اإلدالة.

العامة.؛

املج د. عبد  الس د  استقالة 

الطازالوي من مهامه كرئيس مجلس.

أم  ة. الس دة  واستقالة  اإلدالة 

الودغي1ي الحسني من مهامها ك دير.

عام.؛

افتداب الس د عبد املنعم فوزي.

كعضو في مجلس اإلدالة.؛

املنعم. عبد  الس د  تع ين 

وتفويض. عام  مدير  كرئيس  فوزي 

الصالح ات له إثر ذلك.؛

العرو�سي. إي ان  الس دة  تع ين 

وتفويض. منتدب  عام  ك دير 

الصالح ات لها إثر ذلك.؛

املج د. عبد  الس د  تع ين 

الطازالوي ك  ثل دائم جديد لشركة.

املغرب واإلمالات للتن  ة.»صوم د«.؛

العرو�سي. إي ان  الس دة  تع ين 

ك  ثلة دائ ة جديدة لشركة زل جة.؛

املصادقة على افتداب الس د عبد.

املنعم فوزي كعضو في مجلس اإلدالة.

وكرئيس مدير عام لل دة التي تنتهي.

التي. العامة  الج ع ة  انعقاد  عند 

ستصادق على حسابات سنة.2024.؛

بوع اد. زينب  الس دة  استقالة 

اإلدالة. مجلس  كعضو  مهامها  من 

الس دة. افتداب  على  واملصادقة 

مجلس. في  كعضو  العرو�سي  إي ان 

اإلدالة لل دة التي تنتهي عند انعقاد.

الج ع ة العامة التي ستصادق على.

حسابات سنة.2024.؛

باإلجراءات. للق ام  الصالح ات 

القافوف ة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ. الب ضاء. بالدال   التجالية 

21.أكتوار.2020.تحت لقم.750820.
للنشر واالستخالص

مجلس اإلدالة
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SINDIPARK
شركة مساه ة

لأس الها : 238.000.000 دلهم
املقر االجت اعي : 284، شالع 

الزلقطوني، الدال الب ضاء
لقم السجل التجالي : 231829 

الدال الب ضاء
لقم التعريف الجبائي : 40256403

اجت اعات. محاضر  ب قت�سى 

العامة. والج ع ة  اإلدالة  مجلس 
 SINDIPARK لشركة. العادية 
املنعقدة بتاليخ.5.يوف و.2020،.تقرل.

ما يلي.:
تغ ي1 طريقة مزاولة مهام اإلدالة.

العامة.؛
املج د. عبد  الس د  استقالة 
الطازالوي من مهامه كرئيس مجلس.
أم  ة. الس دة  واستقالة  اإلدالة 
الودغي1ي الحسني من مهامها ك دير.

عام.؛
افتداب الس د عبد املنعم فوزي.

كعضو في مجلس اإلدالة.؛
املنعم. عبد  الس د  تع ين 
وتفويض. عام  مدير  كرئيس  فوزي 

الصالح ات له إثر ذلك.؛
العرو�سي. إي ان  الس دة  تع ين 
وتفويض. منتدب  عام  ك دير 

الصالح ات لها إثر ذلك.؛
املج د. عبد  الس د  تع ين 
الطازالوي ك  ثل دائم جديد لشركة.
املغرب واإلمالات للتن  ة.»صوم د«.؛
العرو�سي. إي ان  الس دة  تع ين 
ك  ثلة دائ ة جديدة لشركة زل جة.؛
املصادقة على افتداب الس د عبد.
املنعم فوزي كعضو في مجلس اإلدالة.
وكرئيس مدير عام لل دة التي تنتهي.
التي. العامة  الج ع ة  انعقاد  عند 
ستصادق على حسابات سنة.2019.؛
بوع اد. زينب  الس دة  استقالة 
اإلدالة. مجلس  كعضو  مهامها  من 
الس دة. افتداب  على  واملصادقة 
مجلس. في  كعضو  العرو�سي  إي ان 
اإلدالة لل دة التي تنتهي عند انعقاد.
الج ع ة العامة التي ستصادق على.

حسابات سنة.2024.؛

باإلجراءات. للق ام  الصالح ات 

القافوف ة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ. الب ضاء. بالدال   التجالية 

21.أكتوار.2020.تحت لقم.750821.
للنشر واالستخالص

مجلس اإلدالة
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MAZRAAT SAMAH6
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة

يقدل لأس الها ب : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : لقم 12، زفقة لبنان 

لقم 3، املح ط، الرااط 

مؤلخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 

في. ومسجل  .2020 سبت 11. .17  في.

2020.تم تأسيس شركة. 22.سبت 11.

تح ل الخصائص التال ة.:

 MAZRAAT SAMAH6.:.التس  ة

.SARL

ذات. شركة  .: القافوف ة. الصفة 

مسؤول ة محدودة.

الهدف االجت اعي.:

ترا ة اربقال الحلوب.؛

تغذية اربقال والعجو5.؛

تسويق منتجات الحل ب.

لأس املا5.:.100.000.دلهم مقس ة.

دلهم. .100 حصة من فئة. .1000 إلى.

للحصة.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي.

يناير. فاتح  من  .: املال ة. السنة 

ديس 11 من كل سنة ما عدا. .31 إلى.

السنة ارولى تبتدئ من تاليخ تأسيس.

الشركة إلى.31.ديس 11.
زفقة. .،12 لقم. .: االجت اعي. املقر 

لبنان،.لقم.3،.املح ط،.الرااط.

الحق. عبد  الس د  .: التس ي1.

الزفاسني ملدة غي1 محدودة.

توزيع ارلااح.:.من ارلااح الصاف ة.

تؤخذ.5%.لتكوين االحت اط القافوني.

والباقي يوزع بين الشركاء.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .20 بتاليخ. بالرااط  التجالية 

)السجل. .107816 تحت لقم. .2020
التجالي لقم.146877).
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SDOR INFOR
شركة محدودة املسؤول ة

في. العرفي  العقد  تسج ل   تاليخ 

7.سبت 2020.11.بالرااط والتي تح ل.
الخصائص التال ة.:

الهدف االجت اعي.:.استي1اد وتصدير.
املعدات املعلومات ة.

لأس ا5 الشركة.:.100.000.دلهم.

فئة. من  حصة  .1000 إلى. مقس ة 

دلهم للحصة الواحدة موزعة. .100
على الشكل التالي.:

 500 الس د اصدول عبد السالم.
حصة.؛

الس دة اصدول فجوى.250.حصة.؛
الس دة اصدول فدوى.250.حصة.
من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.
التأسيس النهائي أي من تاليخ وضع.

السجل التجالي.
من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.
31.ديس 11 من كل سنة ما عدا السنة.

ارولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.
فا5. شالع  .48 .: االجت اعي. املقر 

والد ع ي1،.أكدا5،.الرااط.
التس ي1.:.الس دات اصدول فجوى.

اصدول فدوى.
التجالي. بالسجل  التق  د  لقم 

.147005
94 P

ائت اف ة فيسطال
برأس ا5.:.100.000.دلهم

املقر االجت اعي.:.ع الة أطلس.B.لقم.7،.زفقة.
الحسين بن علي،.م.ج مكناس

كاب نوفا اطرانس
ش.م.م ذات مساهم واحد
برأس ا5 : 100.000 دلهم

املقر الرئي�سي : زفقة املال�سي، لقم 9 
الرياض، مكناس

مؤلخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم .،2020 أكتوار. .2 في. ب كناس 
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.وضع القافون ارسا�سي لشركة ذات.

مساهم. ذات  املحدودة  املسؤول ة 

واحد وذلك على ارسس التال ة.:

التس  ة.:.»كاب فوفا اطرانس«.

املسؤول ة. ذات  شركة  .: الشكل.

املحدودة ذات مساهم واحد.

فقل البضائع. .: الهدف االجت اعي.

ب ع. الغي1،. لحساب  ودول ا  وطن ا 

ج  ع مواد البناء.واستي1اد وتصدير.؛

الع ل ات. ج  ع  عامة  واصفة 

التجالي،. الصناعي،. الهدف  ذات 

املتعلقة. والعقالي،. التجهيزي  املالي،.

بصفة مباشرة أو غي1 مباشرة بالهدف.

في. تساهم  أن  يحت ل  أو  االجت اعي 

تن  ة الشركة.

املدة.:.99.سنة.
مقر الشركة.:.زفقة املال�سي،.لقم.9 

الرياض،.مكناس.

في. حدد  .: الشركة. لأس ا5 

100.000.دلهم فقدا مقسم إلى.1000 

حصة ق  ة كل حصة.100.دلهم.

الشركة. ويدير  يسي1  .: التس ي1.

غي1. ملدة  وذلك  زايري  لطفي  الس د 

محدودة.

فاتح. من  تبتدئ  .: املال ة. السنة 

يناير إلى.31.ديس 11.

لئيس. لدى  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية. باملحك ة  الضبط  كتابة 

 2020 أكتوار. .22 بتاليخ. ب كناس 

وسجل تجالي لقم.51081.
مقتطف للنشر

95 P

STE CAIRO DECO
SARL AU

قرل الج ع العام العادي املنعقد.

لشركة. .2020 سبت 11. .14 بتاليخ.

ذات. شركة  .CAIRO DECOR

املسؤول ة املحدودة لأس الها.10.000 

دلهم مقرها االجت اعي إقامة النع م،.

لقم. الثاني،. الطابق  .،46  ع الة.

الشقة.12،.سال تابريكت،.ما يلي.:

1.-.الشروع في حل الشركة.

.: تحديد مقر حل الشركة ب. .- .2 

الطابق. .،46 ع الة. النع م  إقامة 

الثاني،.لقم الشقة.12.سال،.تابريكت.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .15 بتاليخ. بسال  االبتدائ ة 

.D35219.2020.تحت لقم

96 P

GREEN MISSION

 شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات الشريك الوح د

بتاليخ. عرفي  عقد   ب قت�سى 

16.أكتوار.2020،.تم تأسيس شركة.

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك.

الوح د خصائصها كالتالي.:

.GREEN MISSION.:.1.-.التس  ة

-.الشكل القافوني.:.شركة ذات. .2

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

3.-.الهدف.:.إعادة تدوير النفايات.

الصناع ة.

والد. دوال  .: االجت اعي. املقر  .- .4

الع ا�سي،.عامر،.سال.

 100.000 .: لأس ا5 الشركة. .- .5

دلهم.

الس د يوسف افكام.1000.حصة.

6.-.املدة.:.99.سنة.

الس د. تع ين  تم  .: التس ي1. .- .7

لبطاقة. الحامل  افكام،. يوسف 

مسي1. .AB262807 لقم. الوطن ة 

للشركة ملدة غي1 محدودة.

بالسجل. الشركة  تسج ل  تم 

بسال. االبتدائ ة  لل حك ة  التجالي 

لقم. تحت  .2020 أكتوار. .15 بتاليخ.

.32135

97 P

 TRAVAUX ET

 DEVELOPPEMENT

DURABLE

SARL

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

ب  دلت. عرفي  عقد  ب قت�سى 

وضع. تم  .،2020 أكتوار. .12 بتاليخ.

ذات. لشركة  ارسا�سي  القافون 

املسؤول ة املحدودة ذات الخصائص.

التال ة.:

 TRAVAUX.:.التس  ة االجت اع ة

 ET DEVELOPPEMENT

.DURABLE

الهدف االجت اعي.:

أع ا5 مختلفة.؛

تجالة.؛

فقل البضائع.

شالع الحسان،. .: املقر االجت اعي.

م دلت.II،.م دلت،.إتزال.

املدة االجت اع ة.:.99.سنة ابتداء.

من تاليخ تأسيسها.

 100.000 .: االجت اعي. الرأس ا5 

حصة. .1000 على. موزعة  دلهم 

وزعت. للحصة  دلهم  .100 فئة.  من 

ك ا يلي.:

 1000 العزيزي. لش د  الس د 

حصة.

السنة االجت اع ة.:.تبدأ من فاتح.

يناير إلى.31.ديس 11 من كل سنة.

الس د لش د العزيزي،. .: التس ي1.

مسي1 وح د للشركة ملدة غي1 محدودة.

تم إيداع السجل التجالي ب كتب.

بالرااط. التجالية  باملحك ة  الضبط 

تحت. .2020 أكتوار. .15  بتاليخ.

لقم.167.

98 P

STE AUTO ECOLE OUBELLA
SARL AU

AU.CAPITAL.DE : 20.000 DHS

 SIEGE.SOCIAL : IMM.SIF

 EDDINE.APPT.N°7 BENYARA

TAROUDANT

 RC : 3917 TRIBUNAL.DE 1er

INSTANCE DE TAROUDANT

العام. الج ع  لقرالات  تبعا 

االستثنائي املنعقد بتاليخ.21.سبت 11.

 STE AUTO ECOLE لشركة. .2020

مسؤول ة. ذات  شركة  .OUBELLA

محدودة قرل الشركاء.ما يلي.:

من. اجت اع ة  حصص  تفويت 

طرف الس د ابال ع ر لفائدة الس د.

اشكاج ع ر.

استقالة الس د القجاف ابراه م.

من مهامه ك سي1 وتع ين الس د ابن.

ح اد يوسف مسي1 غي1 شريك.

 7 .،6 الفصو5. تعديل  تم  بذلك 

و43.من القافون ارسا�سي للشركة.

تم اإليداع القافوني بكتابة الضبط.

باملحك ة االبتدائ ة بتالودافت بتاليخ.

19.أكتوار.2020.تحت لقم.1373.

99 P

STE LA CAGE GYM
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
في. مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

فاتح أكتوار.2020،.تم وضع القافون.

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص التال ة.:

.LA CAGE GYM.:.التس  ة

املوضوع االجت اعي.:

قاعة للرياضة.؛

ال وجا،. الرياض ة،. الت الين 

الل اقة البدف ة،.ك ا5 ارجسام.؛

تنظ م ارنشطة الرياض ة.؛

املعدات. وتصدير  استي1اد 

الرياض ة واملك الت الغذائ ة.
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املقر االجت اعي.:.ع الة.65،.الطابق.

ارل�سي لقم.17،.شالع القا�سي ع اض.

أمسرفات،.أكادير.

من. سنة  .99 في. حددت  .: املدة.

تاليخ تأسيس الشركة النهائي.

حدد. .: االجت اعي. الرأس ا5 

الرأس ا5 في.100.000.دلهم مقس ة.

إلى.1000.حصة اجت اع ة من ق  ة.

100.دلهم لكل حصة.

الس د عاد5 سوعدي.500.حصة.

دلهم لكل. .100 اجت اع ة من ق  ة.

حصة ب ساه ة قدلها.50.000.دلهم.؛

حصة. .500 لضا. فديم  الس د 

دلهم لكل. .100 اجت اع ة من ق  ة.

حصة ب ساه ة قدلها.50.000.دلهم.

عاد5. الس د  تع ين  .: التس ي1.

سوعدي والس د فديم لضا مسي1ان.

للشركة.

مشت1ك. بتوق ع  ملزمة  الشركة 

للس د عاد5 سوعدي والس د فديم.

لضا.

فاتح. من  تبتدئ  .: املال ة. السنة 

كل. من  ديس 11  .31 في. وتنتهي  يناير 

سنة.

وقد تم تسج ل الشركة باملحك ة.

أكتوار. .20 بتاليخ. بأكادير  التجالية 

2020.تحت الرقم.44767.

100 P

اس.اي.او
شركة مجهولة االسم

لأس الها : 1.000.000.000 دلهم

مقرها االجت اعي : وزالة الطاقة 

واملعادن والبيئة، البناية ا، أكدا5، 

الرااط

ب قت�سى الج ع العام الغي1. .- .1

 العادي املنعقد بتاليخ.14.يول و.2020 

الشركة. مساه و  باإلج اع  قرل 

على. »اس.اي.او«. االسم.  املجهولة 

ما يلي.:

شركة. إلى  الشركة  تس  ة  تغ ي1 

الهندسة الطاق ة.

تقديم. إلى  الشركة  هدف  تغ ي1 

للطلبات. عليها  املؤمن  الخدمات 

الطاق ة. النجاعة  في  الع وم ة 

مقابل. الخدمات  هذه  وتقديم 

اتفاق ات،. إطال  في  استحقاقات 

للحصو5. وع الئها  شركائها  ودعم 

على الت ويل.

افتقا5 املقر االجت اعي إلى العنوان.

التالي.:.3.شالع عبد الرح م بوعب د،.

الرياض،. حي  د،. بلوك  .10 سكتول.

الرااط.

اعت اد فظام أسا�سي جديد للشركة.

لدى. القافوني  اإليداع  تم  .- .2

مع. بالرااط  التجالية  املحك ة 

السجل. من  نسخة  على  الحصو5 

التجالي ف وذج.G.بتاليخ فاتح أكتوار.

.2020

101 P

الكحالوي فابريكاسيون فيسو 

رادياتور

شركة ذات مسؤول ة محدودة

لأس الها : 100.000 دلهم

23 شالع عقبة بن فافع، الحي 

املح دي، الدال الب ضاء

السجل التجالي بالدال الب ضاء 

423879

استدلاك خطإ
تفويت حصص اجت اع ة

بالجريدة. وقع  خطإ  استدلاك 

الرس  ة عدد.5634.بتاليخ.9.أكتوار.

.2020

عرفي. عقد  ب قت�سى  .: عوض.

بتاليخ. الب ضاء. بالدال   مؤلخ 

14.ديس 2010.11.

ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ. .: يقرأ.

بالدال الب ضاء.بتاليخ.14.يول و.2020.

والباقي بدون تغ ي1.

102 P

WEB DIRECT
SARL AU

ويب ديريكت ش.م.م

 شركة محدودة املسؤول ة 

ذات الشريك الوح د
لأس الها : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : 8 مكرل، زفقة 

البنفسج بوس جول، الدال الب ضاء

تأسيس شركة
بتاليخ. عرفي  عقد   ب قت�سى 

14.سبت 2020.11،.تم تأسيس شركة.

الشريك. ذات  املسؤول ة  محدودة 

الوح د ذات امل يزات التال ة.:

مالك. الس د  .: الوح د. الشريك 

هوف ان.

التس  ة.:.ويب ديريكت ش.م.م.

شركة محدودة. .: الشركة. فوع ة 

املسؤول ة ذات شريك وح د.

املوضوع االجت اعي.:

وفي. اإلفت1فت  ع11  املنتجات  ب ع 

املحالت التجالية دون حصر.؛

إنشاء.وإدالة مواقع اإلفت1فت.؛

والتوزيع. والتداو5  التجالة 

واالستي1اد والتصدير ج  ع املنتجات.

دون حصر.؛

امل تلكات. ج  ع  وتأجي1  شراء.

املنقولة وغي1 املنقولة.؛

تقديم الخدمات لصالح املؤسسات.

والشركات العامة والخاصة.

مدة الشركة.:.99.سنة ابتداء.من.

تاليخ تأسيسها.
زفقة. مكرل،. .8 .: االجت اعي. املقر 

البنفسج بوس جول،.الدال الب ضاء.
لأس ا5. حدد  .: الشركة. لأس ا5 

دلهم. .100.000 مبلغ. في  الشركة 

من. حصة  .1000 على. مقس ة 

ج  عها. خصصت  دلهم  .100 فئة.

مالك. الس د  الوح د  للشريك 

هوف ان.

التس ي1.:.عين ك سي1 للشركة ملدة.

غي1 محدودة الس د مالك هوف ان.

فاتح. من  تبتدئ  .: املال ة. السنة 

يناير وتنتهي في.31.ديس 11 لكل سنة.

توزع ارلااح بعد تكوين. .: ارلااح.

الباقي. ويخو5  القافوني  االحت اطي 

في. مذكول  هو  ما  حسب  للشركاء.

القافون ارسا�سي للشركة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

لقم. تحت  الب ضاء. للدال  التجالية 

751384.بتاليخ.23.أكتوار.2020.

بالسجل. الشركة  تق  د  وتم 

بالدال. التجالية  باملحك ة  التجالي 

بتاليخ. .477443 تحت لقم. الب ضاء.

23.أكتوار.2020.
ب ثابة مقتطف وا ان

103 P

FAST IT SOLUTIONS
SARL AU

فاصت ايت سوليس و ش.م.م

 شركة محدودة املسؤول ة 

ذات الشريك الوح د

لأس الها : 10.000 دلهم

املقر االجت اعي : 131 شالع اففا، 

 إقامة أزلو، مكتب 11 ب، 

الدال الب ضاء

تأسيس شركة
بتاليخ. عرفي  عقد   ب قت�سى 

تم تأسيس شركة. .،2020 أكتوار. .5

امل يزات. ذات  املسؤول ة  محدودة 

التال ة.:

الس د م كايل. .: الشريك الوح د.

مالي كغوص بغي تان.
التس  ة.:.فاصت ايت سوليس ون.

ش.م.م.

شركة محدودة. .: الشركة. فوع ة 

املسؤول ة ذات شريك وح د.

املوضوع االجت اعي.:

إفجاز أي خدمة خاصة في املجا5.

االجت اع ة. والشبكات  الرقمي 

وتكنولوج ا املعلومات واالتصاالت.؛

الويب. وسائط  في  االستشالات 

واالتصاالت واإلعالن الرقمي.؛

التدليب في املجا5 الرقمي وتطوير.

املواقع اإللكت1وف ة وج  ع الخدمات.

املتعلقة باإلفت1فت.؛
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 :  ISP( والخدمات. الولوج  مزود 

مزود خدمة اإلفت1فت).؛

نشر برامج االتصاالت والوسائط.

املتعددة.؛

شراء.وا ع وص افة ج  ع معدات.

تكنولوج ا املعلومات واالتصاالت.؛

تدليب املوظفين.؛

إنشاء.أو االستحواذ على أو شراء.أو.

استغال5 أو ب ع أو منح أي ترخ ص أو.

براءة اخت1اع أو عالمة تجالية مدلجة.

في موضوع الشركة.؛

منتجات. ودمج  وتوزيع  ب ع 

ال11مج ات املرتبطة بشكل مباشر أو.

غي1 مباشر بنشاط االتصاالت.

مدة الشركة.:.99.سنة ابتداء.من.

تاليخ تأسيسها.

131.شالع أففا،. .: املقر االجت اعي.

الدال. ب،. .11 مكتب. أزلو،. إقامة 

الب ضاء.
لأس ا5. حدد  .: الشركة. لأس ا5 

دلهم. .10.000 مبلغ. في  الشركة 

مقس ة على.100.حصة من فئة.100 

للشريك. ج  عها  خصصت  دلهم 

الوح د الس د م كايل مالي كغوص.

بغي تان.

التس ي1.:.عين ك سي1 للشركة ملدة.

غي1 محدودة.:

الس د م كايل مالي كغوص بغي.

تان.

فاتح. من  تبتدئ  .: املال ة. السنة 

يناير وتنتهي في.31.ديس 11 لكل سنة.

توزع ارلااح بعد تكوين. .: ارلااح.

الباقي. ويخو5  القافوني  االحت اطي 

في. مذكول  هو  ما  حسب  للشركاء.

القافون ارسا�سي للشركة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

لقم. تحت  الب ضاء. للدال  التجالية 

751066.بتاليخ.21.أكتوار.2020.

بالسجل. الشركة  تق  د  وتم 

بالدال. التجالية  باملحك ة  التجالي 

بتاليخ. .477117 تحت لقم. الب ضاء.

21.أكتوار.2020.
ب ثابة مقتطف وا ان

104 P

 STE GENERALE DE
REHABILITATION

SGR SARL
.،2020 أكتوار. .7 بتاليخ. تم 
اجت اع عام استثنائي حدد ب وجبه.

النقاط اآلت ة.:
الحداني. ح و  الس د  قام  .: أوال.
لأس ا5. من  حصة  .3000 بتفويت.

الشركة للس د مح د الحداني.
الجديد. التقس م  ل صبح  .- .1

للحصص كاآلتي.:
الس د ح و الحداني.3000.حصة.؛
الس د مح د الحداني.3000.حصة.
القافوني. الشكل  تحويل  .- .2
محدودة. شركة  من  للشركة 
إلى. وح د  شريك  ذات  املسؤول ة 

شركة محدودة املسؤول ة.
تع ين الس د مح د الحداني. .- .3

مسي1 ثاني للشركة.
أحد. بإمضاء. الشركة  تلتزم  .- .4

الشركاء.
5.-.تم حذف نشاط فقل البضائع.

لفائدة الغي1.
يوم. القافوني  اإليداع  تم  .:  ثاف ا.
املحك ة. لدى  .2020 أكتوار. .23
التجالية ب راكش تحت لقم.116599.
105 P

RABAT PERFECT SERVICE
SARL AU

الغي1. العام  الج ع  ب قت�سى 

العادي بتاليخ فاتح أكتوار.2020.قرل.
املسي1 الوح د للشركة ما يلي.:

تحويل املقر االجت اعي من تجزئة.

السفلي. الطابق  أوالد مطاع،. لياض 
 سكتول.3.لقم.442.ت الة إلى لقم.185 
تجزئة. من  السفلي  الطابق  محل 

لياض أوالد مطاع،.ت الة.
تغ ي1 البند.4.للقافون ارسا�سي.

أسئلة مختلفة.
كتابة. لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بالرااط. التجالية  باملحك ة  الضبط 
2020.تحت الرقم. 23.أكتوار. بتاليخ.

4848.سجل تجالي لقم.122501.
مقتطف قصد اإلشهال

106 P

RENOVBTP

SARL

تأسيس شركة
بتاليخ. عرفي  عقد   ب قت�سى 

وضع. تم  .،2020 أغسطس. .25

ذات. لشركة  ارسا�سي  القافون 

تحت. وذلك  محدودة  مسؤول ة 

املعط ات التال ة.:

 RENOVBTP شركة. .: التس  ة.

.SARL

وخالج. داخل  .: الشركة. غرض 

املغرب.:

املختلفة. ارشغا5  في   مقاو5 

أو البناء.

املقر.:.لقم.48.مركز تجالي م.49،.

حي الفتح،.الرااط.

املدة.:.حددت مدة الشركة ب.99 

في. تسج لها  تاليخ  من  ابتداءا  سنة 

السجل التجالي.

ب بلغ. حدد  .: الشركة. لأس ا5 

 1000 1.200.000.دلهم مقس ة إلى.

حصة ب.100.دلهم للواحدة مكتتبة.

محرلة وموزعة كالتالي.:

الس د الكريمي عبد العزيز.6000 

حصة.؛

 6000 بنب كة. حل  ة  الس دة 

حصة.؛

املج وع.12000.حصة.

للشركة. وح د  تس ي1  .: التس ي1.

الس د. طرف  من  محدودة  غي1  ملدة 

الكريمي عبد العزيز،.الحامل للبطاقة.

القاطن. .PB20954 لقم. الوطن ة 

برقم.640،.لياض أوالد مطاع،.ت الة.

اإليداع. تم  .: القافوني. اإليداع 

باملحك ة. الشركة  لنظام  القافوني 

بتاليخ. وذلك  بالرااط   التجالية 

الشركة. سجلت  .2020 أكتوار. .23

بالسجل التجالي تحت لقم.147021.
مقتطف قصد اإلشهال

107 P

DIMA INJAZ COMPANY
SARL AU

مؤلخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 

قد تم تأسيس شركة ذات. بالرااط،.

وح د. بشريك  املحدودة  املسؤول ة 

يوم.8.أكتوار.2020.

 DIMA INJAZ .: التس  ة.

.COMPANY

من. الغرض  .: اإلجت اعي. الهدف 

في كل املغرب والخالج،. الشركة هو 

لحسابها الخاص أو ف ابة عن. سواء.

املناقشات.:.

وارع ا5. الخدمات  كافة  عرض 

املتنوعة.

الشراء،.الب ع،.الع ولة،.الصرف،.

الشحن،.الس سرة،.املناولة،.النقل،.

املعالجة والتوزيع والنشر. التج  ع،.

واملتاجرة. والتسويق  واإلصالح 

لحسابه الخاص ورجله.

ثالثة،. أطراف  عن  ف ابة 

الك ب وتر،. أجهزة  الطالء،. منتجات 

ارجهزة،. تأجي1  اإللكت1وف ات،.

واملواد. ارخرى  البضائع  الث1يات،.

واملعدات للج  ع.

املهن)إعادة. لج  ع  مبنى  تشي د 

وارواني. التبل ط  البناء،. تجهيز،.

أع ا5. الصحي،. الصرف  الفخالية،.

الكهرااء،. امل اه،. امدادات  الحفر،.

ارع ا5 الخشب ة واملعادن الداخل ة.

وح ازة وتأجي1 ج  ع ارصو5 التجالية.

وولش الع ل،.وكل ما يتعلق أنشطة.

البناء.

مالعب. وص افة  )إنشاء. البستنة.

الخضراء)،. واملساحات  الجولف 

سقي وترك ب أفظ ة الري.
لأس ا5 الشركة.:.100000.دلهم.

فئة. من  حصة  .1000 إلى. مقس ة 

100.دلهم للحصة الواحدة.

 1000 ملجادلي. الزهراء. فاط ة 

حصة.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي أي من تاليخ وضع.

لسجل التجالي.
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من فاتح يناير إلى.. .: السنة املال ة.

31.ديس 11 من كل سنة ما عدا السنة.

االولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.

 8 لقم. شقة  .،30 ع الة. .: املقر.

حسان،. زفقة موالي اح د الوك لي،.

الرااط،.املغرب.

املسي1ة.:.فاط ة الزهراء.ملجادلي..

.: التجالي. بالسجل  التق  د  لقم 

.147081

108 P

DIYAR RIF AL KABIR
SARL

شركة محدودة املسؤول ة

لأس الها : 100.000.00 دلهم

مقرها اإلجت اعي : شالع الحسن 

ارو5 إقامة الع بودي شقة لقم 26 

الطابق الرابع ت الة

تأسيس شركة
بتاليخ. العرفي  العقد  ب قت�سى 

تم وضع قوافين. .2020 فاتح أكتوار.

الشركة ذات امل يزات التال ة.:

 DIYAR RIF AL KABIR.:.التس  ة

.SARL

الشكل القافوني.: شركة محدودة 

املسؤول ة.

الغرض اإلجت اعي بإيجاز :

منعش عقالي.

أع ا5 البناء.

اإلستي1اد والتصدير.

املدة : حددت في 99 سنة .

الحسن. شالع   : اإلجت اعي  املقر 

 26 ارو5 إقامة الع بودي شقة لقم.

الطابق الرابع ت الة.

مبلغ. في  حدد  .: الرأس ا5.

100.000.00.دلهم مقس ة إلى.:

واحدة. كل  ق  ة  حصة  .400

الشريك. على  . مقس ة. دلهم  .100

الشهبوني ح  د.

400.حصة ق  ة كل واحدة.100 

املاحي. الشريك  على  . دلهم مقس ة.

عبد الغني.

200.حصة ق  ة كل واحدة.100 

دلهم مقس ة..على الشريك دحو عبد.

املنعم.

تسي1 الشركة من طرف. .: اإلدالة.

الس د الشهبوني ح  د.

تم لدى كتابة. .: اإليداع القافوني.

ت الة. . اإلبتدائ ة. باملحك ة  الضبط 

لقم. تحت  .2020 أكتوار. .19 بتاليخ.

4165.لقم التق  د بالسجل التجالي.

بت الة.131003.

109 P

AL AQSA SUN COMP
SARL

قرل. .2020 سبت 11. .18 بتاليخ. .

 AL اإلستثنائي لشركة. العام  الج ع 

شركة. .AQSA SUN COMP SARL

برأس. محدودة،. مسؤول ة  ذات 

إلى. مقس ة  دلهم  .100000 املا5.

دلهم. .100 فئة. من  حصة  .1000

للحصة الواحدة واملسجلة باملحك ة.

اإلبتدائ ة بت الة تحت لقم.128381.

للشركة. اإلجت اعي  املقر  تحويل 

املغرب. حي  .1503 لقم. البناية  من 

اسالمة. اوالد  إلى  ت الة  العربي 

الشرق ة عين عت ق ت الة.
التجالي. بالسجل  امللف  وضع 

 7 باملحك ة اإلبتدائ ة بت الة بتاليخ.

أكتوار.2020.تحت عدد.4083.

110 P

AL AQSA SUN COMP
SARL

قرل. .2020 سبت 11. .28 بتاليخ. .

 AL اإلستثنائي لشركة. العام  الج ع 

شركة. .AQSA SUN COMP SARL

برأس. محدودة،. مسؤول ة  ذات 

إلى. مقس ة  دلهم  .100000 املا5.

دلهم. .100 فئة. من  حصة  .1000

للحصة الواحدة واملسجلة باملحك ة.

اإلبتدائ ة بت الة تحت لقم.128381:

خل ل. للس د  سهم  .100 تفويت.

علي. الس د  إلى  قظ م  مح د  فصر 

شف ق عبد القادل ابو سعده.

خل ل. للس د  سهم  .60 تفويت.

أي ن. الس د  إلى  قظ م  مح د  فصر 

عزمي عايد القي�سي.
 5000 ب. .: لفع لأس ا5 الشركة.

حصة ل صبح لأس ا5 الشركة.6000 

حصة موزعة كالتالي.:

 1020 قظ م. مح د  فصر  خل ل 

حصة.

علي شف ق عبد القادل ابو سعده.

2640.حصة.

 2340 القي�سي. أي ن عزمي عايد 

حصة.

اإلبتدائ ة. باملحك ة  امللف  وضع 

بت الة بتاليخ.22.أكتوار.2020.تحت.

عدد.410.

110P مكرر

IMPACTOR
SARL

شركة محدودة املسؤول ة
لأس الها : 500.000.00 دلهم

مقرها اإلجت اعي :  15 اربطا5 

الشقة 4 أكدا5 الرااط

 تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ.

7.سبت 2020.11.قرل الشركاء.للشركة.

محدودة  أعاله،شركة  املذكولة 

ارسا�سي.. القافون  وضع  املسؤول ة 

للشركة ذات امل يزات التال ة.:

.IMPACTOR.:.التس  ة

الشكل القافوني.: شركة محدودة 

املسؤول ة.

الهدف اإلجت اعي :

دلاسة وتص  م  مواقع الويب أو 

غي1ها.

والتدليب  اإللكت1وني  التعل م 

املنهي.

املدة : 99 سنة تبتدئ من تاليخ 

التسج ل بالسجل التجالي.

التس ي1 : تم تع ين الس د س ي1 

العراقي ك سي1 واحد للشركة.

 500.000.00 الرأس ا5.:.حدد في.

دلهم موزعة إلى.5000.حصة من فئة.

100.دلهم وهي موزعة كالتالي.:

الس د. ملك ة  في  حصة  .3750

س ي1 العراقي.

الس دة. ملك ة  في  حصة  .1250

حل  ة التولي.

بكتابة. .: القافوني. اإليداع  تم 

التجالية. املحك ة  . لدى. الضبط 

بالرااط في.2.أكتوار.2020.تحت عدد.

107344.الشركة سجلت في السجل.

التجالي تحت عدد.146379.

111 P

SAMED
SARL AU

شركة محدودة املسؤول ة ذات 

الشريك الواحد 
لأس الها : 50.000.00 دلهم

مقرها اإلجت اعي : مج وعة 

التقدم GH2-17 الطابق 2 س دي 

ال11فو�سي الدالالب ضاء

مؤلخ. عرفي  عقد  ب وجب 

سبت 11. .28 بتاليخ. بالدالالب ضاء.

قرل الشريك الواحد للشركة. .2020

محدودة. شركة  أعاله،. املذكولة 

الواحد. الشريك  ذات  املسؤول ة 

وضع القافون ارسا�سي للشركة ذات.

امل يزات التال ة.:

.SAMED.:.التس  ة

الشكل القافوني.:.شركة محدودة.

املسؤول ة ذات الشريك الواحد.

الهدف اإلجت اعي.:.

املباني واملطول العقالي.

متنوعة. إنشاءات  أو  أع ا5 

)مقاو5).

أو. )تاجر  والتصدير. االستي1اد 

وس ط).

املدة : 99 سنة تبتدئ من تاليخ 

التسج ل بالسجل التجالي.

عالء  الس د  تع ين  تم   : التس ي1 

املرابط ك سي1 واحد للشركة

 50.000.00 في. حدد  .: الرأس ا5.

دلهم موزعة إلى.500.حصة من فئة.

100.دلهم وهي موزعة كالتالي.:

500.حصة في ملك ة الس د عالء 

املرابط.
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بكتابة. .: القافوني. اإليداع  تم 

التجالية. املحك ة  . لدى. الضبط 

تحت. .2020 أكتوار. .15 في. بالب ضاء.

في. سجلت  الشركة  .750053 عدد.

السجل التجالي تحت عدد475941.

112 P

ALTITUDE WS
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة 
ش.م.م.ش.و

 15 بتاليخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم. ح ث  بالرااط،. .2020 سبت 11.

لشركة. التأسي�سي  القافون  وضع 

ش.م.م.ش.و،. املسؤول ة  محدودة 

م يزاتها كالتالي.:

الشكل القافوني..للشركة.:.شركة.

ذات مسؤول ة محدودة..ش.م.م.

.ALTITUDE WS.التس  ة.:.شركة

الهدف اإلجت اعي.:.

ارشغا5 املختلفة وأشغا5 البناء.

التجالة العامة.

ارشغا5 الع وم ة.

بصفة عامة كل الع ل ات املال ة،.

التجالية والصناع ة املرتبطة بشكل.

مباشر أو غي1 مباشر ب وضوع الشركة.

وكذا الع ل ات التي من شأنها تن  ة.

الشركة.

شالع. .46 لقم. .: اإلجت اعي. املقر 

عقبة،.شقة لقم.2.أكدا5 الرااط.

مدة الشركة.:.99.سنة.

في. حدد  .: اإلجت اعي. الرأس ا5 

مقس ة. دهم  .500.000.00 مبلغ.

دلهم. .100 5000.حصة من فئة. إلى.

وحرلت. اكتتبت  الواحدة  للحصة 

كلها من طرف.:

 25000 الس د مح د ول د دلاج.

حصة.

الس د سعد اخرازن.2500.حصة.

ول د. مح د  الس د  .: التس ي1.

يعت11 مسي1ين. اخرازن  دلاج وسع د 

للشركة ملدة غي1 محدودة.

من. تبتدئ  .: اإلجت اع ة. السنة 

من كل. . ديس 11. .31 إلى. يناير  فاتح 
سنة.

اإليداع. تم  .: القافوني. اإليداع 

باملحك ة. . الضبط. بكتابة  القافوني 
التجالية بالرااط تحت لقم.107703 

بتاليخ.15.أكتوار.2020 .
113 P

MICRO COMPTA

مكتب الحسابات واإلستشالة

ع الة.11،.شقة لقم.1.شالع املجد الحي.

الصناعي،.يعقوب املنصول الرااط

STE. CORPS ROBUSTE
SARL AU

 15 بتاليخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم تأسيس. بالرااط،. .2020 سبت 11.

شركة تح ل الخصائص التال ة.:
CORPS ROBUSTE.:.التس  ة

.SARL AU
ذات. شركة  .: القافوف ة. الصفة 

املسؤول ة املحدودة.
الهدف اإلجت اعي.:

االالت. وكل  الس ع  آالت  بل ع 

بالج لة. وغي1ها  باملعالجة  الخاصة 
والتقس ط.

الخاصة. املواد  ج  ع  ب ع 
بالص دل ات بالج لة والتقس ط.

املواد الغذائ ة.
الخدمات. كل  وتصدير  استي1اد 

الخاصة بنشاط الشركة.
املعامالت. ج  ع  في  عام  وبشكل 
والصناع ة. والتجالية  املال ة 
مباشر. بشكل  املتعلقة  والعقالات 
ارغراض. من  أي  إلى  مباشر  غي1  أو 
املذكولة أعاله أو أي ذات الصلة أو ما.

شابه ذلك.
تقاطع. .3 لقم. .: اإلجت اعي. املقر 
موالي. شالع  مع  املرف ين  شالع 

اس اع ل،.حسان الرااط.
املدة.:.99.سنة..

مقسم. .100000.00 .: املا5. لأس 
إلى.1000.حصة من فئة.100.دلهم.

خديجة. للس دة  .: التس ي1.
الشرادي ملدة غي1 محدودة.

السنة املال ة.:.تبدأ من فاتح يناير..

إلى.31.ديس 11.

لفائدة. .% .5 بعد خصم. .: ارلااح.

اإلحت اط القافوني الفائض يتصرف.

به حسب قرال الشركاء.
التجالي. بالسجل  التق  د  لقم 

14690.بتاليخ.20.أكتوار.2020.

114 P

PARQUET VENETO
SARL AU

اإلستثنائي. العام  الج ع  إطال  في 

لشركة.PARQUET VENETO.شركة.

الشريك. دات  املسؤول ة  محدودة 

سبت 11. .9 بتاليخ. املنعقد  الوح د 

لش د. موالي  بشالع  الكائنة  .2020

الجديدة. سال  .6 لقم. ا  .17 ع الة.

باإلج اع. الشركة  مساه وا  تداو5 

على ما يلي.:

املصادقة على حسابات التصف ة.

إبراء.املسؤو5 عن التصف ة.

قفل التصف ة.

تم اإليداع القافوني للشركة لدى.

باملحك ة اإلبتدائ ة. . الضبط. . كتابة.

لقم. تحت  .2020 أكتوار. .12 . بسال.

. 35215

115 P

مزال..أوديت واستشالات

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لأس الها.:.6.441500.دلهم

مقرها اإلجت اعي.:.104.زاوية شالع عبد املومن.

وزفقة كالفون الدالالب ضاء

COFREPECHE MAROC
SARL

تفويت حصص إجت اع ة للشركة
العام. الج ع  محضر  ب قت�سى 

.،2020 يوف و. .4 بتاليخ. اإلستثنائي 

 COFREPECHE شركة. شركاء. قرل 

املسؤول ة. ذات  شركة  .،MAROC

املحدودة،.لأس الها.450.000.دلهم،.

زفقة. .12 بالرااط،. مقرها اإلجت اعي 

جبل مو�سى،.13.أكدا5،.ما يلي.:

حصص. بتفويت  الس اح 

الشريك. طرف  من  إجت اع ة 

الس د. . إ5. شركة  .COFREPECHE

 FRANÇOIS REGIS BERTRAND

.RENE PIERRE TOUSSAINT

الس د.. جديد  شريك  قبو5  .

 FRANÇOIS REGIS BERTRAND

.RENE PIERRE TOUSSAINT

التعديل املتالزم للنظام ارسا�سي.

أسا�سي. فظام  على  املصادقة 

مالئم.

أجل. من  الصالح ات  إعطاء.

الق ام باإلجراءات القافوف ة.

كتابة.. لدى  القافوني  اإليداع  تم 

ملدينة. التجالية  باملحك ة  . الضبط.

الرااط بتاليخ..27.أكتوار.2020.تحت.

لقم.108040.
ب قت�سى مقتطف وا ان

مزال..أوديت واستشالات

116 P

SAMIR BAYYOU

COMPTABLE AGREE

STE OZOT
SARL

شركة ذات املسؤول ةاملحدودة

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

لشركة. .2020 أكتوار. .12 في. املؤلخ 

املحدودة،  املسؤول ة  ذات   .OZOT

ج عة  عين  مركز  اإلجت اعي  مقرها 

لقم 4 مكناس قد تقرل :

من  حصة   500 وتحويل  ب ع 

امل لوكة  الشركة  حصص  مج وع 

إلى  ول د  الزهاني  الس د  طرف  من 

الس د يوسف عكي.

تلتزم الشركة في كل العقود التي 

لل سي1  الوح د  بالتوق ع  تخصها 

الوح د الس د مح د حالتي.

باملحك ة. . القافوني. اإليداع  تم 

23.أكتوار. . التجالية ب كناس بتاليخ.

2020.تحت لقم.3440.سجل تجالي.

لقم.50737.

117 P
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SAMIR BAYYOU
COMPTABLE AGREE

STE. GRIMADIZ
SARL

شركة ذات املسؤول ةاملحدودة
ب قت�سى العقد العرفي املؤلخ في.
تم وضع القافون. . .2020 مالس. .16
املسؤول ة. ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات الخصائص التال ة.:
.STE. GRIMADIZ.:.التس  ة

الهدف.:
والخضر. الجافة  الفواكه  تجالة 

الجافة بالج لة أو بالتقس ط.
وس ط تجالي لل واد الغذائ ة أو.

الزلاع ة..
االستي1اد والتصدير.

الحي. .17 .: اإلجت اعي. املقر 

مو5. سل  ان  س دي  الصناعي 
الك فان مكناس.

في. الشركة  مدة  حددت  . .: املدة.

التأسيس. يوم  من  ابتداء. سنة  .99

حالة الحل املسبق. النهائي باستثناء.

الت ديد املنصوص عل ه في هذه. أو 
القوافين.

حدد. .: اإلجت اعي. الرأس ا5 
 100000.00 الرأس ا5 اإلجت اعي في.
حصة من. .1000 إلى. دلهم مقس ة 

فئة.100.دلهم للحصة الواحدة.
اإلدالة.:.تدير الشركة الس دة نها5.

كريعي ك سي1ة للشركة.
باملحك ة. . القافوني. اإليداع  تم 
22.أكتوار. . التجالية ب كناس بتاليخ.
2020.السجل التجالي لقم.51093.
118 P

SAMIR BAYYOU
COMPTABLE AGREE

STE. I.S.C.O.P
SARL AU

شركة ذات املسؤول ةاملحدودة 
بشريك واحد

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

لشركة. .2020 سبت 11. .23 املؤلخ في.

ذات املسؤول ة املحدودة. .I.S.C.O.P

اإلجت اعي. مقرها  واحد،. بشريك 
زفقة باستول إقامة باستول الطابق.4 
املكتب لقم.19.م.ج مكناس قد تقرل.:

تحويل املقر اإلجت اعي للشركة إلى.

إقامة. .9 الشقة لقم. .: العنوان التالي.
10.شالع نهرو م.ج مكناس.

مركز. الشركة  نشاط  ت ديد 
التكوين املنهي.

باملحك ة. . القافوني. اإليداع  تم 

14.أكتوار. . التجالية ب كناس بتاليخ.

2020.تحت لقم.3268.سجل تجالي.
لقم.46463.

119 P

SAMIR BAYYOU
COMPTABLE AGREE

STE. DISTRIBUTION TIKA
SARL AU

شركة ذات املسؤول ةاملحدودة 
بشريك واحد

ب قت�سى العقد العرفي املؤلخ في.

تم وضع القافون. . .2020 أكتوار. .14

املسؤول ة. ذات  لشركة  التأسي�سي 

ذات. واحد  بشريك  املحدودة 
الخصائص التال ة.:

 STE. DISTRIBUTION.:.التس  ة
.TIKA

الهدف.:
بالج لة. الغذائ ة  املواد  ب ع 

والتقس ط.
.تجالة.

املقر اإلجت اعي.:.زفقة.15.لقم.11 
حي الوحدة.1.مكناس.

في. الشركة  مدة  حددت  . .: املدة.

التأسيس. يوم  من  ابتداء. سنة  .99

حالة الحل املسبق. النهائي باستثناء.

الت ديد املنصوص عل ه في هذه. أو 
القوافين.

حدد. .: اإلجت اعي. الرأس ا5 
 100000.00 الرأس ا5 اإلجت اعي في.
حصة من. .1000 إلى. دلهم مقس ة 

فئة.100.دلهم للحصة الواحدة.
الس د. الشركة  يدير  .: اإلدلة.
للشركة. مسي1ا  اس اع لي  ابراه م 

وشريك وح د.
باملحك ة. . القافوني. اإليداع  تم 
21.أكتوار. . التجالية ب كناس بتاليخ.
2020.السجل التجالي لقم.51073.
120 P

 PHARMACIE  شركة
SECTEUR 15
ش.ذ.م.م/ش.و

تأسيس
على إثر عقد خاص مؤلخ بتاليخ.
فاتح يول و.2020،.تم تأسيس شركة.
بشريك. محدودة  مسؤول ة  ذات 

وح د بالصبغات التال ة.:
 PHARMACIE .: الشركة. إسم 

.SECTEUR 15
:.هدف الشركة باملغرب. املوضوع.

أو بالخالج.:.
استغال5 ص دل ة.

.،15 قطاع. .،10 .: املقر اإلجت اعي.

بلوك.F-.الطابق السفلي شالع مح د.
اليزيدي حي الرياض الرااط.

دلهم. .100.000.00 .: املا5. لاس 

فئة. من  حصة  .1.000 إلى. مقس ة 

حرلت كلها. دلهم لكل واحدة،. .100
باسم اآلنسة سلمى الع الي.

99.سنة من تاليخ إنشائها. .: املدة.

ما عدا في حالة ت ديدها أو فسخها.
مسبقا.

التس ي1.:.الشركة مسي1ة من طرف.
االنسة سلمى الع الي.

اإليداع. أفجز  .: القافوني. اإليداع 

.باملحك ة التجالية بالرااط. القافوني.

تحت لقم. .2020 أكتوار. .26 . بتاليخ.
السجل التجالي.147045.

من أجل املستخرج واإلفجاز

121 P

 SOCIETE MAROCAINE
 DE JADINAGE ET
CONSTRUCTION

 SMJC
شركة ذات  مسؤول ة محدودة
لأس الها : 1.000.000.00 دلهم

املقر اإلجت اعي : شالع س  ة إقامة 
شهرزاد 3 الطابق 5 لقم 22 باملريس 

الدالالب ضاء
تأسيس

بتاليخ. عرفي  عقد   ب وجب 

املصادقة. ت ت  .2020 ديس 11. .3

ذات. لشركة  ارسا�سي  القافون  على 

مسؤول ة محدودة ذات الخصائص.
اآلت ة.:

 SOCIETE .: التجالية. التس  ة 
 MAROCAINE DE JADINAGE ET

.CONSTRUCTION SMJC
ذات  شركة   : القافوف ة. الصفة 

مسؤول ة محدودة.
الهدف: 

أع ا5 البستنة.
الع ل ات. ج  ع  عامة  بصفة 
املرتبطة بصفة مباشر أو غي1 مباشر.

بنشاط الشركة.
س  ة  شالع   : اإلجت اعي. املقر 
إقامة شهرزاد 3 الطابق 5 لقم 22 

باملريس الدالالب ضاء.
دهم. .1.000.000.00 .: لأس املا5.
فئة. حصة من  .10000 إلى. مقس ة 

100.دلهم للحصة الواحدة..
املدة.:.99.سنة بعد التأسيس.

ه امي. مح د  الس د  .: التس ي1.

غي1. ملدة  لولالض  الحسن  والس د 
محدودة.

..: القافوني. اإليداع  تم  وقد 

بالدالالب ضاء. التجالية  باملحك ة 

لقم. تحت  .2020 أكتوار. .23 بتاليخ.
س.ت.477419.

122 P

 AL BANAT ATALAT
IMPORT-EXPORT

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
شريك واحد
حل الشركة

 وتع ين مصفي الشركة
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
 2020 سبت 11. .26 بتاليخ. املنعقد 

تقرل ما يلي.:
ووضعها. الشركة،. وحل  إلغاء.

للتصف ة.
مح د. الخلفي  الس د  تع ين 

ك صفي للشركة..
تم تع ين املقر لتصف ة الشركة في.
العنوان التالي.:.ألفود،.لقم.7.زفقة.2 

شالع موالي علي الشريف الجرف.
باملحك ة. .: القافوني. اإليداع  تم 
اإلبتدائ ة بالرش دية يوم.19.أكتوار.

2020.تحت لقم.295/2020.
123 P
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 STE. RESSOURCE

NATURELLE
SARL AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

 ذات الشريك الوح د

برأس ا5 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : تافديت 32 

فريطيسة  أوطاط الحاج

إشعال بتأسيس
محرل. عرفي  عقد  ب قت�سى 

.،2020 ف11اير. .27 بتاليخ. ب يسول 

لشركة. ارسا�سي  القافون  وضع  تم 

الشريك. ذات  املسؤول ة  محدودة 

الوح د حسب الخصائص التال ة.:

 STE. RESSOURCE .: التس  ة.

.NATURELLE SARL AU

نشاط الشركة :

موفر ومنتج أغذية الح وفات )ب ع 

بالتقس ط).

الح وافات  أعالف  ومنتج  موفر   

)اإلفتاج والب ع بالج لة).

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.

مدة الشركة : 99 سنة تحتسب 

ابتداء من تاليخ تسج لها في السجل 

التجالي.

 32 تافديت   : الشركة  مقر 

فريطيسة أوطاط الحاج.
 100000.00  : الشركة  لأس ا5 

دلهم مقس ة على 1000 حصة من 

فئة 100 دلهم لكل حصة، موزعة 

على الشكل التالي :

 1000 مزياني  امل لود  الس د 

حصة.

التس ي1 : تم تع ين الس د امل لود 

غي1  ملدة  للشركة  مسي1ا  مزياني 

محددة.

السنة الحساب ة : ابتداء من فاتح 

سنة  كل  من  ديس 11  متم  إلى  يناير 

ما عدا السنة ارولى التي تبتدئ من 
التجالي  في السجل  التسج ل  تاليخ 

وتنتهي مع متم ديس 11 2020.

تم إيداع ملف. .: اإليداع القافوني.

الشركة باملحك ة اإلبتدائ ة لبوملان.

ب يسول تحت عدد.2020/40.بتاليخ.

4.مالس.2020.

124 P

ENTREPRISE ABBAY
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

بتاليخ. العرفي  للعقد   تبعا 

تم وضع قوافين. .،2020 أكتوار. .19

الشركة ذات امل يزات التال ة.:

.ENTREPRISE ABBAY.:.التس  ة

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 

املسؤول ة املحدودة.

املوضوع.:

أع ا5 البناء.العامة.

أع ا5 وخدمات متنوعة.

التجالة العامة.

وارماكن. املباني  وص افة  تطوير 

العامة واملرافق واملساحات الخضراء.

مقاو5 البستنة.

في. والص افة  النظافة  أع ا5 

وج  ع. والخاصة  العامة  املباني 

املنشآت واإلدالات إلخ...

حي موالي لش د. .: الرئي�سي. املقر 

الشطر.1.بلوك.6،.لقم.3.الع ون.

مبلغ. في  حدد  .: الرأس ا5.

إلى. مقس ة  دلهم  .100.000.00

دلهم. .100 فئة. من  حصة  .1.000

موزعة كالتالي.:

ابأي..اح    د.500.حصة.

ابراه م اح    د.500.حصة.

اباي. طرف  من  تسي1  .: اإلدالة.

اح    د.

بكتابة. تم  .: القافوني. اإليداع 

الضبط باملحك ة اإلبتدائ ة بالع ون.

لقم. تحت  .2020 أكتوار. .23 بتاليخ.

وتم تسج لها بالسجل. .2020/2545

التحل لي عدد. الرقم  التجالي تحت 

.33561

125 P

STE. AL BACHIK
SARL

RC : 146703

بتاليخ عرفي  عقد   حسب 

تأسيس. تم  .2020 أغسطس. .10  

املحدودة. املسؤولة  ذات  شركة 

بالخصائص التال ة.:

 STE. AL .: الشركة. تس  ة 

.BACHIK

شالع. .8 الشقة. .30 .: العنوان. .

موالي اح د لوك لي حسان الرااط.

هدف الشركة.:.

نشاط تجالة السلع اإلستهالك ة.
 100.000.00 .: الشركة. لأس ا5 

دلهم مقسم إلى.1000.حصة من فئة.

100.دلهم مقس ة كالتالي.:

أيوب عوادة.900.حصة

 100 عال5. س دي  ايت  ح اة 

حصة.

99.سنة بداية من. .: مدة الشركة.

تاليخ التسج ل في السجل التجالي.

مسي1 الشركة.:.أيوب عوادة مسي1ا.

للشركة ملدة غي1 محدودة.

املحك ة. في  التسج ل  تم  وقد 
التجالية بالرااط تحت..لقم.107657.

126 P

STE ONOWEAR
SARL AU

RC : 146705

بتاليخ. عرفي  عقد  حسب 

تم تأسيس شركة. .،2020 4.سبت 11.

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك.

الوح د بالخصائص التال ة.:

 STE .: الشركة. ت س ة 

.ONOWEAR

العنوان.:.شالع املسي1ة لقم.3.حي.

يعقوب املنصول الرااط.

ع11. الب ع  .: الشركة. هدف 

االفت1فيت.
 100.000 .: الشركة. لأس ا5 

حصة من. .1000 إلى. مقسم  دلهم،.

فئة.100.دلهم مقس ة كالتالي.:

عبد القادل اطريبش.1000.حصة.

99.سنة بداية من. .: مدة الشركة.

تاليخ التسج ل في السجل التجالي.

مسي1 الشركة عبد القادل اطريبش.

مسي1 الشركة ملدة غي1 محدودة.

املحك ة. في  التسج ل  تم  وقد 

التجالية بالرااط تحت لقم.107658.

127 P

K.B EXPRESS
تأسيس شركة

بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

تم تأسيس شركة. .2020 أكتوار. .6  

تح ل. املحدودة  املسؤول ة  ذات 

الخصائص التال ة.:

.K.B EXPRESS.:.التس  ة

الهدف.:.تحويل ارموا5.

:.شالع طالق ابن. املقر االجت اعي.
زياد إقامة أدم متجر لقم.4.ت الة.

مبلغ. في  حدد  .: الشركة. لأس ا5 

 1000 إلى. مقس ة  دلهم  .100.000

قس ة اجت اع ة من فئة.100.دلهم.

للواحدة.

الس د حف ظ بويردن.500.حصة.

الس د جابر خ مي.500.حصة.

حف ظ. الس د  عين  .: التس ي1.

ك سي1ين. خ مي  وجابر  بويردن 

للشركة ملدة غي1 محدودة.

مدة الشركة.:.99.سنة.

باملحك ة. تم  .: القافوني. اإليداع 

االبتدائ ة بت الة تحت لقم.131057 

بتاليخ.21.أكتوار.2020.

128 P

TOUS VERS SEPT
SARL AU

تعديل
ب قت�سى عقدعرفي للج ع العام.

 TOUS VERS لشركة. العادي  غي1 

SEPT SARL AU.بتاليخ فاتح سبت 11.

2020.بالرااط تقرل ما يلي.:

االجت اعي. النشاط  توس ع 

للشركة بإضافة.:
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واستخراج. التنق ب  اآلبال،. حفر 

تصن ع. املعادن،. ب ع وشراء. املعادن،.

املنتجات. ج  ع  وتوزيع  وتسويق 

فقل. والج لة،. بالتقس ط  الغذائ ة 

املستويين. على  وارفراد  البضائع 

الوطني والدولي.

من. .3 املادة. تعديل  واالتالي 

القافون ارسا�سي للشركة.

للشركة. االجت اعي  املقر  تحويل 

من.14.زفقة العشري شقة.4،.أكدا5،.

تجزئة. إلى  القديم). )املقر  الرااط.

القن طرة،سال. طريق  .2 لقم. ال11كة 

)املقر الجديد).واالتالي تعديل املادة.4 

من القافون ارسا�سي للشركة.

تعديل القافون ارسا�سي للشركة.

باملحك ة. تم  .: القافوني. اإليداع 

أكتوار. .13 بتاليخ. بسال  االبتدائ ة 

2020،.تحت لقم.35189.

129 P

EXPERIENCE SAFETY
SARL

الحل املسبق للشركة
الغي1. العام  الج ع  ملحضر  تبعا 

 EXPERIENCE لشركة. العادي 

املحدودة. املسؤول ة  ذات  .SAFETY

تقرل .،2020 يناير. .16 يوم.  املنعقد 

.ما يلي.:

الحل املسبق للشركة.

 ANDRE الس د. تع ين 

السفر. لجواز  الحامل  .،GALZOT
ب القاطن  .،17FV30786  لقم.

  1BIS CHEMIN DE LA TULERIE  

 91160, SAULX, LES CHARTEUX

ك صفي للشركة خال5. .- FRANCE

مدة التصف ة.

مكتب. .،1 ع الة. .: مقر التصف ة.

ت11وق. زفقة  زاوية  .،5 الطابق. .24

وزفقة بنزلت،.الرااط،.حسان.

اإليداع القافوني.:.تم اإليداع لدى.

التجالية. باملحك ة  الضبط  كتابة 

.،2020 أكتوار. .21 بتاليخ. بالرااط 

تحت لقم.107861.

التعديلي. التصريح  إيداع  تم 

بتاليخ. بالرااط  التجالية  باملحك ة 

 4747 تحت لقم. .،2020 أكتوار. .21

بالسجل الت1ت بي.
للتلخ ص والنشر

التس ي1

130 P

GIVE ME CAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة

لأس الها 100.000 دلهم

العام. للج ع  محضر  ب قت�سى 

االستثنائي بتاليخ.23.سبت 2020.11،.

قرلت الشركة ما يلي.:

الشركة. من  حصة  .500 تفويت.

إلى. بوكريشة  مح د  الس د  من 

الس دة سالة لكن ك�سي.

تغ ي1 الشكل القافوني للشركة من.

.SARL AU.إلى.SARL

بالسجل. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة. املحك ة  لدى  التجالي 

بت الة بتاليخ.12.أكتوار.2020،.تحت.
لقم.4111.

131 P

 BEN HAMMI

CONSTRUCTION
SARL

تأسيس شركة
مؤلخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 
تقرل. .،2020 .أكتوار. .15 في..

 BEN HAMMI شركة. تأسيس 

.CONSTRUCTION

محدودة. مسؤول ة  ذات  شركة 

خصائصها كالتالي.:

والتي تح ل الخصائص التال ة.:

أشغا5 البناء. .: الهدف االجت اعي.

وأشغا5 مختلفة.
لأس ا5 الشركة.:.100.000.دلهم.

فئة. من  حصة  .1000 إلى. مقس ة 

100.دلهم للحصة الواحدة،.الشكل.

التالي.:

الس د حمي حسن.500.حصة.

الس د الغو5 مح د.500.حصة.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي أي من تاليخ وضع.

السجل التجالي.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

31.ديس 11 من كل سنة ما عدا السنة.

ارولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.
الس ام. زفقة  .: االجت اعي. املقر 

الع الة.6.الشقة.3.الرااط.

حسن. حمي  الس د  .: املسي1.

والس د الغو5 مح د.
التجالي. بالسجل  التق  د  لقم 

.146885

132 P

EASY SIGN
SARL

تاسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ.

2020،.تقرل تأسيس شركة. 5.ف11اير.

مسؤول ة. ذات  شركة  .EASY SIGN

محدودة خصائصها كالتالي.:

والتي تح ل الخصائص التال ة.:

صناعة. .: االجت اعي. الهدف 

اإلعالن،.استي1اد وتصدير،.تداو5.
لاس ا5 الشركة.:.100.000.دلهم.

فئة. من  حصة  .1000 إلى. مقس ة 

على. الواحدة  للحصة  دلهم  .100

الشكل التالي.:

الس دة منى الس د.510.حصة.

عبد. اح د  فوزي  اح د  الس د 

الح  د.490.حصة.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي أي من تاليخ وضع.

السجل التجالي.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

31.ديس 11 من كل سنة ما عدا السنة.

ارولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.

دوال والد عكبة. .: املقر االجت اعي.

عين عت ق ت الة.

املسي1.:.الس دة منى الس د.
التجالي. بالسجل  التق  د  لقم 

.131013

133 P

 GREENWOODS

CONSTRUCTION
SARL

تأسيس شركة
مؤلخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 

تأسيس. تقرل  .،2020 يول و. .6 في.

 GREENWOODS شركة.

ذات. شركة  .،CONSTRUCTION

وح د. لشريك  محدودة  مسؤول ة 

خصائصها كالتالي.:

والتي تح ل الخصائص التال ة.:

صناعة. .: االجت اعي. الهدف 

اإلعالن،.استي1اد وتصدير،.تداو5.

لأس ا5 الشركة.:.500.000.دلهم.

فئة. من  حصة  .5000 إلى. مقس ة 

100.دلهم للحصة الواحدة.

الشكل التالي.:

 5000 يوسف. التايس  الس د 

حصة.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي أي من تاليخ وضع.

السجل التجالي.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

31.ديس 11 من كل سنة ما عدا السنة.

ارولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.

الس ام. زفقة  .: االجت اعي. املقر 

الع الة.6.الشقة.3،.الرااط.

املسي1.:.التايس يوسف.
التجالي. بالسجل  التق  د  لقم 

.146713

134 P

4 ESTACIONES
شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك واحد

في. مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

في واملسجل  .2020  15.سبت 11.

بالرااط تأسست. .2020  23.سبت 11.

الشركة ذات الخصائص التال ة.:

مسؤول ة. ذات  شركة  .: الشكل.

محدودة بشريك واحد.
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الهدف االجت اعي.:.تاجر فواكه أو.

خضروات طازجة بالج لة.

الخضال. وتصدير  استي1اد 

والفواكه.

لاس ا5 الشركة.:.10.000.دلهم،.

اجت اع ة. حصة  .100 إلى. مقس ة 

موزعة للحصة  دلهم  .100  بق  ة.

.ك ا يلي.:

زياتي اح د.100.حصة.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

31.ديس 11 من كل سنة ما عدا السنة.

ارولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.

شقة. .30 إقامة. .: املقر االجت اعي.

الوك لي. اح د  موالي  زفقة  .8 لقم.

حسان الرااط.

التجالي. بالسجل  التق  د  لقم 

.146869
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 STE SANITAIRE ITALIA -

SITAL

SARL

لاس الها التجالي : 400.000 دلهم

املقر االجت اعي : تجزئة كومطراف 

لقم 121، شالع القاهرة ت الة

السجل التجالي تحت لقم : 77529

شركة. لشركاء. محضر  ب قت�سى 

شركة. .SANITAIRE ITALIA -SITAL

املنعقد. املحدودة،. املسؤول ة  ذات 

ما. تقرل  .،2019 ديس 11. .16 بتاليخ.

يلي.:

النهائي. الحساب  على  املصادقة 

للتصف ة.

املصفى. إلى  اإلبراء. وصل  منح 

اآلنسة سع دة عاسري.

بصفة. وإغالقها  الشركة  تصف ة 

نهائ ة.

هذه. لكل  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية. املحك ة  لدى  الوثائق 

.،2020 أكتوار. .26 بتاليخ. بالرااط 

تحت لقم.108006.

136 P

ائت اف ة صوف طا

GAZ DU NORD
SARL AU

تأسيس شركة
بتاليخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون. وضع  .،2010 27.ديس 11.

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة لها الخصوص ات التال ة.:

.GAZ DU NORD.:.االسم

الهدف.:.الشراء،.الب ع،.التسويق،.

أفواع. ج  ع  في  والوساطة  الع ولة 

السائلة أو  املضغطة  الغازية   املواد 

.أو..الذائبة.

الع ل ات. ج  ع  عامة  واصفة 

املنقولة أم  املال ة  أو   التجالية 

بصفة. ترطبت  التي  العقالية  أو  .

مباشرة أو غي1 مباشرة بهدف الشركة.

تطوير. في  تساهم  التي من شأنها  أو 

أنشطة الشركة.

املقر االجت اعي.:.طريق الش اع ة.

حي الزالقة،.ال وسف ة.

املدة.:.99.سنة.

لأس املا5.:.200.000.دلهم مقسم.

على.2000.حصة من فئة.100.دلهم.

للحصة الواحدة اكتتبت كلها فقدا،.

كل. للشركاء. وسل ت  لبعها  حرل 

حسب حصصه.

الحسين. الس د  عين  .: التس ي1.

.: التعريف. )بطاقة  بوعناني.

H26240).ك سي1 وح د للشركة ملدة.

غي1 محدودة.

كتابة. لدى  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة. باملحك ة  الضبط 

.،2011 يناير. .10 بتاليخ. بال وسف ة 

تحت لقم11/04.
مقتطف قصد النشر

137 P

ائت اف ة صوف طا

LAALIOUI FRERES-SOLAFRE
SARL

حل مسبق
العام. الج ع  محضر  ب قت�سى 

دس  11. .30 بتاليخ. االستثنائي 

الشركة املس اة. قرل شركاء. .،2019

باختصال. .LAALOUI FRERES

املسؤول ة. ذات  شركة  .،SOLAFRE

املحدودة مقرها االجت اعي بأسفي لقم.
18.زفقة الخزامة حي الفردوس ما يلي.:

من. ابتداء. للشركة  مسبق  حل 

31.ديس 2020.11.

تع ين الس د باي امبالك ك صفي.

كتابة. لذا  القافوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبتدائ ة بآسفي.

2020،.تحت لقم. 16.سبت 11. بتاليخ.

.1964
مقتطف قصد النشر

138 P

ائت اف ة صوف طا

WIFAK ZAROIL IMPORT-

WIZARIM
SARL AU

حل مسبق
العام. الج ع  محضر  ب قت�سى 

.،2020 سبت 11. .4 االستثنائي بتاليخ.

قرل الشريك الوح د للشركة املس اة.

.،WIFAK ZAROIL IMPORT

ذات. شركة  .،WIZARIM باختصال.

املسؤول ة املحدودة مقرها االجت اعي.

بطريق الجرف ارصفر موالي عبد هللا.

الجديدة ما يلي.:

تصف ة نهائ ة للشركة بعد حلها.

املسبق بتاليخ.31.ديس 2019.11.

السجل. من  الشركة  تشط ب 

التجالي لقم.6805.

كتابة. لذا  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة. باملحك ة  الضبط 

.،2020 سبت 11. .22 بالجديدة بتاليخ.

تحت لقم.25364.
مقتطف قصد النشر

139 P

ائت اف ة صوف طا

ETABLISSEMENT 
AL BOUCHRA

SARL AU
حل مسبق

العام. الج ع  محضر  ب قت�سى 

أكتوار. .15 بتاليخ. االستثنائي 

قرل الشريك الوح د لشركة. .،2020
 ETABLISSEMENT AL BOUCHRA
مقرها لقم.8.زفقة.58.حي افاس أسفي.

ما يلي.:
افحال5 مسبق للشركة.

عبد. بن  بشرى  الس دة  تعين 
الخالق ك صف ة للشركة.

االجت اعي. باملقر  التصف ة  مقر 
للشركة.

كتابة. لدى  القافوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبتدائ ة بأسفي.

تحت لقم. .،2020 أكتوار. .22 بتايخ.
.20/2124

مقتطف قصد النشر

140 P

STE SALMA PRO
SARL

تفويت حصص
تغ ي1 املقر االجت اعي للشركة

ب قت�سى عقد ب ع عرفي مسجل.

بالرااط،. .2020 ف11اير. .27 بتاليخ.

قرلت شركة.SALMA PRO.املوافقة.

من. بوعود  حسن  الس د  فقل  على 

مج ل حصصه بالشركة.300.حصة.
لصالح الس د املر�سي مح د و180 
الحسني. أمين  الس د  لصالح  حصة 
حصة لصالح الس دة. مهدي و180.
أمين الحسني صوف ا بث ن.100.دلهم.
للحصة الواحدة ح ث أصبح الس د.

حسن بوعود ي لك.340.حصة.
ك ا تم االتفاق على تغ ي1 الشكل.
ذات. شركة  من  للشركة  القافوني 
مسؤول ة محدودة بشريك وح د إلى.
ك ا. ذات مسؤول ة محدودة  شركة 
ثم تغ ي1 املقر االجت اعي للشركة من.
حي. .5 شالع مدغشقر شقة لقم. .20
هرهولة. .2 أمل. إلى  الرااط  املح ط 

شاطئ سهب الذهب،.ت الة.
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لدى. التغ ي1  هذا  إيداع  تم  قد 

تحت. بالرااط  التجالية  املحك ة 

سبت 11. .22 بتاليخ. .106958 الرقم.

.2020

140P مكرر

STE JOIE D’OFFRIR
SARL

حل مبكر للشركة
عام. ج ع  محضر  ب قت�سى 

 JOIE شركة. لشركاء. استثنائي 

D’OFFRIR.واملنعقد بتاليخ.30.يوف و.

2020،.تقرل ايجاد حل مبكر للشركة.

مقر التصف ة وهو املقر االجت اعي.

مح د. شالع  .7.700 كلم. للشركة 

السادس السوي�سي،.الرااط.

مل كة. لزلق  الس دة  تع ين  وتم 

ك صف ة للشركة.

تم االيداع القافوني لدى املحك ة.

التجالية بالرااط تحت لقم.108052 

بتاليخ.27.أكتوار.2020.

141 P

مجموعة مدارس معمورة 

الخاصة
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك وح د

لأس املا5 : 5.000.000 دلهم

املقر االجت اعي : شالع املقاومة 

ع الة بدل A الطابق الثاني

شقة لقم 7، الرااط

السجل التجالي التحل لي :

 لقم 133095

التصف ة النهائ ة
العام. الج ع  محضر  ب قضتى 

يوم. بالرااط  محرل  االستثنائي 

وسجل. للشركة  .2020 21.سبت 11.

التغ ي1ات. ت ت  املدينة  بنفس 

التال ة.:

السجل. على  النهائي  التشط ب 

التجالي.

التصف ة النهائ ة للشركة.

إبراء.املصفي للشركة الس د عبد.

للبطاقة. الحامل  حرول  أوالد  الحق 

.AB5258.التعريف الوطن ة لقم

بكتابة. القافوني  اإليداع  تم 

بالرااط. التجالية  باملحك ة  الضبط 

تحت لقم. .،2020 أكتوار. .26 بتاليخ.

.107991
للخالصة والنشر
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BENLARBI NEGO
SARL

املسجل. العرفي  العقد  ب قت�سى 

تم تأسيس. .،2020 أكتوار. .2 بتاليخ.

شركة تح ل الخصائص التال ة.:

.BENLARBI NEGO.:.التس  ة

.SARL.:.الشكل القافوني

مواد. بائع  .: االجت اعي. الهدف 

البناء.

فقل البضائع لحساب الغي1.

لأس ا5 الشركة.:.100.000.دلهم.

فئة. من  حصة  .1000 إلى. مقس ة 

100.دلهم للحصة.

:.تجزئة أما5 لقم. املقر االجت اعي.

07.الصخي1ات.

عبد. الس د  تع ين  تم  .: التس ي1.

اللط ف بنلعربي ك سي1 لشركة.
التجالي. بالسجل  تق  د  تم 

باملحك ة االبتدائ ة بت الة تحت لقم.

131017.بتاليخ.19.أكتوار.2020.

143 P

CASA DE MALLORCA
SARL

AU.CAPITAL.DE 180.000 DHS

 SIEGE.SOCIAL : 03 RUE.AIT

 OURIR BD MLY YOUSSEF,

CASABLANCA

تفويت الحصص
املؤلخ. العرفي  العقد  ب قت�سى 

سبت 11. .8 بتاليخ. الب ضاء. الدال  في 

كازا. شركة  قرل شركاء. فقد  .،2020

دي مايولكا ذات املسؤول ة املحدودة

مقرها. دلهم  .180.000 ما5. براس  .

االجت اعي يقع في.3.شالع أيت أولير،.

شالع موالي يوسف بالدال الب ضاء،.

ما يلي.:

الجديد. الشريك  على  املوافقة 

والتصديق على فقل ملك ة الحصص.

لصالح الس د مح د الرح وني.

لح وني. مح د  الس د  تع ين 

مسي1ا مشالكا وتعديل تس ي1 اإلدالة.

وتوق ع الشركة.

تعديل املواد.6.و7.و26.من النظام.

ارسا�سي ومراجعة النظام ارسا�سي.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 26 في. الب ضاء. . بالدال. التجالية 

اكتوار.2020،.تحت لقم.751602.

144 P

صوفاديكوم

مكتب الحسابات والجبايات واستشالة.

املقاوالت

لش د الرياحي

25.زفقة أبي شع ب الدكالي حي الل  ون،.الرااط

الهاتف.:.053770/1560-737976

CRATION LAHLOU JAMAL
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

لشريك وح د

لأس الها : 10.000 دلهم

العنوان : تجزئة 24 قطاع 3 ع الة 

3 زفقة الكرم محل 3 حي الرياض، 

الرااط

تأسيس شركة
في. مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالرااط تم تأسيس. .2020 يول و. .21

محدودة. مسؤول ة  ذات  شركة 

ب. لأس الها  يقدل  وح د  لشريك 

مقرها. ويوجد  دلهم  .10.000

 11 لقم. .: االجت اعي بالعنوان التالي.

الشرق ة،. ال وسف ة  كندافة  شالع 

الرااط.

التس  ة.:.شركة كرياس ون لحلو.

ج ا5.

النساء. صالون لحالقة  .: الهدف.

والرجا5.

املقر االجت اعي.:.تجزئة.24.قطاع.

حي. .3 الكرم محل. زفقة  .3 ع الة. .3

الرياض،.الرااط.

املدة.:.مدة الشركة.99.سنة ابتداء.

من يوم التأسيس.

في. حدد  .: االجت اعي. الرأس ا5 

10.000.دلهم مقسم إلى.100.حصة.

لكل. دلهم  .100 ب قدال. اجت اع ة 

حصة.

السنة االجت اع ة.:.من فاتح يناير.

إلى.31.ديس 11.

تم تع ين الس د. .: تس ي1 الشركة.

للشركة. ك سي1  لحلو  مح دج ا5 

ملدة غي1 محددة.

توزيع ارلااح.:.من ارلااح الصاف ة.

تؤخذ.5%.لتكوين االحت اط القافوني.

والباقي يوزع بين الشركاء.

بكتابة. القافوني  اإليداع  تم 

بالرااط. التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم. تحت  .،2020 أكتوار. .8 بتاليخ.

.107493
صوفاديكوم

لالستشالة والتنب ه

145 P

EUBIA INTERNATIONALE 

PRIVE
SARL

لأس الها 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : ع الة 30 الشقة 

لقم 8 زفقة اح د الوك لي حسان 

الرااط

بتاليخ. عرفي  عقد   ب قت�سى 

تأسيس شركة. تم  .2020 يول و. .23

أفت1فاس وفا5. »أوا ا  اسم. تح ل 

على. تتوفر  ش.و  ش.ذ.م.م  . بريفي«.

امل يزات التال ة.:

املقر االجت اعي.: ع الة 30 الشقة 

حسان  الوك لي  أح د  زفقة   8 لقم 

الرااط.

الهدف االجت اعي.:.

)الدولات. اإلدالية. االستشالات 

التدليب ة واللغوية).
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مدة االست رال.:.99.سنة.
دلهم. .100.000 .: املا5. لأس 
مقسم إلى.1000.حصة من فئة.100 

دلهم موزع ك ا يلي.:
 1000 الدبدوبي. لش د  الس د 

حصة.
الس دة أمل املنزلي السل  اني.

تم تع ين الس دة أمل. .: التس ي1.

للشركة. ك سي1ة  السل  اني  املنزلي 
ملدة غي1 محدودة.

من. تبتدئ  .: االجت اع ة. السنة 
فاتح يناير وتنتهي في.31.ديس 11.

لتكوين. .%5 بعد اقتطاع. .: ارلااح.

يوزع الباقي على. االحت اط القافوني،.
الشركاء.حسب حصصهم.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

السجل. تحت  بالرااط  التجالية 
التجالي لقم.147073.

146 P

JRH CONSULTING
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة
تم تأسيس شركة بالرااط تح ل.
أغسطس. .7 الصفات التال ة بتاليخ.

: 2020
 JRH .: االجت اعي. اللقب 

.CONSULTING
ذات. شركة  .: القافوف ة. الصفة 

مسؤول ة محدودة.
لها. الشركة  .: االجت اعي. الهدف 
هدف أيضا في املغرب ك ا في الخالج.:

االستشالات اإلدالية.
أثاث املكتب.

املعامالت. ج  ع  عام،. وبشكل 
 املال ة،.التجالية أو الصناع ة أو املال ة
مباشر بشكل  املتعلقة  العقالية   أو 
الشركة ب وضوع  مباشر  غي1   أو 
ذلك. في  ب ا  مصالحها  لصالح  أو 
ج  ع. مع  أشكاله  بج  ع  التعاون 
الشركات. أو  الشركات  أو  الع ل ات 

التي لديها كائن م اثل أو ملحق.
دلهم   100.000  : املا5  لأس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 دلهم للحصة.

 500  : ج ا5  قادي  االدلي�سي 

حصة.

لشهب لضوان : 500 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

السنة املال ة : من فاتح يناير إلى 

31 ديس 11 من كل سنة ما عدا السنة 

ارولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.

فا5  إقامة   : االجت اعي  املقر 

فلولي ع الة 8 شقة 5 سع د حجي 

سال.

ج ا5  قادي  االدلي�سي   : التس ي1 

ولشهب لضوان.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

التسج ل. لقم  بسال  االبتدائ ة 

بالسجل التجالي.32097.

147 P

HGR IVNVEST
شركة محدودة املسؤول ة

لأس الها 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : 77 شالع عقبة 

الشقة 4 أكدا5 الرااط

 طبقا ملداوالت املساه ين املجت عين

بتاليخ العادي  الغي1  العام   بالج ع 

7.أكتوار.2020.قد تقرل ما يلي.:

املصادقة على الهبة التي أفجزت.

 2020 أكتوار. .7 بتاليخ. عرفي  بعقد 

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .500 بـ.

سعاد. الس دة  ملك ة  من  للواحدة 

شهد. االفيسة  إبنتها  لفائدة  هريش 

الولد عطال.

 7 والبند. )الحصص). .6 البند.

ارسا�سي. القافون  من  )الرأس ا5).

قد تغي1ا باملناسبة وأصبح التقس م.

كاآلتي.:

غرافافطي. باسكوا5  الس د 

50.000.دلهم أي.500.حصة.

عطال. الولد  شهد  االفيسة 

50.000.دلهم أي.500.حصة.

أي. دلهم  .100.000 .: املج وع.

1000.حصة.

الباقي بدون تغ ي1.

 تم الوضع القافوني بكتابة الضبط

لدى املحك ة التجالية بالرااط بتاليخ.

22.أكتوار.2020.تحت لقم.107908.
قصد النشر

148 P

 ATELIER D’ARCHITECTURE

BADR EL MSADDAQ
شركة محدودة املسؤول ة

ذات شريك وح د
لأس الها 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : زفقة البي1وني 

ع الة لقم 4 شقة لقم 7 أكدا5 

الرااط

 طبقا ملداوالت املساه ين املجت عين

بتاليخ العادي  الغي1  العام   بالج ع 

قد تقرل تحويل. .2020 فاتح أكتوار.

سابقا. املوجود  االجت اعي  املقر 
بالرااط  زفقة البي1وني ع الة لقم 4

 شقة لقم 7 أكدا5 إلى ع الة لقم 1316

شقة لقم 11 حي الوفاق ت الة.

من. االجت اعي). )املقر  .4 البند.

القافون ارسا�سي قد تغي1 باملناسبة.

الباقي بدون تغ ي1.

 تم الوضع القافوني بكتابة الضبط

لدى املحك ة التجالية بالرااط بتاليخ.

21.أكتوار.2020.تحت لقم.107866.
عن الشركة

149 P

 DIAMANT ROSE

DISTRIBUTION
SARL AU D.R.D

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة بشريك وح د

الواحدة. الشريكة  قرال  ب وجب 

 2020 أغسطس. .19 املسجل بتاليخ.

محدودة. شركة  تأسيس  تقرل 

املسؤول ة بشريك وح د وتبعا لذلك.

فإنها تتكون من اآلنسة سالة اوج ل.:

 DIAMANT .: الشركة. تس  ة 

 ROSE DISTRIBUTION SARL AU

.D.R.D

نشاط الشركة.:.التجالة العامة.

منتوجات. وتوزيع  وشراء. ب ع 

متعددة النوع ة.

ابن. زيد  زفقة  .10 .: الشركة. مقر 

املعاليف. الثالث  الطابق  الرفاعي 

الدال الب ضاء.

من تاليخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

إحداثها الفعلي.

دلهم. .100.000 .: املا5. لأس 

مقسم على.1000.حصة بق  ة.100 

دلهم للواحدة.

التس ي1.:.اآلنسة سالة اوج ل.

تم اإليداع القافوني لدى املحك ة.

بتاليخ الب ضاء. بالدال   التجالية 

24.سبت 2020.11.تحت لقم.473303.
وهذا ب ثابة مقتطف وا ان

150 P

DIAMANT ROSE

SARL AU D

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة بشريك وح د

الواحدة. الشريكة  قرال  ب وجب 

تقرل. .2020 أغسطس. .19 بتاليخ.

املسؤول ة. محدودة  شركة  تأسيس 

فإنها. لذلك  وتبعا  وح د  بشريك 

تتكون من اآلنسة سالة اوج ل.:

 DIAMANT .: الشركة. تس  ة 

. ROSE SARL AU

نشاط الشركة.:.

وكالة لالشهال والتواصل.

تنظ م الحفالت.

استي1اد وتصدير.

ابن. زيد  زفقة  .10 .: الشركة. مقر 

املعاليف. الثالث  الطابق  الرفاعي 

الدال الب ضاء.

من تاليخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

إحداثها الفعلي.

دلهم. .100.000 .: املا5. لأس 

مقسم على.1000.حصة بق  ة.100 

دلهم للواحدة.
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التس ي1.:.اآلنسة سالة اوج ل.
تم اإليداع القافوني لدى املحك ة.
بتاليخ الب ضاء. بالدال   التجالية 
14.أكتوار.2020.تحت لقم.475717.

وهذا ب ثابة مقتطف وا ان

151 P

AKBEN POWER
 SARL

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة

 ب وجب قرال الشركاء.تقرل تأسيس
شركة ذات مسؤول ة محدودة وتبعا.
لذلك فإنها تتكون من الس دة هاجر.

بناني والس د هشام اكرالاي.:
نشاط الشركة.:

توزيع املنتجات الكهراائ ة.
 شراء.وا ع ج  ع املنتجات واملعدات

الكهراائ ة.
شرالدة. زفقة  .10 .: الشركة. مقر 
بولجون. لوا ا  ارل�سي دلب  الطابق 

الدال الب ضاء.
 AKBEN .: الشركة. تس  ة 

.POWER SARL
من تاليخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

إحداثها الفعلي.
 100.000 في. حدد  .: املا5. لأس 
دلهم مقسم على.1000.حصة بق  ة.

100.دلهم للواحدة.
الس دة هاجر. .: التس ي1 والتوق ع.
بناني والس د هشام اكرالاي والتوق ع.
املزدوج للس دة هاجر بناني والس د.

هشام اكرالاي.
تم اإليداع القافوني لدى املحك ة.
 22 بتاليخ. الب ضاء. بالدال  التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.477231.
وهذا ب ثابة مقتطف وا ان
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LIGHT OF LIFE AGENCY
SARL AU

املسجل. عرفي  عقد  ب قت�سى 

2020.تم تأسيس. 21.سبت 11. بتاليخ.

املحدودة. املسؤول ة  ذات  شركة 

تح ل. والتي  الوح د  الشريك  ذات 
الخصائص التال ة.:

 LIGHT OF LIFE .: التس  ة.

.AGENCY

ذات. شركة  .: القافوف ة. الصفة 

الشريك. ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.

التواصل،. .: االجت اعي. الهدف 

والتجالة. واالستشالة  التجالة 

الرق  ة.
لأس ا5 الشركة.:.100.000.دلهم.

فئة. من  حصة  .1000 إلى. مقس ة 

100.دلهم للحصة الواحدة.:

 1000 سباطة. اح د  الس د 

حصة.

من تاليخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

31.ديس 11 من كل سنة.

شالع عقبة. .46 .: املقر االجت اعي.

الشقة.2.أكدا5 الرااط.

املسي1.:.اح د سباطة.

 السجل التجالي.146985.باملحك ة

التجالية بالرااط.

153 P

ارمافة امللك ة لل غرب

شركة ليميني أنڤيست 
29 شالع العلويين لقم 1 الرااط

ب قت�سى عقد عرفي حرل بالرااط.

2020.لشركة ل   ني. 30.ماي. بتاليخ.

بالرااط. مقرها  ش.ذ.م.م  أفڤيست 

شالع مح د السادس ع الة السعادة.

دلهم. .732.200 لأس الها. سوي�سي 

لقم. تحت  التجالي  بالسجل  مق دة 

باملامون. ع ر  الس د  قام  .: .91427

بالشركة. حصصه  ج  ع  بتفويت 

وتبلغ.6000.حصة اجت اع ة لصالح.

الس دة فاط ة الزهراء.املعداني.

املنعقد. العادي  العام  الج ع  إن 

قبل. قد  .2020 ماي. .30 بتاليخ.

من. باملامون  ع ر  الس د  استقالة 

وتع ين. بالشركة  ك سي1  منصبه 

املعداني. الزهراء. فاط ة  الس دة 

غي1. ملدة  وذلك  جديدة  ك سي1ة 

محدودة.

العادي. الغي1  العام  الج ع  إن 

قد. .2020 ماي. .30 بتاليخ. املنعقد 

وافق على ب ع الحصص االجت اع ة.
املذكولة أعاله.

تم إنشاء.قوافين أساس ة جديدة.
بتاليخ.30.ماي.2020.

كتابة. لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بالرااط. التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم. تحت  .2020 أكتوار. .13 بتاليخ.
.107606

ب ثابة مقتطف وا ان

في1ماك

154 P

STE SAM STRUCTURES
ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ.
في. املشالكون  قرل  .2020 يوف و. .16

الشركة ما يلي.:
استقالة الس د الس راني س ي1.

للشركة. جديد  مسي1  تس  ة 
الس د الس راني عبد العزيز.

ارسا�سي. القافون  في  تعديالت 
للشركة.

اإليداع. تم  .: القافوني. اإليداع 
 القافوني بكتابة الضبط لدى املحك ة
أكتوار. .5 بتاليخ. بسال  االبتدائ ة 

2020.تحت لقم.28801.
مقتطف وا ان

155 P

 STE GROUPE ELBELGHITI
AGRICOLES

 زفقة أح د لوك لي حسان
لقم الشقة 8 إقامة لقم 30

تأسيس شركة
بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
تم. بالرااط  .2020 سبت 11. .22  
الخصائص. تح ل  شركة  تأسيس 

التال ة.:
 GROUPE .: التس  ة.
 ELBELGHITI AGRICOLES SARL

.AU
ذات. شركة  .: القافوف ة. الصفة 
شريك. ذات  املحدودة  املسؤول ة 

وح د.

الهدف االجت اعي.:.

ج  ع ارع ا5 املتعلقة بالزلاعة.

والفالحة وترا ة الحلزون واملوا�سي.

واصفة عامة كل الع ل ات املال ة.

والصناع ة والتجالية والعقالية وغي1.

العقالية التي لها اتصا5 مباشر أو غي1.

مباشر بالهدف املذكول.

 30 لقم. إقامة  .: االجت اعي. املقر 
لوك لي. أح د  زفقة  .8 الشقة. لقم 

حسان.

املدة.:.99.سنة.
لأس املا5.:.100.000.دلهم مقسم.

إلى.1000.حصة من فئة.100.دلهم.

الس د البلغ تي يوسف. .: التس ي1.

ملدة غي1 محدودة.

السنة املال ة.:.تبدأ من فاتح يناير.

إلى.31.ديس 11.

لفائدة. .%5 بعد خصم. .: ارلااح.

االحت اط القافوني الفائض يتصرف.

ف ه حسب قرال الشركاء.
التجالي. بالسجل  التق  د  لقم 

146769.بتاليخ.19.أكتوار.2020.

156 P

MANHATTAN-OU.J.L شركة
ش.م.م

شركة محدودة مسؤول ة
لأس الها : 100.000 دلهم

 مقرها االجت اعي : شالع 164
لقم 70 و 76 أفكا محل لقم 3 

القن طرة

العام. الج ع  محضر  ب قت�سى 

التأسي�سي بتاليخ.7.سبت 2020.11.تم.

وضع فظام أسا�سي لشركة محدودة.

املسؤول ة ذات امل يزات التال ة.:

الشكل القافوني.:.شركة محدودة.

املسؤول ة.

مخ1زة،. .: االجت اعي. الهدف 

معجنات،.مطعم الوجبات الخف فة.

 SOCIETE .: التس  ة.

.MANHATTAN-OU.J.L SARL

القن طرة شالع  .: املقر االجت اعي.

164 لقم 70 و 76 أفكا محل لقم 3.
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من تاليخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

تق  دها بالسجل التجالي.

في. محدد  .: االجت اعي. الراس ا5 

 1000 إلى. مقس ة  دلهم  .100.000

للحصة. دلهم  .100 فئة. من  حصة 

الواحدة ج  عها محرلة وموزعة على.

الشكل التالي.:

الس د. ملك ة  في  حصة  .500

املودن الحسن.

الس د. ملك ة  في  حصة  .500

اوشعود جامع.

الس د. الشركة  ع نت  .: التس ي1.

جامع. واوشعود  الحسن  املودن 

ك سي1ين لها ملدة غي1 محدودة.

القافوني. لالحت اط  .5% .: ارلااح.

والباقي ينقل.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

31.ديس 11.

اإليداع. تم  .: القافوني. اإليداع 

باملحك ة. الضبط  بكتابة  القافوني 

 االبتدائ ة بالقن طرة تحت لقم السجل

أكتوار. .20 بتاليخ. .56739 التجالي.

.2020
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TRANS K-R-Y SERVICE شركة
ش.م.م

شركة محدودة مسؤول ة للشريك 

الوح د
لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : شالع مح د 

ديولي ومح د عبده إقامة كامل ا 

طابق 2 مكتب لقم 24 القن طرة

العام. الج ع  محضر  ب قت�سى 

 2020 أكتوار. .15 بتاليخ. التأسي�سي 

لشركة. أسا�سي  فظام  وضع  تم 

محدودة املسؤول ة للشريك الوح د.

ذات امل يزات التال ة.:

الشكل القافوني.:.شركة محدودة.

املسؤول ة للشريك الوح د.

فقل. مقاو5  .: االجت اعي. الهدف 

النقل. خدمات  تقديم  ارفراد،.

الخاصة.

 SOCIETE TRANS .: التس  ة.

.K-R-Y.SERVICE.SARL.au

القن طرة شالع  .: املقر االجت اعي.

إقامة  عبده  ومح د  ديولي  مح د 

كامل ا طابق 2 مكتب لقم 24.

من تاليخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

تق  دها بالسجل التجالي.

في. محدد  .: االجت اعي. الراس ا5 

 1000 إلى. مقس ة  دلهم  .100.000

للحصة. دلهم  .100 فئة. من  حصة 

الواحدة ج  عها محرلة وموزعة على.

الشكل التالي.:

الس د. ملك ة  في  حصة  .1000

حري  ل خل ل.

الس د. الشركة  ع نت  .: التس ي1.

غي1. ملدة  لها  ك سي1  خل ل  حري  ل 

محدودة.

القافوني. لالحت اط  .5% .: ارلااح.

والباقي ينقل.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

31.ديس 11.

اإليداع. تم  .: القافوني. اإليداع 

باملحك ة. الضبط  بكتابة  القافوني 

لقم. تحت  بالقن طرة  االبتدائ ة 

 21 بتاليخ. .56787 السجل التجالي.

أكتوار.2020.
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 TRAVAUX ET

 DEVELOPPEMENT

DURABLE
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

ب  دلت. عرفي  عقد  ب قت�سى 

وضع. تم  .2020 أكتوار. .12 بتاليخ.

ذات. لشركة  ارسا�سي  القافون 

املسؤول ة املحدودة ذات الخصائص.

التال ة.:

 TRAVAUX.:.التس  ة االجت اع ة

.ET DEVELOPPEMENT DURABLE

الهدف االجت اعي.:.

أع ا5 مختلفة.

تجالة.

فقل البضائع.

الحسن. شالع  .: االجت اعي. املقر 

الثاني ايتزل م دلت.

املدة االجت اع ة.:.99.سنة ابتداء.

من تاليخ تأسيسها.

 100.000 .: االجت اعي. الرأس ا5 

حصة. .1000 على. موزعة  دلهم 

وزعت للحصة  دلهم  .100 فئة.  من 

ك ا يلي.:

 1000 العزيزي. لش د  الس د 

حصة.

السنة االجت اع ة.:.تبدأ من فاتح.

يناير إلى.31.ديس 11 من كل سنة.
العزيزي. لش د  الس د  .: التس ي1.

مسي1 وح د للشركة ملدة غي1 محدودة.

ب كتب. القافوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبتدائ ة ب  دلت.

لقم. تحت  .2020 أكتوار. .15 بتاليخ.

.167
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غيسيا
ش.م.م

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة

GHICYA SARL

بتاليخ. ب قت�سى عقد عرفي حرل 

2020.تم تأسيس شركة. 18.سبت 11.

م يزاتها كالتالي.:

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 

مسؤول ة محدودة.

غيس ا. .: االجت اع ة. التس  ة 

.GHICYA

لها. الشركة  .: االجت اعي. الهدف 

كهدف اجت اعي باملغرب.

ب ع الوجبات. الوجبات السريعة،.

الوجبات. السندويشات،. الجاهزة،.

السريعة،.ال11غر،.السلطات،.الب تزا،.

البطاطا املقل ة،.الفطائر،.الحلويات،.

اآليس كريم،.ب ع املشرواات في املوقع.

أو للطلبات الخالج ة.

 تقديم الطعام،.ج  ع أفواع تقديم

الب ع في املوقع أو الطلبات. الطعام،.

الخالج ة،.توص ل الطلبات لل ناز5،.

الشاي،. غرفة  املشرواات،. ب ع 

ج  ع أفواع املناسبات مثل. القهوة،.

تنظ م أع اد امل الد،.حفالت الزفاف،.

ارمس ات.

ب ع وشراء.مواد الت وين،.وج  ع.

واردوات. العامة،. الغذائ ة  املواد 

املنزل ة،.وا ع املشرواات.

وتدليب. ودعم  مساعدة  أي 

وخدمات وفصائح لألفراد والشركات.

تتعلق بارنشطة املتعلقة ب ا يلي.:

وتنظ م. املطاعم  أفواع  ج  ع 

الفعال ات.

ج  ع. وتسويق  وتصدير  استي1اد 

املواد. وج  ع  النهائ ة،. املنتجات 

وخاصة تلك املتعلقة بالطعام.

وا ع. شراء. عام،. بشكل  التجالة 

 وت ث ل وتوزيع وتصن ع ج  ع املنتجات

 والسلع والتوليدات وامللحقات املتعلقة

بأي من ارش اء.املحددة.

املعامالت.. ج  ع  أعم  واصولة 

 التجالية والصناع ة واملال ة واملنقولة

بشكل. املرتبطة  واملال ة  والعقالية 

مباشر أو غي1 مباشر بارش اء.املذكولة.

أعاله أو التي يحت ل أن تعزز تحق قها.

وتطويرها وكذلك أي مشالكة مباشرة.

أو غي1 مباشرة بأي شكل من ارشكا5.

أغراض. لها  التي  الشركات  في  سواء.

م اثلة أو مرتبطة بشركة الشركة.

أفوا5. زفقة  .24 .: املقر االجت اعي.

 4 لقم. مكتب  .11 فلولي. ع الة 

م  وزا القن طرة.

من تاليخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

في. إال  التجالي  السجل  في  تق  دها 

حاالت الحل املبكر والت ديد.

حدد. .: االجت اعي. الرأس ا5 

 40.000 ق  ة. في  الشركة  لأس ا5 

دلهم مقس ة إلى.400.حصة من فئة.

بكاملها وموزعة. مكتتبة  دلهم  .100

على الشركاء.ك ا يلي.:
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الس د ع ر فاصر.136.حصة.

 132 زيرق. انس  مح د  الس د 

حصة.

 132 الس د اح د لامي الحبالي.

حصة.

املج وع.:.400.حصة.

أن. صراحة  صرحوا  .: الشركاء.

تم. التي  حصة  .400 ا5. ارسهم 

في. بكاملها ومحرلة  إنشاؤها مكتتبة 

حدود.10.000.دلهم.

 5 ملدة. الشركة  تسي1  .: التس ي1.

سنوات من طرف.:

بتاليخ. مزداد  فاصر  ع ر  الس د 

الجنس ة. مغربي  .1985 أبريل. .8

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 

D643581.والقاطن بزفقة ع ر. لقم.

املختال شقة.12.ع الة.8.القن طرة.

تسج ل. تم  .: التجالي. السجل 

بالرااط. التجالي  بالسجل  الشركة 

2020.تحت الرقم. 21.أكتوار. بتاليخ.

.56755
ملخص قصد النشر
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J&H CONSULTING

SARL

في. حرل  استثنائي  قرال  ب قت�سى 

الرااط بتاليخ.7.أغسطس.2020.قرل.

 J&H CONSULTING شركة. شركاء.

SARL.ش.م.م ما يلي.:

تصف ة نهائ ة.

الس د. للشركة  املصفي  تع ين 

في التصف ة  مكان  زالغ وكذا   ج ا5 

أكدا5. .4 شقة. اربطا5  شالع  .15

الرااط.

 تم اإليداع القافوني بكتابة الضبط

تحت بالرااط  التجالية   باملحك ة 

لقم.108033.في.26.أكتوار.2020.
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مارتيكو ماروك

تأسيس شركة محدودة املسؤول ة

ب قت�سى عقد عرفي محرل بالدال.

تم. .2020 يول و. .27 بتاليخ. الب ضاء.

لشركة. ارساس ة  القوافين  وضع 

باملواصفات. املسؤول ة  محدودة 

التال ة.:

الشكل القافوني.:.شركة محدودة.

املسؤول ة.

مالت كو. .: االجت اع ة. التس  ة 

.MARTICO MAROC.مالوك

النقل. وك ل  .: االجت اعي. الهدف 

البضائع. أفواع  لج  ع  الغي1  لفائدة 

مستوى. على  ومج ع  كامل  بشكل 

بج  ع. التصدير  وكذا  االستي1اد 

وسائل النقل الجوية،.ال11ية،.السكك.

الحديدية،.النهرية وغي1ها.

شالع مرس. .26 .: املقر االجت اعي.

 3 السلطان الطابق ارو5 شقة لقم.

الدال الب ضاء.

 100.000 في. محدد  .: الراس ا5.

دلهم مقسم إلى.1000.حصة من فئة.

دلهم للحصة الواحدة مكتتبة. .100

ومحرلة كل ا من طرف الشركاء.

سنة تبتدئ من تاليخ. .99 .: املدة.

التسج ل في السجل التجالي إال إذا.

تم حلها أو ت ديدها.

الشركاء.:.شركة مالت كو فاالنس ا.

 MARTICO VALANCIA س.5.

االسباني. القافون  ذات  شركة  .S.L

ومقرها. ألوو  .13.300 لأس الها.

االجت اعي باس و دو أمل ديا لقم.5,35 

السجل. في  مسجلة  فاالنس ا  بالفتا 

التعاليف. تحت  لفاالنس ا  التجالي 

التال ة توم.2045.فول و.205.صفحة.

الس د. طرف  من  م ثلة  .°13548

 M. SAN FELIU سان ف ل و مالتنيز.

MARTINEZ.اإلدالي املنتدب.

والس د أل خافدلو كابري ل تولا5.
 ALEJANDRO GABRIEL ك وت ي1ز.
اسباني. .TORAL GUTIERREZ
بتاليخ بالرااط  مزداد   الجنس ة 
 12.أكتوار.1968.لقم بطاقة اإلقامة.
 62 بـ. الساكن  .A01564C باملغرب.
 1 عبد اللط ف بن قدول إقامة ليو.

شقة.4.الدال الب ضاء.
التس ي1.:.عين الس د جهاد ب اض.
M.JIHAD BIAD.ك سي1 للشركة ملدة.

غي1 محددة.
من. تبتدئ  .: االجت اع ة. السنة 

فاتح إلى آخر ديس 11 من كل سنة.
يتم. .: ارلااح. وتوزيع  تخص ص 
الراح. توزيع  الشركاء. قرال  بواسطة 
الصافي بعد خصم الخسائر السابقة.
من. .5% احت اط. استخالص  وبعد 

ارلااح.
اإليداع القافوني.:.تم بكتابة ضبط.
الب ضاء.. بالدال  التجالية  املحك ة 
تحت لقم.749174.وتسج ل الشركة.
بالسجل التجالي لدى ففس املحك ة..
لقم. تحت  .2020 أكتوار. .9 بتاليخ.

.475315
للخالصة والب ان
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EXPREMIUM CONSULTING
SARL

RUE PESCARA HAY AL MATAR-NADOR
TEL 05.36.33.39.77

FAX : 05.36.33.39.95

IMPORTATION BOURDIM
 SARL AU

تأسيس الشركة
في مؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
30.سبت 2020.11.تكوفت شركة ذات.
وح د. لشريك  محدودة  مسؤول ة 

م يزاتها كالتالي.:
 IMPORTATION .: التس  ة.

.BOURDIM SARL AU
الصفة القافوف ة.:.ش.م.م ش.و.

الهدف.:.االستي1اد والتصدير.
 100.000 في. حدد  .: الرأس ا5.
سهم بق  ة. .1000 دلهم مقسم إلى.

100.دلهم للسهم موزعة كالتالي.:

1000.سهم بغداد بولديم.

التس ي1.:.بغداد بولديم.

اإلمضاء.:.بغداد بولديم.

املدة.:.99.سنة.

املقر االجت اعي.:.زفقة املسي1ة لقم.

216.الناضول.

تم اإليداع القافوني لدى املحك ة.

االبتدائ ة بالناضول بتاليخ.13.أكتوار.

2020.تحت لقم.3358.
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EXPREMIUM CONSULTING

SARL

RUE PESCARA HAY AL MATAR-NADOR

TEL 05.36.33.39.77

FAX : 05.36.33.39.95

STE NADOR SERVICES
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITEE

LIMITEE

AU.CAPITAL.DE 200.000 DH

 SIEGE.SOCIAL : BD.MOULAY

ISMAIL AROUI P/NADOR

العام. الج ع  محضر  ب قت�سى 

سبت 11. .10 بتاليخ. املنعقد  العادي 

2020.قرل الشركاء.الرفع من لأس ا5.

إلى. دلهم  .200.000 من. الشركة 

500.000.دلهم بإنشاء.3000.حصة.

جديدة.

 NADOR تغ ي1 اسم الشركة من.

 CONSTRUCTION إلى. .SERVICES

 TECHNOLOGY CORPORATION

.SARL

الشركة. نشاط  بعض  تشط ب 

وهو كالتالي.:

 TERRASSEMENT ET

.ASSAINISSEMENT

الشركة. نشاط  توس ع  مع 

 TRANSPORT DE .: بإضافة. وذلك 

 MARCHANDISE AU COMPTE

.AUTRUI

القافون ارسا�سي. واالتالي تعديل 

للشركة.
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تم اإليداع القافوني لدى املحك ة.

االبتدائ ة بالناضول بتاليخ.14.أكتوار.

2020.تحت لقم.3373.
نسخة للب ان

164 P

EXPREMIUM CONSULTING

SARL

RUE PESCARA HAY AL MATAR-NADOR

TEL 05.36.33.39.77

FAX : 05.36.33.39.95

STE HIDOUN TRANS
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITEE

LIMITEE

AU.CAPITAL.DE 100.000 DH

 SIEGE.SOCIAL : HAY.AL

 MOUSTAOUSSAF BENI ENSAR

P/NADOR

العام. الج ع  محضر  ب قت�سى 

بتاليخ استثنائ ا  املنعقد   العادي 

الشركة. قرل شركاء. .2020 أكتوار. .5

من. الشركة  لأس ا5  في  الزيادة 

عن. .600.000 إلى. دلهم  .100.000

طريق إصدال.5000.حصة ع ن ة مع.

تعديل القافون ارسا�سي للشركة.

تم اإليداع القافوني لدى املحك ة.

االبتدائ ة بالناضول بتاليخ.15.أكتوار.

2020.تحت لقم.3387.
نسخة للب ان
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STE EXPREMIUM CONSULTING

SARL

  SIEGE : RUE PESCARA HAY AL MATAR

NADOR

TEL : 05.36.33.39.77

FAX : 05.36.33.39.95

STE IAAZANEN CARS
SARL AU

CAPITAL : 273.000 DHS

 SIEGE : Dr. AAZIZATEN

 IAAZANEN BENI BOUGHAFER

P/NADOR

ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ.

20.أكتوار.2020،.قرل ما يلي.:

ح زة. الس د  املسي1  استقالة 
دوحان.

تع ين الس د سع د قا�سي مسي1ا.
جديدا للشركة.)مساهم).

بالسجل. القافوني  االيداع  تم 

باملحك ة. الضبط  بكتابة  التجالي 
 23 بتاليخ. بالناضول  . االبتدائ ة.

أكتوار.2020،.تحت لقم.3448.
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CMCC

مكتب مح د لل حاسبة واالستشالة

محاسب بالرااط

 STE ASSURCOURTAGE
SARL

في. بالرااط  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون. تم وضع  .،2020 أكتوار. .5

املسؤول ة. ذات  لشركة  االسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة.:

  STE .: التس  ة.
.ASSURCOURTAGE SARL

املعلوم ات. .: االجت اعي. الهدف 
)برمجة،.تحل ل،.تص  م).

 30 لقم. ع الة  .: االجت اعي. املقر 
شقة لقم.8.زفقة موالي أح د لوك لي.

حسان الرااط.
من تاليخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

تق  دها بالسجل التجالي.
لأس الها.:.10.000.دلهم مقس ة.
دلهم. .100 حصة من فئة. .100 الى.
للحصة الواحدة املوزعة على الشكل.

التالي.:
الس د يونس التابت املحصل على.

50.حصة.
املحصل. التابت  زكرياء. الس دة 

على.50.حصة.
لشركة. ك سي1  عين  .: التس ي1.
غي1. لفت1ة  التابت  يونس  الس د 

محددة.
بكتاب. القافوني  االيداع  تم 
التجالية. املحك ة  لدى  الضبط 
 20 في. .107839 لقم. تحت  بالرااط 
2020،.لقم السجل التجالي. أكتوار.

لقم.146907.
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شركة كميح ديكو

شركة محدودة مسؤول ة

السجل التجالي لقم : 88353 

الرااط

فسخ الشركة

 21 بتاليخ. مؤلخ  قرال  ب قت�سى 

قرل مصطفى ك  ح،. .،2020 ف11اير.

ما. للشركة  الوح د  والشريك  املسي1 

يلي.:

فسخ الشركة.

ك  ح. مصطفى  الس د  تع ين 

ك صفي للشركة.

تحديد مقر التصف ة في ت الة.:.13 

قطاع.6.ف س ة.2.

كتابة. لدى  القافوني  االيداع  تم 

بالرااط. التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم. تحت  .،2020 أكتوار. .12 في.

.107550

168 P

STE CULTUR›ELLE

شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك وح د

لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : 10 شالع 

الحرية الطابق الثالث شقة لقم 5 

الدالالب ضاء

حرل. عرفي  عقد  ب قت�سى 

سبت 11. .29 بتاليخ. بالدالالب ضاء.

شركة. قوافين  وضع  تم  .،2020

محدودة املسؤول ة ذات املواصفات.

التال ة.:

 CULTUR’ELLE SARL .: التس  ة.

.AU

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 

مسؤول ة محدودة بشريك وح د.

لاس ا5 الشركة.:.حدد الرأس ا5.

في.100.000.دلهم.

الهدف االجت اعي.:.

واالفتاج. النشر  انشطة  ج  ع 

لل حتوى واملنشولات باستخدام أي.

ولقة أو وسائط لق  ة.

االتصا5،. وكاالت  أنشطة  ج  ع 

مجا5. في  االستشالات  وأنشطة 

وسائل. من خال5 ج  ع  االتصاالت 

وخاصة املكتواة والرق  ة،. االعالم،.

وأي وسائط تفاعل ة،.ج  ع انشطة.

ج  ع. الصحافة والعالقات العامة،.

س  ا. وال  واالعالن،. وكاالت  انشطة 

االعالف ة. الح الت  وافتاج  تص  م 

الجراف كي،. التص  م  وأنشطة 

الفعال ات. تنظ م  أنشطة  ج  ع 

واللوجست ات وادالة املحتوى.

التدليب. أنشطة  ج  ع 

االولي. التدليب  في  واالستشالات 

واملست ر.

10.شالع الحرية. املقر االجت اعي:.

الطابق.3.شقة لقم.5.الدالالب ضاء.

مدة الشركة.:.حددت في.99.سنة.

ترق م. تاليخ  من  ابتداء. تحتسب 

السجل التجالي.

.: لاس ا5. وحصة  مساه ات 

يساهم في الشركة الس دة الظع ف.

100.000.دلهم. مرية ب بلغ شخ�سي.

باك لها تتكون من.1000.حصة ب بلغ..

100.دلهم للواحدة.

وتسي1. تدال  .: والتس ي1. االدالة 

مرية. الظع ف  طرف  من  الشركة 

لقم. الوطن ة  للبطاقة  الحاملة 

بتس ي1. قبل  الذي  .BJ133635

الشركة.

السنة االجت اع ة.:.تبتدأ من فاتح.

يناير وتنتهي في.31.ديس 11.

االيداع القافوني.:.الشركة مسجلة.

 26 باملركز الجهوي لالستث ال بتاليخ.

أكتوار.2020.
قصد استخراج نسخة ونسج لها

169 P
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STE GROUPON
SARL

CAPITAL : 3.274.000 DHS

 SIEGE : ESPACE.PORTE.ANFA, 3

 RUE.BAB.AL.MANSOUR 2000

CASABLANCA

R.C.N°: 40256499

ICE : 000022572000007

العام. الج ع  قرالات  ب وجب 

يول و. .7 بتاليخ. املنعقد  االستثنائي 

2020،.تقرل ما يلي.:

الغاء.واجبات ك ديرين مشالكين.

للشركة 5.:

 JOHN( ب كفال. جون  الس د 

أبريل. .15 من. اعتبال  .(BECVAR

،2020

سامويدف ك. إديتا  أفيتا  الس دة 

 (ANITA EDYTA SAMOJEDNIK(

اعتبال من.11.ماي.2020.

تم االيداع..محضر قرالات الج ع.

 7 بتاليخ. املنعقد  االستثنائي  العام 
التجالي. بالسجل  .،2020 يول و.

بالدالالب ضاء. التجالية  لل حك ة 

بتاليخ فاتح اكتوار.2020،.تحت لقم.

.748176

170 P

 STE UNIVERS RECYCLAGE
SARL AU

تاسيس شركة
العرفي. العقد  شروط  حسب 

تم تاسيس. .،2020 9.سبت 11. بتاليخ.

محدودة. لشركة  االسا�سي  النظام 

وذلك. وح د  بشريك  املسؤول ة 

حسب امل يزات التال ة.:

 STE UNIVERS .: التس  ة.

.RECYCLAGE SARL AU

الشكل القافوني.:.شركة محدودة.

املسؤول ة بشريك وح د.

مركز عين دليج. .: املقر االجت اعي.

ملجاعرة وزان.

واعادة. ج ع  .: والغاية. الغرض 

تدوير النفايات البالست ك ة.

أع ا5 مختلفة.

فكوص.

من تاليخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

تسج ل الشركة في السجل التجالي.

لأس ا5 الخاص.:.100.000.دلهم.

1000.حصة اجت اع ة. مقس ة على.

في. حصة  لكل  دلهم  .100 فئة. من 

حوزة الشريك الوح د الس د خالد.

التعريف. للبطاقة  الحامل  اللطفي 

 GM1902 ....... 1000 الوطن ة لقم.

حصة.

من. ابتداء. .: االجت اع ة. السنة 

فاتح يناير الى.31.ديس 11 من كل سنة.

اللطفي. خالد  الس د  .: املديرية.

الوطن ة. التعريف  للبطاقة  الحامل 

لقم.GM1902.ملدة غي1 محدودة.

باملحك ة. تم  .: القافوني. االيداع 

أكتوار. .13 بتاليخ. بوزان  االبتدائ ة 

.2020

171 P

STE BFORBAT
SARL

تاسيس شركة
العرفي. العقد  شروط  حسب 

تم. .،2020 أغسطس. .25 بتاليخ.

لشركة. االسا�سي  النظام  تاسيس 

حسب. وذلك  املسؤول ة  محدودة 

امل يزات التال ة.:

 .STE BFORBAT SARL.:.التس  ة

الشكل القافوني.:.شركة محدودة.

املسؤول ة.

املقر االجت اعي.:.تجزئة املجاعرة.2 

لقم.331.جرف امللحة.

االشغا5. .: والغاية. الغرض 

املختلفة،.االستي1اد وتصدير وفكوص.

من تاليخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

تسج ل الشركة في السجل التجالي.

لأس ا5 الخاص.:.100.000.دلهم.

1000.حصة اجت اع ة. مقس ة على.

في. حصة  لكل  دلهم  .100 فئة. من 

حوزة..الشركاء.:

بوطالب.. السالم  عبد  . الس د.

الوطن ة. التعريف  للبطاقة  الحامل 
لقم.GN49630 ....... 500.حصة.

الحامل. . باديس. بدل  . الس د. .

لقم. الوطن ة  التعريف  للبطاقة 

GJ35991 .... 500.حصة.

من. ابتداء. .: االجت اع ة. السنة 

فاتح يناير الى.31.ديس 11 من كل سنة.

بوطالب.. السالم  عبد  .: املديرية.

الوطن ة. التعريف  للبطاقة  الحامل 
لقم.GN49630..ملدة غي1 محدودة.

باملحك ة. تم  .: القافوني. االيداع 

بتاليخ. بلقصي1ي  ب شرع  االبتدائ ة 

السجل. لقم  .،2020 سبت 11. .16

التجالي.319.

172 P

STE ATLANTIC HABITAT
SARL

تاسيس شركة
العرفي. العقد  شروط  حسب 

بتاليخ.23.سبت 2020.11،.تم تاسيس.

محدودة. لشركة  االسا�سي  النظام 

امل يزات. حسب  وذلك  املسؤول ة 

التال ة.:

 STE ATLANTIC .: التس  ة.

 .HABITAT SARL

الشكل القافوني.:.شركة محدودة.

املسؤول ة.

مجاعرة. .467 . .: االجت اعي. املقر 

جرف امللحة،.مشرع بلقصي1ي.

منعش عقالي،. .: الغرض والغاية.

البضائع. وفقل  املختلفة  االشغا5 

لحساب الغي1.

من تاليخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

تسج ل الشركة في السجل التجالي.
لأس ا5 الخاص.:.100.000.دلهم.

1000.حصة اجت اع ة. مقس ة على.

في. حصة  لكل  دلهم  .100 فئة. من 

حوزة..الشركاء.:

الحامل. . أيوب الكرافس. . الس د. .

لقم. الوطن ة  التعريف  للبطاقة 

GK66277 ....... 500.حصة.

الحامل. محسن حن�سي  . . الس د.

لقم. الوطن ة  التعريف  للبطاقة 

GK68962 .... 500.حصة.

من. ابتداء. .: االجت اع ة. السنة 

فاتح يناير الى.31.ديس 11 من كل سنة.

الس د أيوب الكرافس.. .: املديرية.

الوطن ة. التعريف  للبطاقة  الحامل 
لقم.GK66277..ملدة غي1 محدودة.

باملحك ة. تم  .: القافوني. االيداع 

بتاليخ. بلقصي1ي  ب شرع  االبتدائ ة 

السجل. لقم  .،2020 أكتوار. .15

التجالي.381.

173 P

STE ORKID AGROTECH
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

مقرها االجت اعي : 46 شالع عقبة 

الطابق االو5 الشقة لقم 2 أكدا5 

الرااط

تاسيس شركة
 18 بتاليخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 

أغسطس.2020.بالرااط.،.تم تاسيس.

شركة تح ل الخصائص التال ة.:

 ORKID AGROTECH.:.التس  ة

ش.م.م.

الهدف االجت اعي.:.افتاج وتسويق.

واملب دات. الزلاع ة  املدخالت 

الح وية لىس دة الح وية.

أو. )تاجر  والتصدير. االستي1اد 

وس ط).

استشالات زلاع ة.
لاس ا5.:.100.000.دلهم مقس ة.

بق  ة. اجت اع ة  حصة  .1000 الى.

100.دلهم للحصة موزعة كالتالي.:

 600 ... مح د. اليش وي  الس د 

حصة اجت اع ة بق  ة.100.دلهم.

الس د ح زة اليش وي.200.حصة.

اجت اع ة بق  ة.100.دلهم.

 200 ... سل ان. اليش وي  الس د 

حصة اجت اع ة بق  ة.100.دلهم.

من تاليخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

التق  د بالسجل التجالي.
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شالع عقبة. .46 .: املقر االجت اعي.

أكدا5. .2 لقم. الشقة  االو5  الطابق 
الرااط.

تع ين الس د اليش وي. .: التس ي1.
مح د مسي1 ملدة غي1 محدودة.

الضبط. بكتابة  االيداع  تم  لقد 

تحت. بالرااط  التجالية  باملحك ة 

أكتوار. .15 بتاليخ. .107983 الرقم.
.2020

التجالي. بالسجل  التق  د  لقم 
.147043

174 P

 STE TRANSPARENCE
 ASSURANCES

SARL AU
لاس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : ع الة تزفيت 
الطابق االو5 شقة لقم 7 شالع 

الحسن الثاني أحداف أزلو
 18 في. مؤلخ  عرفي  لعقد  تبعا 
محضر. وضع  تم  .،2020 سبت 11.

الج ع العام االستثنائي.
نشاط،. اضافة  .: ال وم. أشغا5 

تحرير لاس ا5 الشركة.
زيادة لأس ا5 الشركة من خال5.

دمج االلااح غي1 املوزعة.
تحديث النظام االسا�سي.

فختلفات.
العام. الج ع  قرل  .: االو5. الحل 
تجالة«. »م ثل  النشاط. اضافة 

للشركة.
العام. الج ع  قرل  .: الثاني. الحل 
ب بلغ. الشركة  لأس ا5  تحرير 

100.000.دلهم.
قرل الج ع العام. . .: الحل الثالث.
زيادة لأس ا5 الشركة من خال5 دمج.
 800.000 االلااح غي1 املوزعة ب بلغ.

دلهم.
:.قرل الج ع تحديث. الحل الرابع.

النظام االسا�سي.
بكتابة. تم  .: القافوني. االيداع 
بأزلو. االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
تحت لقم. .،2020 أكتوار. .22 بتاليخ.

السجل التجالي لقم.261.
175 P

STE TRIPLEAAA SECURITY
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
بشريك وح د

لاس الها : 100.000 دلهم
مقرها االجت اعي : شالع 3 مالس 

تهلة تازة
تاسيس شركة

التاسي�سي. القافون  وضع  تم 

ذات. املسؤول ة  محدودة  لشركة 

عرفي. لعقد  تبعا  الوح د  الشريك 

ذات. .2020 يول و. .10 بتاليخ. مؤلخ 
الخاص ات التال ة.:

 STE TRIPLEAAA .: التس  ة.
.SECURUTY SARL AU

ذات. املسؤول ة  محدودة  شركة 
الشريك الوح د.

.GARDIENNAGE.:.الهدف
املقر. يقع  .: االجت اعي. املقر 
مالس. .3 بشالع. للشركة  االجت اعي 

تهلة تازة.
املدة.:.حددت مدة الشركة في.99 

سنة.
 100.000 .: االجت اعي. الرأس ا5 
1000.حصة من. دلهم مقس ة على.
الواحدة. للحصة  دلهم  .100 ق  ة.

على الشكل التالي.:
أمغال اح د امين......1000.حصة.

مج وع........10000.حصة.
عين ب قت�سى القافون. .: التس ي1.
ملدة. مسي1ا  للشركة  االسا�سي 
أح د. أمغال  للس د  محدودة  غي1 
لقم. االقامة  لبطاقة  الحامل  أمين 

.DB25646
بكتابة. تم  .: القافوني. االيداع 
بتازة. االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
لقم. تحت  .2020 أكتوار. .8 بتاليخ.

السجل التجالي.5561.
176 P

STE ALLIANCE F.K 50
لاس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : لقم 9 تجزئة 
الحسن ة أحداف أزلو

في مؤلخ  عرفي  لعقد   تبعا 
وضع. تم  .،2020 أغسطس. .24  

محضر الج ع العام االستثنائي.

أشغا5 ال وم.:.
املقر. تغ ي1  نشاط،. اضافة 
االجت اعي/.تحديث النظام االسا�سي.

وفختلفات.
العام. الج ع  قرل  .: االو5. الحل 
عقالي«. »منعش  النشاط. اضافة 

للشركة.
العام. الج ع  قرل  .: الثاني. الحل 
العنوان. الى  االجت اعي  املقر  تغ ي1 
 2 النخ ل. تجزئة  .10 لقم. .: التالي.

أحداف أزلو.
قرل الج ع العام. . .: الحل الثالث.

تحديث النظام االسا�سي.
بكتابة. تم  .: القافوني. االيداع 
بأزلو. االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
تحت لقم. .،2020 أكتوار. .22 بتاليخ.

السجل التجالي لقم.1123.
177 P

STE FONCIERE  DU PHARE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لأس الها : 100.000 دلهم
مقرها االجت اعي : ع الة محج 12 

)N)  الطابق الرابع محج الرياض حي 
الرياض الرااط

السجل التجالي لقم : 115595
التعريف الضريبي : 18737674

ب وجب الج ع العام غي1 العادي.

ت ت. .2020 سبت 11. .28 في. املنعقد 
املصادقة على ما يلي.:

)N).ع الة. تغ ي1 مقر الشركة من.

محج.12..الطابق الرابع محج الرياض.
 4 سكتول. الى  الرااط  الرياض  حي 

شالع االلز حي الرياض.
بكتابة. القافوني  االيداع  تم 
التجالية. املحك ة  لدى  الضبط 

بالرااط تحت لقم.108063.
178 P

STE RAF BUREAU
بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
 25.سبت 2020.11،.قرل الج ع العام.
 RAF BUREAU لشركة. االستثنائي 
اقامة لامي زفقة سبتة. .7 الواقعة ب.
مكتب.8.الطابق الثاني الدالالب ضاء

.التصف ة املسبقة للشركة.

عبد. الحسين  . الس د. تس  ة 

ت ت عه. مع  للشركة  العزيز ك صفي 

بج  ع الصالح ات.

تحديد مقر التصف ة باملقر الواقع.

 8 مكتب. سبتة  زفقة  لامي  باقامة 

الطابق الثاني الدال الب ضاء.

لدى. القافوني  االيداع  تم 

التجالية. باملحك ة  الضبط  كتابة 

للدالالب ضاء.بتاليخ.5.اكتوار.2020،.

تحت لقم.748552.

179 P

STE MERKADIS.COM
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ب ساهم وح د

بتاليخ. عرفي  عقد   ب قت�سى 

13.اكتوار.2020،.تم انشاء.القافون.

املسؤول ة. ذات  لشركة  الداخلي 

وفق. وح د  ب ساهم  املحدودة 

املواصفات التال ة.:

.MERKADIS.COM.:.التس  ة

التواصل. .: االجت اعي. الهدف 

الرقمي.

املدة.:.99.سنة.

شالع. .265 .: االجت اعي. املقر 

 92 الرقم. .9 الطابق. الزلقطوني 

الدالالب ضاء.

 40.000 .: االجت اعي. الرأس ا5 

ب. حصة  .400 على. مقس ة  دلهم 

دلهم للحصة الواحدة محرلة. .100

كل ا وموزعة كالتالي.:

الس د موساوي الحسين الحامل.

لقم. الوطن ة  التعريف  للبطاقة 

شالع. .345 ب. والساكن  .B390941

الشقة. .2 الطابق. املعاني  مصطفى 
لقم.4.الدالالب ضاء.400.حصة.

موساوي. الس د  عين  .: التس ي1.

غي1. لفت1ة  للشركة  ك سي1  الحسين 

محدودة.

من ارلااح. .% .5 يخصم. .: االلااح.

يوزع. والباقي  القافوني  لالحت اط 

تناسب ا وعدد الحصص االجت اع ة.
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السنة االجت اع ة.:.تبدأ من فاتح.

يناير وتنتهي.31.ديس 11 من كل عام.

االيداع. تم  .: القافوني. االيداع 

التجالية. باملحك ة  القافوني 

أكتوار. .23 بتاليخ. للدالالب ضاء.

2020،.تحت لقم.751365،.السجل.

التجالي.477403.

180 P

STE DM PRESTATION
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

تأسيس شركة
 13 بتاليخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون. انشاء. تم  .،2020 يناير.

املسؤول ة. ذات  لشركة  الداخلي 

املحدودة..وفق املواصفات التال ة.:

.DM PRESTATION.:.التس  ة

االحداث. .: االجت اعي. الهدف 

والتظاهرات تنظ م.

املدة.:.99.سنة.

سبتة. زفقة  .7 .: االجت اعي. املقر 

اقامة لامي مكتب.8.الدالالب ضاء.

 50.000 .: االجت اعي. الرأس ا5 

ب. حصة  .500 على. مقس ة  دلهم 

دلهم للحصة الواحدة محرلة. .100

كل ا وموزعة كالتالي.:

الحامل. دف ا  بل ازيدي  الس دة 

لقم. الوطن ة  التعريف  للبطاقة 

االم. باقامة  والساكنة  .BB66407

حي جن ي1. .2 الشقة. .1 زفقة. .56 لقم.

الدالالب ضاء.250..حصة.

الحامل. . الهايم مصطفى. الس د 

لقم. الوطن ة  التعريف  للبطاقة 

االم. باقامة  والساكن  .Q139307

حي جن ي1. .2 الشقة. .1 زفقة. .56 لقم.

الدالالب ضاء.250..حصة.

عين االس دة بل ازيدي. .: التس ي1.

غي1. لفت1ة  للشركة  ك سي1  دف ا 

محدودة.

من االلااح. .% .5 يخصم. .: االلااح.

يوزع. والباقي  القافوني  لالىحت اط 

تناسب ا وعدد الحصص االجت اع ة.

السنة االجت اع ة.:.تبدأ من فاتح.
يناير وتنتهي.31.ديس 11 من كل عام.

االيداع. تم  .: القافوني. االيداع 

التجالية. باملحك ة  القافوني 

للدالالب ضاء.بتاليخ.23.يناير.2020،.

تحت لقم.728076،.السجل التجالي.
.454053

181 P

 STE ISMAIL KANTAOUI
FISHERIE
SARL AU

تعديالت قافوف ة
الواحد. املساهم  قرال  اثر  على 
ملساهم. . .2020 أكتوار. .16 بتاليخ.
 ISMAIL KANTAOUI شركة.
املسؤول ة. ذات  شركة  .، .FISHERIE
البالغ. واحد،. ب ساهم  املحدودة 
والكائن. دلهم  .100.000 لأس الها.
حي. .20 لقم. .،II شالع حسن. .: مقرها.

الحسني الع ون تقرل.:
لفع لأس ا5 الشركة من.100.000 

دلهم الى.1.000.000.دلهم.
كتابة. لدى  القافون  االيداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائ ة بالع ون.
تحت لقم. .،2020 أكتوار. .22 بتاليخ.

.2020/2536
182 P

STE DANA DAIRY & FOOD
SARL AU

تأسيس شركة
بتاليخ العرفي  للعقد   تبعا 
2020،.تم وضع قواف ين.  21.أكتوار.

الشركة ذات امل يزات التال ة.:
 DANA DAIRY & .: التس  ة.

.FOOD
ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 

مسؤول ة املحدودة.
تصن ع وتجهيز وتعبئة. .: املوضوع.

الج1ن.
االجبان،. تعبئة  تجهيز،. تصن ع،.
الل1ن ومشتقات الحل ب والحلويات.

....الخ.

 1 كم. الدشي1ة  .: الرئي�سي. املقر 

طريق الع ون..-.الع ون.

الرأس ا5.:.حدد في مبلغ.450.000 

.حصة من. .4500 دلهم مقس ة الى.

مقس ة. للواحدة،. دلهم  .100 فئة.

كاالتي.:

 2020 .... ح    د. اح د  الس د 

حصة.

الس دة افهى ولد الرش د......300 

حصة.

 160 .... السعدي. لالمنا  الس دة 

حصة.

.... الس د موالي ح دي ح    د.

160.حصة.

 160 .... ح    د. سل ة  الس دة 

حصة.

الس د. طرف  من  تسي1  .: االدالة.

اح د ح    د.

بكتابة. تم  .: القافوني. االيداع 

الضبط باملحك ة االبتدائ ة بالع ون.

تحت لقم. .،2020 أكتوار. .22 بتاليخ.

تم تسج لها بالسجل. .،2020/2586

لقم. التحل لي  الرقم  تحت  التجالي 

.33543

183 P

  STE  BOULANOUARI SUD
SARL AU

تأسيس شركة
 14 بتاليخ. العرفي  للعقد  تبعا 

قواف ين. وضع  تم  .،2020 أكتوار.

الشركة ذات امل يزات التال ة.:

 STE BOULANOUARI.:.التس  ة

.SUD

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 

مسؤول ة املحدودة ب ساهم واحد.

توزيع،. تعبئة،. افتاج،. . .: املوضوع.

تسويق الب ض وج  ع افواع اللحوم.

الب ضاء.

وا ع. شراء. تصدير،. استي1اد،.

الدجاج.....الخ.

املقر الرئي�سي.:.اقامة سل ة،.ملتقى.

أغسطس،. .20 وشالع. مكة،. شالع 
الطابق االو5،.لقم.1.الع ون.

الرأس ا5.:.حدد في مبلغ.100.000 

.حصة من. .1000 دلهم مقس ة الى.

بالكامل. وت لكها  دلهم  .100 فئة.

الس د موالي املوساي.

الس د. طرف  من  تسي1  .: االدالة.

موالي املوساوي.

بكتابة. تم  .: القافوني. االيداع 

الضبط باملحك ة االبتدائ ة بالع ون.

تحت لقم. .،2020 أكتوار. .22 بتاليخ.

تم تسج لها بالسجل. .،2020/2537

لقم. التحل لي  الرقم  تحت  التجالي 

.33545

184 P

STE LAYMOUNI TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

وذات الشريك الوح د

تأسيس شركة
2020.تم وضع. 19.أكتوار. بتاليخ.

قافون منظم لشركة ذات املسؤول ة.

الوح د. الشريك  وذات  املحدودة 

وذات امل يزات التال ة.:

 STE LAYMOUNI .: التس  ة.

ذات املسؤول ة املحدودة. .، .TRANS

وذات الشريك الوح د.

لحساب. البضائع  فقل  .: الهدف.

فقل. النقل،. االت  كراء. الغي1،.

والغي1،. الخاص  للحساب  السلع 

البضائع،. ملختلف  ودولي  وطني  فقل 

البضائع،. فقل  الس احي،. النقل 

عامة. أشغا5  اللوجبست كي،.

والخدمات.....

الرأس ا5.:.حدد في مبلغ.100.000 

حصة من. .1000 الى. دلهم مقس ة 

موزعة. للواحدة  دلهم  .100 فئة.

كاالتي.:

..... الدين. فول  الل  وني  الس د 

1000.حصة.

املقر االجت اعي.:.تجزئة.1001.حي.

الفتح لقم.B353.الع ون.

الس د. طرف  من  تسي1  .: االدالة.

الل  وني فول الدين ملدة غي1 محددة.
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بكتابة. تم  .: القافوني. االيداع 

الضبط باملحك ة االبتدائ ة بالع ون.

تحت لقم. .،2020 أكتوار. .22 بتاليخ.

.33535

185 P

STE WIJDANE-INJAZ
SARL AU

تأسيس شركة 
2020.وضع. 13.أكتوار. تم بتاليخ.

قافون منظم لشركة ذات املسؤول ة.

بامل يزات. وح د  بشريك  املحدودة 

التال ة.:

STE WIJDANE- .: التس  ة.

.INJAZ SARL AU

لوازم. أو  ك ال ات  بائع  .: الهدف.

للص دلة.

الهدى،. تجزئة  .: االجت اعي. املقر 

لقم.C2/66،.قلعة السراغنة.

املدة.:.99.سنة.

 100.000 .: االجت اعي. الرأس ا5 

دلهم مقسم على.1000.سهم من فئة.

100.دلهم موزع كاآلتي.:

 1000 الزوزي. وجدان  الس د 

حصة.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

31.ديس 11.

تسي1 من طرف الس دة. .: اإلدالة.

وجدان الزوزي.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

يوم. السراغنة  لقلعة   االبتدائ ة 

26.أكتوار.2020.تحت لقم.2020/271 

لقم السجل.4225.

186 P

STE CONSERVE WIJDANE
SARL AU

تأسيس شركة 
وضع. .2020 أكتوار. .8 بتاليخ. تم 

قافون منظم لشركة ذات املسؤول ة.

بامل يزات. وح د  بشريك  املحدودة 

التال ة.:

 STE CONSERVE .: التس  ة.

.WIJDANE SARL AU

الهدف.:.

صانع مص11ات غذائ ة.؛

أو. الصناع ة  املعدات  تأجي1 

اردوات اآلل ة.

املقر االجت اعي.:.دوال الحاج لحا5،.

ج اعة ازفادة،.قلعة السراغنة.

سنة تبتدئ من تاليخ. .99 .: املدة.

فاتح أكتوار.2020.

 100.000 .: االجت اعي. الرأس ا5 

دلهم مقسم على.1000.سهم من فئة.

100.دلهم موزع كاآلتي.:

 1000 الزوزي. وجدان  الس دة 

حصة.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

31.ديس 11.

اآلنسة. من طرف  تسي1  .: اإلدالة.

وجدان الزوزي.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

يوم. السراغنة  لقلعة   االبتدائ ة 

23.أكتوار.2020.تحت لقم.270/2020 

لقم السجل.4223.

187 P

MADINAT EL OULFA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك وح د

لأس الها : 97.000 دلهم

 املقر االجت اعي : الدال الب ضاء، 

216 شالع الزلقطوني

 السجل التجالي لقم 253181 

الدال الب ضاء

بتاليخ. عرفي  عقد  ب قت�سى  .- .I 

الشريك. قرل  .،2020 سبت 11. .10

الوحدي للشركة ما يلي.:

االجت اعي. الرأس ا5  في  الزيادة 

للشركة ب بلغ.100.000.دلهم واذلك.

يرتفع من.100.000.دلهم إلى.200.000 

دلهم بإصدال.1000.حصة اجت اع ة.

جديد عادية من فئة.100.دلهم للق  ة.

االس  ة الواحدة،.صادلة بالتكافؤ.؛

تخف ض الرأس ا5 ب بلغ.103.000 

تحت. الخسائر  من  جزء. بامتصاص 

شرط معلق.؛

تعديل موازي ومشروط للفصو5.

6.و7.من القافون ارسا�سي للشركة.

بتاليخ. عرفي  عقد  ب قت�سى  .- .II 

الشريك. قرل  .،2020 سبت 11. .28

الوح د للشركة ما يلي.:

في. النهائ ة  الزيادة  تحق ق 

الرأس ا5،.ل نقله بذلك إلى.200.000 

دلهم.؛

في. النهائي  التخف ض  تحق ق 

دلهم. .103.000 ب بلغ. الرأس ا5 

إلى. دلهم  .200.000 من. بخفضه 

97.000.دلهم.؛

من. و7. .6 تعديل موازي للفصو5.

القافون ارسا�سي للشركة.

بكتابة. القافوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحك ة التجالية بالدال.

 2020 أكتوار. .15 بتاليخ. الب ضاء.

تحت لقم.749876.
قصد النشر واإلعالن

188 P

SAHAM AGRI
شركة مساه ة

لأس الها : 400.000 دلهم

املقر االجت اعي : 216، شالع 

الزلقطوني، الدال الب ضاء

السجل التجالي لقم : 247679

الدال الب ضاء

I.-.ب قت�سى محضر مجلس اإلدالة.

املنعقد في.8.يوف و.2020،.تقرل ما يلي.:

يتولى اإلدالة العامة للشركة،.تحت.

مسؤول ته،.شخص طب عي غي1 لئيس.

مجلس اإلدالة،.بلقب.»املدير العام«.

بكتابة. القافوني  اإليداع  تم  .- .II

الضبط لدى املحك ة التجالية بالدال.

 2020 أكتوار. .14 بتاليخ. الب ضاء.

تحت لقم.749715.
قصد النشر واإلعالن

189 P

NEW PERFECT SYSTEME
SARL

في. مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

يوف و.2020.تم تأسيس ش.م.م.

 NEW PERFECT.:.االسم التجالي

.SYSTEME

تجزئة. .،212 .: االجت اعي. املقر 

سال. هال5،. ولد  احصاين،. مع ولة 

الجديدة.

النشاط.:

أمني. فظام  .: وترك ب. وشراء. ب ع 

واملراقبة،. الف ديو  معدات  مركزي،.

فظام التداو5 عن بعد.؛

التجالة.؛

االستي1اد والتصدير.؛

أع ا5 الت1ك ب االلكت1وف ة.؛

شراء.وا ع اردوات الكهراائ ة.؛

لل باني. الكهراائي  الت1ك ب 

واملصانع.؛

أشغا5 متنوعة.؛

الكهراائ ة. بارع ا5  عام  تعهد 

العامة أو الخاصة.؛

ج  ع أع ا5 الهندسة املدف ة.

لأس ا5 الشركة.:.100.000.دلهم.

حصة واحدة.:

 100.000 اريوبي. اليزيد  الس د 

دلهم.

املسي1.:.الس د اليزيد اريوبي.

كتابة. لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بالرااط. التجالية  باملحك ة  الضبط 

تحت لقم. .2020 سبت 11. .10 بتاليخ.

.31863

190 P

BRIGHT ORION
SARL AU

في. مسجل  عرفي  عقد   ب قت�سى 

تم تأسيس ش.م.م. .2020 يوف و. .17

ش.و.

.BRIGHT ORION.:.االسم التجالي

138،.حي املنزه،. .: املقر االجت اعي.

يعقوب املنصول،.الرااط.
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النشاط.:

التسويق. اإللكت1وف ة،. التجالية 

تسل م. وتصدير،. استي1اد  الشبكي،.

واللوجست ات التسويق ة والتجالة.؛

إنشاء.مواقع وتطب قات.؛

تص  م الويب والرسومات.؛

فصائح واستشالات تخص الويب.

والرق  ة.؛

مقاو5 أع ا5 متنوعة.؛

تقديم خدمات متنوعة.؛

تعل م تقن ات وأدوات التطوير.؛

أع ا5 الجراف ك والتص  م.؛

الديكولات. وتوفي1  تص  م 

الداخل ة.؛

تتعلق. ع ل ة  أي  عام،. وبشكل 

بشكل مباشر أو غي1 مباشر بالغرض.

تحق قه. على  والقادلة  االجت اعي 

وتطويره.

لأس ا5 الشركة.:.100.000.دلهم.

خالد. الس د  لفائدة  وح دة  حصة 

خ اط.100.000.دلهم.

املسي1.:.الس د خالد خ اطي.

لدى. القافوني  اإليداع  تم 

التجالية. باملحك ة  الضبط  كتابة 

 2020 أغسطس. .7 بتاليخ.  بالرااط 

تحت لقم.144991.

191 P

M.V.E SERVICE
SARL

في. مسجل  عرفي  عقد   ب قت�سى 

تأسيس. تم  .2020 سبت 11. .4

ش.ذ.م.م.

.M.V.E SERVICE.:.االسم التجالي

.،30 شقة لقم. .: املقر االجت اعي.

حسان،. زفقة موالي اح د الوك لي،.

الرااط.

النشاط.:

تنظ ف واجهات املتاجر والشقق.؛

وتنظ ف. تشجي1  أع ا5  مقاولة 

الحدائق،.املنتزهات والشوالع.؛

أو. م كاف ك ة  بطريقة  تعق م 

ك   ائ ة.

لأس ا5 الشركة.:.100.000.دلهم.

من فئة حصتين لفائدة.:

 50.000 الس د مروان السواطي.

دلهم.؛

 50.000 الس د مح د السواطي.

دلهم.

املسي1.:.الس د مروان السواطي.

كتابة. لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بالرااط. التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم. تحت  .2019 أكتوار. .13 بتاليخ.

.146633

192 P

أ 100 سيرفيس

23 زفقة أفوا5، إقامة فلولي، 

املكتب الرابع، م  وزة، القن طرة

TEL 0669 15 99 55

تأسيس شركة
مسجل. عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم. .2020 أكتوار. .26 بالقن طرة يوم.

وضع القافون ارسا�سي لشركة ذات.

بالخصائص. محدودة  مسؤول ة 

التال ة.:

التس  ة.:.أ.100.سي1فيس.

23 زفقة أفوا5،  .: املقر االجت اعي.

الرابع،  املكتب  فلولي،  إقامة 

م  وزة، القن طرة.

املدة.:.99.سنة.

موضوع الشركة.:.فقل ارشخاص،.

فقل البضاعة،.النقل املدل�سي.

لأس ا5 الشركة.:.100.000.دلهم.

أسند إلى الس د اعرفة. .: التس ي1.

مني1.

التجالي. بالسجل  التق  د  تم 

باملحك ة االبتدائ ة بالقن طرة بتاليخ.

2020.سجل تجالي لقم. أكتوار. .26

.56835

193 P

نافيت الحلو تور
شالع موالي عبد الرح ان ادليس 

االك11 وع ر املختال، إقامة ياس ين، 

املحل لقم 75

TEL 0669 15 99 55

تأسيس شركة
مسجل. عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم. .2020 أكتوار. .26 بالقن طرة يوم.

وضع القافون ارسا�سي لشركة ذات.

بالخصائص. محدودة  مسؤول ة 

التال ة.:

التس  ة.:.فاف ت الحلو تول.

املقر االجت اعي.: شالع موالي عبد 

الرح ان ادليس االك11 وع ر املختال، 

إقامة ياس ين، املحل لقم 75.

املدة.:.99.سنة.

موضوع الشركة.:.فقل ارشخاص،.

فقل البضاعة،.النقل املدل�سي.

لأس ا5 الشركة.:.100.000.دلهم.

أسند إلى الس د الحلو. .: التس ي1.

عبد الكريم.

التجالي. بالسجل  التق  د  تم 

باملحك ة االبتدائ ة بالقن طرة بتاليخ.

2020.سجل تجالي لقم. أكتوار. .26

.56855

194 P

ل-ت-ن-د تور
23 زفقة أفوا5، إقامة فلولي، 

املكتب الرابع، م  وزة، القن طرة

TEL 0669 15 99 55

تأسيس شركة
مسجل. عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم. .2020 أكتوار. .26 بالقن طرة يوم.

وضع القافون ارسا�سي لشركة ذات.

بالخصائص. محدودة  مسؤول ة 

التال ة.:

التس  ة.:.5-ت-ن-د تول.

23 زفقة أفوا5،  .: املقر االجت اعي.

إقامة فلولي، املكتب الرابع، م  وزة، 

القن طرة.

املدة.:.99.سنة.

موضوع الشركة.:.فقل ارشخاص،.

فقل البضاعة،.النقل املدل�سي.

لأس ا5 الشركة.:.100.000.دلهم.

التس ي1.:.أسند إلى الس د ادهي�سي.

فائل.

التجالي. بالسجل  التق  د  تم 

باملحك ة االبتدائ ة بالقن طرة بتاليخ.

2020.سجل تجالي لقم. أكتوار. .26

.56879

195 P

ال بابايا درينك اند فود
TEL 0669 15 99 55

تأسيس شركة
مسجل. عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم. .2020 أكتوار. .20 باملح دية يوم.

وضع القافون ارسا�سي لشركة ذات.

بالخصائص. محدودة  مسؤول ة 

التال ة.:

التس  ة.:.ال بابايا دلينك افد فود.

67 حي الع ون،  .: املقر االجت اعي.

الطابق 3، الرقم 5، املح دية.

املدة.:.99.سنة.

مقهى،. مطعم،. .: موضوع الشركة.

محلبة عصرية.

لأس ا5 الشركة.:.100.000.دلهم.

أسند إلى الس دة سالة. .: التس ي1.

الحسني.

التجالي. بالسجل  التق  د  تم 

باملحك ة االبتدائ ة باملح دية بتاليخ.

2020.سجل تجالي لقم. أكتوار. .20

.26373

196 P

I BRAND
تأسيس شركة

بتاليخ. العرفي  العقد  ب قت�سى 

وضع. تم  بالرااط  .2020 أكتوار. .8

ذات. لشركة  ارسا�سي  القافون 

مسؤول ة محدودة من شريك وح د.

التي تح ل الخصائص التال ة.:
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التس  ة.:.تح ل الشركة التس  ة.

.I BRAND.التال ة

تشغ ل ولشة طباعة. .: املوضوع.

على الشاشة.

املقر االجت اعي.: ع الة فضل هللا 

لقم املحل 2 زفقة بال فريج، العكالي، 

الرااط.

في. حدد  .: االجت اعي. الرأس ا5 

ق  ة.100.000.دلهم مقسم إلى.1000 

100.دلهم للحصة. حصة ذات ق  ة.

مقسم كالتالي.:

الس د ياسين كاويني.1000.حصة.

دلهم أي ما ق  ته. .100 ذات ق  ة.

100.000.دلهم.

التس ي1.:.عين الس د ياسين كاويني.

ك سي1 للشركة ملدة غي1 محددة.

اإليداع. تم  .: القافوني. اإليداع 

القافوني باملحك ة التجالية بالرااط.

تحت السجل التجالي لقم.146853 

يوم.19.أكتوار.2020.

197 P

LE COMPTOIR VERT
تأسيس شركة

بتاليخ. العرفي  العقد   ب قت�سى 

تم. بالرااط،. .2019 فوف 11. .26

للشركة. ارسا�سي  القافون  وضع 

تح ل. التي  ذات مسؤول ة محدودة 

الخصائص التال ة.:

التس  ة.:.تح ل الشركة التس  ة.

.LE COMPTOIR VERT.:.التال ة

وص افة. غرس  .: املوضوع.

استي1اد. مختلفة،. أع ا5  الحدائق،.

وتصدير تاجر.

شقة. .30 ع الة. .: املقر االجت اعي.

لوك لي،. اح د  موالي  زفقة  .8 لقم.

حسان،.الرااط.

في. حدد  .: االجت اعي. الرأس ا5 

إلى. مقسم  دلهم  .100.000 ق  ة.

دلهم. .100 حصة ذات ق  ة. .1000

للحصة مقسم كالتالي.:

الس د توف ق الح  ر.500.حصة.

دلهم أي ما ق  ته. .100 ذات ق  ة.

50.000.دلهم.؛

الس د مح د الح  ر.500.حصة.

دلهم أي ما ق  ته. .100 ذات ق  ة.

50.000.دلهم.

مح د. الس د  عين  .: التس ي1.

الح  ر. توف ق  والس د  الح  ر 

ك سي1ان للشركة ملدة غي1 محددة.

اإليداع. تم  .: القافوني. اإليداع 

القافوني باملحك ة التجالية بالرااط.

تحت السجل التجالي لقم.141943 

يوم.19.ديس 2019.11.

198 P

H & 3W
تأسيس شركة

بتاليخ. العرفي  العقد   ب قت�سى 

2020.بالرااط،.تم وضع. 30.سبت 11.

ذات. للشركة  ارسا�سي  القافون 

مسؤول ة محدودة من شريك وح د.

التي تح ل الخصائص التال ة.:

التس  ة.:.تح ل الشركة التس  ة.

.H & 3W.:.التال ة

والطباعة. التخط ط  .: املوضوع.

على ج  ع الوسائط.
العبدالي. زفقة  .: االجت اعي. املقر 

ع الة.1.شقة.2.حي الل  ون،.الرااط.

في. حدد  .: االجت اعي. الرأس ا5 

إلى. مقسم  دلهم  .100.000 ق  ة.

دلهم. .100 حصة ذات ق  ة. .1000

للحصة مقسم كالتالي.:

 1000 ابغا. الح  د  عبد  الس د 

أي. دلهم  .100 ق  ة. ذات   حصة 

ما ق  ته.100.000.دلهم.

التس ي1.:.عين الس د عبد الح  د.

ابغا ك سي1 للشركة ملدة غي1 محددة.

اإليداع. تم  .: القافوني. اإليداع 

القافوني باملحك ة التجالية بالرااط.

تحت السجل التجالي لقم.146855 

يوم.19.أكتوار.2020.

199 P

ROUTEAM
SARL

AU.CAPITAL.DE 100.000 DHS

 Siège.social : 21, Avenue.Ibn

Sina.Appt 3 Agdal - RABAT

تأسيس
بتاليخ. محرل  عرفي  عقد  حسب 

بتاليخ. واملسجل  .2020 أكتوار. .7

القافون. إحداث  .2020 أكتوار. .9

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملواصفات التال ة.:

.STE ROUTEAM.:.التس  ة

املدة.:.99.سنة ابتداء.من تسج ل.

الشركة في السجل التجالي.

ذات. شركة  .: القافوف ة. الصفة 

املسؤول ة املحدودة.

الغرض.:.فقل البضائع.

ابن. شالع  .21 .: االجت اعي. املقر 

سينا،.طابق.3،.أكدا5،.الرااط.

دلهم. .100.000 .: املا5. الرأس 

مقس ة إلى.1000.حصة بق  ة.100 

دلهم لكل حصة كلها مكتتبة ومحرلة.

وموزعة على الشركاء.:

500.حصة للس دة مريم زين.؛

زلق. أشرف  للس د  حصة  .500

عين.

مريم. الس دة  تع ين  .: التس ي1.

زين مسي1ة وح دة للشركة ملدة غي1.

محدودة.

باملحك ة. .: القافوني. اإليداع 

التجالية بالرااط تحت لقم.107939.

لقم السجل التجالي.146995.

200 P

DEPLODREAM
ديبلودليم

تأسيس شركة
بتاليخ. عرفي  عقد   ب قت�سى 

8.أكتوار.2020.بالرااط تقرل تأسيس.

بشريك. املسؤول ة  محدودة  شركة 

واحد بالخصائص التال ة.:

التس  ة االجت اع ة.:.»ديبلودليم«.

املقر االجت اعي.:.مج وعة العرال،.

لقم.78،.تقدم،.الرااط.

الهدف.:.إصالح الس الات.

من تاليخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

إحداثها الفعلي.

في. حدد  .: االجت اعي. الرأس ا5 

 1000 على. مقسم  دلهم  .100.000

حصة بق  ة.100.دلهم.

من. تبتدئ  .: االجت اع ة. السنة 

ديس 11 من. .31 فاتح يناير وتنتهي في.

كل سنة.

من. مسي1ة  الشركة  .: التس ي1.

طرف الس د أسامة أك وض ملدة غي1.

محدودة.

التجالي. بالسجل  التق  د  لقم 

.146957

201 P

AZAGHAR FRUIT

أزاغال فروي

تس  ة شريك
بتاليخ. محضر  قرال   ب قت�سى 

مسي1. قرل  .2020 أغسطس. .26

الشركة ما يلي.:

احضال ج  ع ارسهم التي يحتفظ.

بها في أزاغال فروي إلى الشركة أوفوم.

واالتالي تصبح شركة أوفوم. .UNUM

للشركة. الوح د  الشريك  .UNUM

أزاغال فروي.

التعديل املت1تب على ذلك للنظام.

ارسا�سي.

اعت اد النظام ارسا�سي الجديد.

إعطاء.صالح ات من أجل الق ام.

باإلجراءات القافوف ة.

تم اإليداع القافوني لدى املحك ة.

بتاليخ. الب ضاء. بالدال   التجالية 

 749029 2019.تحت لقم. أكتوار. .8

والتصريح املعد5 تم بنفس املحك ة.

202 P
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 STE MAGHREBINE

 D’EQUIPEMENTS

NATIONAUX SOMANA
الشركة املغرا ة لل عدات الوطن ة

تس  ة شريك
بتاليخ. محضر  قرال   ب قت�سى 

مسي1. قرل  .2020 أغسطس. .26

الشركة ما يلي.:

احضال ج  ع ارسهم التي يحتفظ.

لل عدات. املغرا ة  الشركة  في  بها 

 UNUM الوطن ة إلى الشركة أوفوم.

 UNUM واالتالي تصبح شركة أوفوم.

املغرا ة. للشركة  الوح د  الشريك 

لل عدات الوطن ة.

التعديل املت1تب على ذلك للنظام.

ارسا�سي.

اعت اد النظام ارسا�سي الجديد.

إعطاء.صالح ات من أجل الق ام.

باإلجراءات القافوف ة.

تم اإليداع القافوني لدى املحك ة.

بتاليخ. الب ضاء. بالدال   التجالية 

 749030 2019.تحت لقم. أكتوار. .8

والتصريح املعد5 تم بنفس املحك ة.

203 P

 STE MAGHREBINE

 D’EQUIPEMENTS

NATIONAUX
الشركة املغرا ة لل عدات الوطن ة

تفويت حصص وتحويل الشكل 
القافوني للشركة إلى شركة ذات 
مسؤول ة محدودة بشريك وح د

بتاليخ. محضر  قرال   ب قت�سى 

الشركة. قرل شركاء. .2020 يوف و. .28

ما يلي.:

 6.083 تفويت. على  املصادقة 
التازي. سعد  الس د  بين  ما  حصة 

والس د بدل ارمين.

والس د. بوجرين  علي  الس د 

لحسن أحجو.1133.حصة.؛

والس د. أحجو  بوعزة  الس د 

لحسن أحجو.4231.حصة.؛

ياسين. الزهراء. فاط ة  الس دة 
والس د لحسن أحجو.719.حصة.

ذات. شركة  الشركة  تحويل 
مسؤول ة محدودة بشريك وح د.

تبني قافون جديد للشركة.
تع ين الس د لحسن أحجو ك سي1.

وح د للشركة.
إعطاء.صالح ات من أجل الق ام.

باإلجراءات القافوف ة.
تم اإليداع القافوني لدى املحك ة.
بتاليخ. الب ضاء. بالدال   التجالية 
 748681 2019.تحت لقم. أكتوار. .6
والتصريح املعد5 تم بنفس املحك ة.
204 P

UNUM
أوفوم

تأسيس شركة ذات مسؤول ات 
محدودة

ب وجب عقد عرفي مؤلخ في الدال.

تم. .،2020 26.أغسطس. في. الب ضاء.

للشركة. ارسا�سي  النظام  تأسيس 

ذات املسؤول ة املحدودة والحصرية.
وخصائصها ك ا يلي.:

.UNUM.»1.-.االسم.:.»أوفوم
:.شركة ذات. ف وذج للشركة. .- .2

مسؤول ات محدودة.
3.-.الغرض.:.الغرض الرئي�سي من.

الشركة في كل من املغرب والخالج.:
والتصرف. وإدالتها  ارسهم  أخذ 
فيها في الشركات املق  ة أو غي1 املق  ة.

في املغرب.؛
املتعلقة. املعامالت  ج  ع  إجراء.
باقتناء. مباشر  غي1  أو  مباشر  بشكل 
باملبادلة. أو  االشت1اكات،. في  أسهم 
 بأي شكل من أشكا5 ارولاق املال ة،
ارصو5. أو  الحسنة،. النوايا  أو  .
أو غي1ها. املل وسة أو غي1 املل وسة،.
من امل تلكات املنقولة أو غي1 املنقولة.؛
يجوز للشركة أن تستخدم أموالها.
في ج  ع الع ل ات املتصلة مباشرة.
املذكولة. بالع ل ات  مباشرة  غي1  أو 
أعاله،.ويجوز لها في هذا الس اق،.أن.
ت نح أي مساعدة أو قروض أو سلف.

أو ض افات.؛

املباشر. غي1  أو  املباشر  التحق ق 

لج  ع الع ل ات االقتصادية املال ة.

الشركة. بأهداف  املتعلقة   واإلدالية 

أو من املحت ل أو تسهل تحق قها.؛

وع وما،.ج  ع املعامالت املنقولة.

وغي1 املنقولة أو املال ة املتعلقة بشكل.

كلي. بشكل  مباشر،. غي1  أو  مباشر 

املحددة. ارغراض  من  بأي  أو جزئي 

أعاله أو لج  ع ارغراض امل اثلة أو.

ذات الصلة.

تاليخ. من  سنة  .99 .: املدة. .- .4

التجالي،. السجل  في  تسج لها 

باستثناء.حاالت الت ديد أو الحل املبكر.

املنصوص عل ه في القافون السالي.

5.-.املكتب الرئي�سي.:.إقامة كلثوم.

ل كريت ه،. حي  .30 لقم. .1 شالع لقم.

كال فولف ا،.الدال الب ضاء.

لأس املا5 ثابت. .: لأس املا5. .- .6

وهي. دلهم  .92.035.000 مبلغ. عند 

92.035.دلهم لكل سهم. مقس ة إلى.

من.1000.دلهم يشت1ك فيها الشركاء.

لكل. ويخصصها  ويدفعونها  بالكامل 

منهم ب ا يتناسب مع مساه اتهم على.

النحو التالي.:

الس د لحسن أحجو.92.034.سهم.؛

الس دة سام ة أحجو.1.سهم.

7.-.اإليداع.:.وقد قدم الس د لحسن.

أحجو مساه ات ع ن ة مقرلة في ضوء.

تقرير مفوض االشت1اكات املرفق ف  ا.

بعد،.مفصلة على النحو التالي.:

ذات. .AZAGHAR FRUIT شركة.

السجل التجالي لقم.420073.بالدال.

الب ضاء.32.278.000.دله ا.؛

 La. société.maghrébine شركة.

ذات. .d’équipemenets. natinaux

بالدال. .44519 السجل التجالي لقم.

الب ضاء.59.756.000.دله ا.؛

ب ج وع.94.034.000.دله ا.

وقدمت الس دة سام ة احجو ما.

مج وعه.1000.دله ا.

إدالة الشركة.:
ستدال الشركة من طرف الس د.

لحسن احجو ملدة غي1 محدودة.
تبدئ في فاتح. .: السنة املال ة. .- .9
كل. من  ديس 11  .31 في. وتنتهي  يناير 

عام.
الشركة. ستسي1  .: اإلمضاء. .- .10
لحسن. بالس د  الخاص  باإلمضاء.

احجو.
III.-.اإليداع القافوني.:.تم اإليداع.
لدى. الضبط  بكتابة  القافوني 
في. الب ضاء. للدال  التجالية  املحك ة 
السجل. لقم  تحت  .2020 أكتوار. .6

التجالي.474847.
205 P

TOPEINTUREPRO
SARL AU

ب قت�سى عقد عرفي مسجل بتاليخ.

بالرااط تم تأسيس. 16.أكتوار.2020.

شركة ذات املسؤول ة املحدودة بشريك.
وح د تح ل الخصائص التال ة.:

.TOPEINTUREPRO.:.التس  ة
الهدف.:

الصباغة. لوازم  العقاقي1  ب ع 
والكهرااء.؛

التجالة.؛
ارشغا5 املختلفة.

املغرب. حي  .: التجالي. العنوان 
العربي لقم.90.سكتول.3،.ت الة.

الرأس ا5.:.حدد لأس ا5 الشركة.
 100 إلى. مقس ة  دلهم  .10.000 في.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة.
تم تع ين الس د مح د. .: التس ي1.
غي1. ملدة  للشركة  ك سي1  امضلوس 

محدودة.
99.سنة. :.مدة ع ر الشركة. املدة.

من تاليخ التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.
31.ديس 11 من كل سنة ما عدا السنة.

ارولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.
التجالي. السجل  في  التق  د  تم 
باملحك ة االبتدائ ة ت الة تحت لقم.

131117.بتاليخ.27.أكتوار.2020.
206 P
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ELEBEL
شركة ذات مسؤول ة محدودة

لأس الها : 100.000 دلهم
مقرها االجت اعي : 10 زاوية ازقة 
صالح الدين وموالي عبد العزيز، 

القن طرة
س.ت : 38897

عام. ج ع  محضر  ب قت�سى 

بتاليخ. بالقن طرة  منعقد   استثنائي 

شركاء. قرل  .،2020 سبت 11. .30

املحدودة. املسؤول ة  ذات  الشركة 

دلهم. .100.000 لأس الها. .ELEBEL

والكائن مقرها االجت اعي بالقن طرة.

زاوية ازقة صالح الدين وموالي. .،10

للشركة. املبكر  الحل  العزيز،. عبد 
 2020 سبت 11. .30 من. ابتداء.
الج ع. عين  ك ا  وديا  وتصف تها 
العام الس د ايت بلع د عبد الرح م.
موالي. زفقة  .22 بالقن طرة. الساكن 
ومنحه. للشركة  مصفي  هللا،. عبد 
الع ل ات. إلنهاء. الواسعة  السلط 
الجالية للشركة،.ب ع أصو5 الشركة.

وتأدية ديونها.
مقر التصف ة هو املقر االجت اعي.
يجب. العنوان  هذا  وفي  للشركة 
والوثائق. املرسالت  ج  ع  تتم  إن 

الخاصة بالتصف ة.
قد تم اإليداع القافوني لدى كتابة.
بالرااط. التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم. تحت  .2020 أكتوار. .19 بتاليخ.

.79704
عن النسخة والنص

املسي1

207 P

إيما ماروك
شركة ذات مسؤول ة محدودة

لأس الها : 100.000 دلهم
كازا مالينا بيزفيس سافت1، تول 

كريسطا5 1، الطابق 10، شالع 
املوحدين، الدال الب ضاء

قفل تصف ة الشركة
بتاليخ. عرفي  عقد   ب قت�سى 
قرلت الج ع ة. .،2020 سبت 11. .21
عقدتها التي  العادية  الغي1  العامة 

.الشركة املدعوة.»إي ا مالوك«.شركة.

لأس الها. محدودة،. مسؤول ة  ذات 

االجت اعي. مقرها  دلهم،. .100.000

بيزفيس. مالينا  كازا  الب ضاء،. بالدال 

سافت1،.تول كريسطا1.5،.الطابق.10،.

شالع املوحدين،.ما يلي.:

1.-.املصادقة على الحساب النهائي.

للتصف ة.

2.-.إبراء.ذمة املصفي الس د ب ي1.

إيف لي وفد مالي وإعفاؤه من مهامه.

ك صفي للشركة.

3.-.تقرير قفل تصف ة الشركة.

كتابة. لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بالدال. التجالية  باملحك ة  الضبط 

 2020 أكتوار. .23 بتاليخ. الب ضاء.

تحت لقم.751486.
للنسخ والنشر

208 P

ائت اف ة الصفاء

36،.شالع عبد هللا بن ياسين،.الدال الب ضاء

الهاتف.:.66 99 44 0522

الفاكس.:.55 20 45 0522

الهاتف املح و5.:.81 24 32 0661

ETOILE TOURNAGE
السجل التجالي : 57071

مالحظة موت الس دة كرمي نع  ة
تقس م ارسهم بين الولثة
تعديل القس ة لرأس املا5
تحديث النظام ارسا�سي

غي1. العامة  الج ع ة  إن  .- .1

سبت 11. .5 في. عقدتها  التي  العادية 

 ETOILE TOURNAGE شركة. .2020

لأس الها. املسؤول ة  محدودة  شركة 

مقرها. الكائن  دلهم،. .200.000

الرئي�سي بالدال الب ضاء،.شالع الحزام.

الحي. .8 -  6 الرقم. الكبي1 بلوك ط بة،.

املح دي.

2.-.قد قرلت.:

كرمي. الس دة  موت  مالحظة 

نع  ة.

تقس م ارسهم بين الولثة.

تعديل القس ة لرأس املا5.

تحديث النظام ارسا�سي.

بكتابة. القافوني  اإليداع  تم  .- .3

بالدال. التجالية  باملحك ة  الضبط 

تحت. .2020 أكتوار. .5 في.  الب ضاء.

لقم.748465.
عن املستخلصات والب افات

املدبر

209 P

ائت اف ة الصفاء

36،.شالع عبد هللا بن ياسين،.الدال الب ضاء

الهاتف.:.66 99 44 0522

الفاكس.:.55 20 45 0522

الهاتف املح و5.:.81 24 32 0661

BTR MAROC
السجل التجالي : 63977

استقالة مدبر
إعفاء مدبر مستق ل

تع ين مدبر واحد
1.-.إن الج ع ة العامة غي1 العادية.

التي عقدتها في.2.سبت 2020.11.شركة.

محدودة. شركة  .BTR MAROC

 1.000.000 لأس الها. املسؤول ة 

الكائن مقرها الرئي�سي بالدال. دلهم،.

س لفست1. املالزم  زفقة  الب ضاء،.

ساحة دكال الرقم.4،.قد قرلت.:

انشل. الس د  مدبر  استقالة 

أسامة.

الس د انشل أسامة مدبر. إعفاء.

مستق ل.

انشل. الس د  واحد  مدبر  تع ين 

س دي اح د شريف.

بكتابة. القافوني  اإليداع  تم  .- .2

بالدال. التجالية  باملحك ة  الضبط 

تحت. .2020 أكتوار. .19 في.  الب ضاء.

لقم.750380.
عن املستخلصات والب افات

املدبر

210 P

JAVA NEGOCE
بتاليخ. عرفي  عقد   ب قت�سى 

الرااط. ب دينة  .2020 سبت 11. .21

املسؤول ة. ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة م يزاتها كالتالي.:

 JAVA .: التس  ة االجت اع ة. .- .1

.NEGOCE SARL AU

أع ا5. .: الشركة. موضوع  .- .2

متنوعة وإنشائ ة.؛

بصفة عامة كل الع ل ات املال ة،.

التجالية والصناع ة املرتبطة بشكل.

مباشر أو غي1 مباشر ب وضوع الشركة.

وكذا ج  ع الع ل ات من شأنها تن  ة.

الشركة.

3.-.املقر االجت اعي.:.شالع ادليس.

.،3 الطابق. .،6 لقم. شقة  ارك11،.

حسان،.الرااط.
لأس ا5 الشركة. .: الرأس ا5. .- .4

حدد في.100.000.دلهم مقس ة على.

1000.حصة اجت اع ة من فئة.100 

دلهم للحصة.

عزيز الح رو�سي.1000.حصة.

:.عهد تس ي1 الشركة. التس ي1. .- .5

إلى الس د عزيز الح رو�سي.

تبتدئ من. .: السنة التجالية. .- .6

ديس 11 من. .31 فاتح يناير وتنتهي في.

كل سنة.

7.-.املدة.:.99.سنة.
8.-.لقم السجل التجالي باملحك ة.

التجالية.147009.

211 P

BWA DIVAUX
بتاليخ. عرفي  عقد   ب قت�سى 

الرااط. ب دينة  .2020 سبت 11. .30

املسؤول ة. ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة م يزاتها كالتالي.:

 BWA .: التس  ة االجت اع ة. .- .1

.DIVAUX SARL AU

2.-.موضوع الشركة.:.أع ا5 البناء.

املختلفة.؛

بصفة عامة كل الع ل ات املال ة،.

التجالية والصناع ة املرتبطة بشكل.

مباشر أو غي1 مباشر ب وضوع الشركة.

وكذا ج  ع الع ل ات من شأنها تن  ة.

الشركة.

3.-.املقر االجت اعي.:.شالع ادليس.

.،3 الطابق. .،6 لقم. شقة  ارك11،.

حسان،.الرااط.
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لأس ا5 الشركة. .: الرأس ا5. .- .4

حدد في.100.000.دلهم مقس ة على.

1000.حصة اجت اع ة من فئة.100 

دلهم للحصة.

 1000 السو�سي. ايت  ابراه م 

حصة.

:.عهد تس ي1 الشركة. التس ي1. .- .5

إلى الس د ابراه م ايت السو�سي.

تبتدئ من. .: السنة التجالية. .- .6

ديس 11 من. .31 فاتح يناير وتنتهي في.

كل سنة.

7.-.املدة.:.99.سنة.
8.-.لقم السجل التجالي باملحك ة.

التجالية.147011.

212 P

IKHBA BUILDINGS
بتاليخ. عرفي  عقد   ب قت�سى 

الرااط. ب دينة  .2020 أكتوار. فاتح 

املسؤول ة. ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة م يزاتها كالتالي.:

 IKHBA.:.1.-.التس  ة االجت اع ة

.BUILDINGS SARL AU
مقاو5. .: الشركة. موضوع  .- .2

أع ا5 مختلفة.؛

بصفة عامة كل الع ل ات املال ة،.

التجالية والصناع ة املرتبطة بشكل.

مباشر أو غي1 مباشر ب وضوع الشركة.

وكذا ج  ع الع ل ات من شأنها تن  ة.

الشركة.

3.-.املقر االجت اعي.:.شالع ادليس.

.،3 الطابق. .،6 لقم. شقة  ارك11،.

حسان،.الرااط.
لأس ا5 الشركة. .: الرأس ا5. .- .4

دلهم مقس ة على. .10.000 حدد في.

 100 100.حصة اجت اع ة من فئة.

دلهم للحصة.

 100  ESSAID LEKHBIOUI

حصة.

:.عهد تس ي1 الشركة. التس ي1. .- .5

.ESSAID LEKHBIOUI.إلى الس د

تبتدئ من. .: السنة التجالية. .- .6

ديس 11 من. .31 فاتح يناير وتنتهي في.

كل سنة.

7.-.املدة.:.99.سنة.
8.-.لقم السجل التجالي باملحك ة.

التجالية.146457.
213 P

DIGIRECTO MAROC
شركة ذات مسؤول ة محدودة

تأسيس شركة
محرل. عرفي  عقد  ب قت�سى  .- .I
تم. .2020 أكتوار. .4 بتاليخ. بالرااط 
إنشاء.شركة ذات مسؤول ة محدودة.

ذات الخاص ات التال ة.:
.DIGIRECTO MAROC.:.االسم

.DM.:.االختصال
ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 

مسؤول ة محدودة.
املوضوع االجت اعي.:

الع ل االتصالي.؛
وظائف الطباعة.؛

أع ا5 التسويق واإلعالن.؛
تنظ م ارحداث.؛
علوم الك ب وتر.؛

املنتجات. ج  ع  إصالح 
اإللكت1وف ة والحاسوا ة.؛

إعادة الته ئة.؛
الشبكات وارفظ ة وارمن.؛

تطوير تكنولوج ا املعلومات.؛
التدليب والتدليب وفدوة.؛

تس ي1 املشروع.؛
ب ع منتجات الك ب وتر.؛
أع ا5 التشي د والبناء.؛

التطوير والص افة.؛
املعدات واملواد وارثاث.؛

التداو5.؛
ج  ع املحالت التجالية.؛

والتجزئة. الج لة  وتجالة  شراء.
لج  ع أفواع اللوازم واملعدات.؛

تسويق أي منتج وتوليد ومعدات.؛
اختالف. على  كائن  أي  توزيع 

أفواعه.؛
استي1اد وتصدير.

يوم. من  ابتداء. سنة  .99 .: املدة.
التق  د في السجل التجالي.

اربطا5،. شالع  .،15 لقم. .: املقر.
لقم.4،.أكدا5،.الرااط.

الرأس ا5.:.10.000.دلهم مقس ة.

دلهم. .100 حصة من فئة. .100 إلى.

للحصة الواحدة.

الس د مح د فخ�سى. .: الحصص.

1000.حصة.

التس ي1.:.الس د مح د الحنصلي.

ك سي1ين. لحلو  سهام  والس دة 

للشركة ملدة غي1 محدودة.

السجل التجالي لقم.:.146811.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

31.ديس 11 من كل سنة.

تم اإليداع القافوني للشركة. .- .II

باملحك ة التجالية بالرااط.

214 P

INKUBIA

شركة ذات مسؤول ة محدودة

لأس الها : 100.000 دلهم

 LOT 639 : مقرها االجت اعي

 MASSAR QI ROUTE DE SAFI-

MARRAKECH

الرقم الضريبي : 3384263

السجل التجالي لقم : 46113

فسخ الشركة
شركة. في  الشركاء. قرل  .: أوال.

املنعقد. العام  الج ع  في  .INKUBIA

بتاليخ.4.أغسطس.2020.

فسخ الشركة.

لضوان. مح د  الس د  تع ين 

لياض. بالرااط  القاطن  السطوطي،.

ارفدلس قصبة.2.ع الة.17،.شقة.5،.

حي الرياض،.ك صفي للشركة.

للشركة. االجت اعي  املقر  وجعل 

ولحفظ. لل راسلة،. للتصف ة،. محال 

وثائق الشركة.

القافوني. اإليداع  تم  .: ثاف ا.

بتاليخ. ب راكش  التجالية  باملحك ة 

15.أكتوار.2020.تحت لقم.116332.
ملخص من أجل النشر

املصفي

215 P

JOG-RH

SARL

تأسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ في الدال.

 2020 سبت 11. .22 بتاليخ. الب ضاء.

قد تم تأسيس شركة ذات مسؤول ة.

محدودة.

.JOG-RH SARL.:.اسم الشركة

الشركاء.:.كالفيي ك وم فويل جي1وم،.

غاستويكس أول  في أفدلي،.ديكوفوي.

جولدان أنسلمي أفدلي كولني.

ذات. شركة  .: القافوف ة. الصفة 

مسؤول ة محدودة.

الهدف االجت اعي.:.شركة توظ ف،.

استشالات إدالية.

لأس ا5 الشركة.:.10.000.دلهم.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

31.ديس 11 من كل سنة.

زفقة. .،10 .: االجت اعي. املقر 

.،5 طابق الثالث،.شقة لقم. الحرية،.

الدال الب ضاء.

فويل. ك وم  كالفيي  .: املسي1ون.

جي1وم،.غاستويكس أول  في أفدلي.

.: التجالي. بالسجل  التق  د  لقم 

.477283

216 P

SHOP & POP

التصف ة النهائ ة للشركة

العام. االجت اعي  قرال  ب قت�سى 

الب ضاء. بالدال  املنعقد  للشركاء.

قرل. .2020 أغسطس. .27 بتاليخ.

لشركة. للشركاء. العام  االجت اع 

SHOP & POP.ب ا يلي.:

شالع. .410 .: الرئي�سي. مقرها 

لقم. ح اد،. إقامة   الزلقطوني،.

الشقة.1،.الدال الب ضاء.

التصف ة النهائي للشركة.
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للشركة. القافوني  اإليداع  تم 

املحك ة. لدى  الضبط  بكتابة 

بتاليخ. الب ضاء. بالدال   التجالية 

22.أكتوار.2020.تحت لقم.751185.

217 P

 STE AZZAM CAR TOURS

SERVICES

SARL

العام. الج ع  محضر  ب قت�سى 

 2020 سبت 11. .28 االستثنائي بتاليخ.

تم االتفاق على ما يلي.:

الس د. طلب  على  املوافقة  ت ت 

لفائدة. حصة  .750 بب ع. عزام  لا ع 

 100 بث ن. غراب،. فدوى  الس دة 

بعد املناقشة. دلهم للسهم الواحد،.

وافق الج ع العام على ب ع ارسهم.

للحصص. الجديد  التقس م 

يصبح على الشكل التالي.:

750.حصة. الس دة فدوى غراب.

من فئة.100.دلهم.؛

حصة. .250 عزام. زكرياء. الس د 

من فئة.100.دلهم.؛

فئة. من  حصة  .1000 املج وع.

100.دلهم للسهم الواحد.

لا ع. الس د  استقالة  قبو5  تم 

عزام،.الحامل للبطاقة الوطن ة لقم.

A774475.من طرف الج ع العام.

ب قت�سى قرال الج ع العام أف طت.

مه ة تس ي1 الشركة إلى الس دة هاجر.

عزام،.الحاملة للبطاقة الوطن ة لقم.

املسي1ة. تصبح  واالتالي  .AA61169

الوح دة للشركة ملدة غي1 محدودة.

7.و8.من القافون. تعديل الفصل.

ارسا�سي للشركة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .26 بتاليخ. بالرااط  التجالية 

2020.تحت لقم.108008.

لقم السجل التجالي.130821.

218 P

Cabinet.Youness.de.Comptabilité

CABYOUCOM

 Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

Souk.El.Arbaa.du.Gharb

Tél.:.0537.90.29.78

GSM : 0661 25 96 46

STE MISSAT TRANS

SARL A AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك واحد

 ADRESSE : DOUAR

 BOUHZITATE KARIAT

BENAOUDA SOUK EL ARBAA

RC.N° 26747

بتاليخ. عرفي  عقد   ب قت�سى 

بسوق. واملسجل  .2020 أكتوار. .9

 2020 أكتوار. .13 بتاليخ. ارلبعاء.

وضع القافون ارسا�سي لشركة ذات.

واحد. بشريك  محدودة  مسؤول ة 

MISSAT TRANS.ح ث تم ما يلي.:

تأسيس لشركة تح ل الخصائص.

التال ة.:

.MISSAT TRANS.:.التس  ة

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 

مسؤول ة محدودة بشريك واحد.

لأس املا5.:.حدد في.100.000.دلهم.

قس ة اجت اع ة. .1000 مقس ة إلى.

من فئة.100.دلهم لفائدة.:

 1000 ميسات. مح د  الس د 

حصة.

الهدف.:.فقل املستخدمين.

املقر االجت اعي.:.دوال بوحزيطات،.

قرية بنعودة،.سوق ارلبعاء.

املدة.:.99.سنة.

مح د. الس د  عين  .: التس ي1.

ميسات مسي1 للشركة.

بكتابة. تم  .: القافوني. اإليداع 

بسوق. االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

2020.تحت. 16.أكتوار. ألبعاء.بتاليخ.

بالسجل الت1ت بي و26747  .433 لقم.

بالسجل التحل لي.
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Cabinet.Youness.de.Comptabilité

CABYOUCOM

 Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

Souk.El.Arbaa.du.Gharb

Tél.:.0537.90.29.78

GSM : 0661 25 96 46

STE HAMADY PERSONOV
SARL A AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك واحد

 ADRESSE : DOUAR

 MILOUDATE HAD KORT SIDI

AMEUR AL HADI BRLKSIRI

RC.N° 355

بتاليخ. عرفي  عقد   ب قت�سى 

بس دي. واملسجل  .2020 يول و. .29

 2020 أغسطس. .25 بتاليخ. قاسم 

وضع القافون ارسا�سي لشركة ذات.

واحد. بشريك  محدودة  مسؤول ة 

تم. ح ث  .HAMADY PERSONOV

ما يلي.:

تأسيس لشركة تح ل الخصائص.

التال ة.:

.HAMADY PERSONOV.:.التس  ة

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 

مسؤول ة محدودة بشريك واحد.

لأس املا5.:.حدد في.100.000.دلهم.

قس ة اجت اع ة. .1000 مقس ة إلى.

من فئة.100.دلهم لفائدة.:

 1000 ح ادي. الخ الي  الس د 

حصة.

فقل املستخدمين وفقل. .: الهدف.

البضائع.

م لودات. دوال  .: االجت اعي. املقر 

الحا�سي،. اع ر  س دي  كولت،. حد 

بلقصي1ي.

املدة.:.99.سنة.

الخ الي. الس د  عين  .: التس ي1.

ح ادي مسي1 للشركة.

اإليداع القافوني.:.تم بكتابة الضبط.

باملحك ة االبتدائ ة ببلقصي1ي بتاليخ.

5.أكتوار.2020.تحت لقم.198.
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STE JADADA TRANS

SARL A AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك واحد

 ADRESSE : DOUAR.OULED

 AMMAR ZOUITEN SIDI

 BOUBKER EL HAJ SOUK 

EL ARBAA

RC.N° 26757

بتاليخ. عرفي  عقد   ب قت�سى 

بسوق. واملسجل  .2020 أكتوار. .8

 2020 أكتوار. .12 بتاليخ. ارلبعاء.

وضع القافون ارسا�سي لشركة ذات.

واحد. بشريك  محدودة  مسؤول ة 

JADADA TRANS.ح ث تم ما يلي.:

تأسيس لشركة تح ل الخصائص.

التال ة.:

.JADADA TRANS.:.التس  ة

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 

مسؤول ة محدودة بشريك واحد.

لأس املا5.:.حدد في.100.000.دلهم.

قس ة اجت اع ة. .1000 مقس ة إلى.

من فئة.100.دلهم لفائدة.:

الس د بندادة ج ا1000.5.حصة.

الهدف.:.فقل املستخدمين.

دوال اوالد ع ال. .: املقر االجت اعي.

الزويتين س دي بواكر الحاج،.سوق.

ارلبعاء.

املدة.:.99.سنة.

ج ا5. الس د  عين  .: التس ي1.

بندادة مسي1 للشركة.

بكتابة. تم  .: القافوني. اإليداع 

بسوق. االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

2020.تحت. 19.أكتوار. ألبعاء.بتاليخ.

بالسجل الت1ت بي و26757  .441 لقم.

بالسجل التحل لي.
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CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.37.90.29.78

GSM : 06.61.25.96.46

STE SAADIANOV TRANS
SARL

رشكة ذات املسؤولية املحدودة

 ADRESSE : DOUAR.RZAZKA

 SIDI MOHAMED LAHMAR

SOUK EL ARBAA

RC : 26767

 10 بتاليخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 
بسوق. واملسجل  .2020 أكتوار.

 2020 أكتوار. .14 بتاليخ. ألبعاء.

وضع القافون ارسا�سي لشركة ذات.

 SAADIANOV محدودة. مسؤول ة 

TRANS.ح ث تم ما يلي.:

تأسيس لشركة تح ل الخصائص.

التال ة.:

 STE SAADIANOV .: التس  ة.

.TRANS

ذات. شركة  .: القافوين. الشكل 

مسؤول ة محدودة.
ألف. مائة  في  حدد  .: املا5. لأس 

إلى. مقس ة  دلهم  .100.000 دلهم.

ألف.1000.قس ة اجت اع ة من فئة.

100.مائة دلهم لفائدة.:

.: الشاكولي. إدليس  الس د 

خ س ائة.500.حصة.

.: الشاكولي. مح د  الس د 

خ س ائة.500.حصة.

الهدف.:.فقل املستخدمين.

الرزازقة. دوال  .: االجت اعي. املقر 

س دي مح د لح ر سوق ألبعاء.

املدة.:.99.سنة.

إدليس. الس دين  عين  .: التس ي1.

الشاكولي مسي1 للشركة.

بكتابة. تم  القافوني  اإليداع 

بسوق. االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

ألبعاء.الغرب بتاليخ.21.أكتوار.2020 

الت1ت بي. بالسجل  .446 لقم. تحت 

و26767.بالسجل التحل لي.
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شركة �سي �سي ماغوك
شركة ذات مسؤول ة محدودة

لأس الها : 100.000 دلهم
املقر االجت اعي : زفقة دايت الرومي، 

شقة 5 ع الة 13 أكدا5 - الرااط
تفويت حصص اجت اع ة

 26 بتاليخ. مداوالت  ب قت�سى 
العامة. الج ع ة  إن  .2019 يوف و.

املختلطة بعد عل ها ب.:
مهدي. الس د  تفويت  مشروع 
إلى. اجت اع ة  حصة  .100 .5 حل م 

الس د عبد القادل كواللي.
الحصص. هذه  تفويت  لخصت 
كواللي. القادل  عبد  الس د  وقبلت 

كشريك جديد في الشركة.
تغ ي1 املقر االجت اعي.:

تغ ي1 املقر االجت اعي الذي تم فقله.
 E من إقامة قيس زفقة بهت الع الة.
شقة.03.أكدا5 الرااط إلى زفقة دايت.
الرومي شقة لقم.5.ع الة.13.أكدا5.

الرااط.
تح ين النظام ارسا�سي.

 6 .،4 املادة. لذلك  تبعا  عدلت 
املتعلقة. ارسا�سي  النظام  من  و7.

برأس ا5 الشركة.
اإليداع. تم  .: القافوني. اإليداع 
لدى. الضبط  بكتابة  القافوني 
بتاليخ بالرااط،. التجالية   املحك ة 

 23.أكتوار.2020.تحت لقم.4851.
من أجل اإليداع والنشر

املسي1
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 STE CENTRE IBN FARISS
 POUR FORMATION ET

COMUNICATION
ش.م.م.

ذات لأس ا5 يقدل ب 100.000 
دلهم

املقر االجت اعي : 15 شالع اربطا5 
لقم 4 أكدا5 - الرااط

ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ. . .- .1
 2020 أكتوار. .14 بتاليخ. بالرااط 
القافون ارسا�سي للشركة. تم إنشاء.

والتي تتصف ك ا يلي.:

الصفة القافوف ة.:.شركة محدودة.

املسؤول ة ذات شريك وح د.

 STE CENTRE IBN .: اس ها.

 FARISS POUR FORMATION ET

.COMUNICATION SARL

هدفها.:

التعل م املست ر.

س ع ة. برامج  وإفتاج  تنش ط 

واصرية.

التواصل.

الندوات. وتنش ط  تنظ م 

واملؤت رات.

الفنون العرا ة اإلسالم ة.:.الخط.

العربي،.ارمداح الدين ة،.التجويد.

 4 شالع اربطا5 لقم. .15 .: مقرها.

أكدا5.-.الرااط.

يوم. من  تبتدأ  سنة  .99 .: أمدها.

التأسيس.

دلهم. .100.000 .: لأس الها.

فئة. من  1000حصة  إلى. مقس ة 

دلهم للحصة الواحدة منحت. .100

ج  عها للس د عبد الفتاح الفري�سي.

غي1. وملدة  الشركة  يدير  .: إدالتها.

محددة الس د عبد الفتاح الفري�سي.

من. تبتدئ  .: االجت اع ة. السنة 

فاتح يناير وتنتهي في متم شهر ديس 11.

من كل سنة.

يقتطع من ارلااح. .: توزيع ارلااح.

االحت اط. أجل  من  .%5 الصاف ة.

الباقي من ارلااح الصاف ة. القافوني،.

حسب. املشالكين  على  توزع 

الحصص،.باستثناء.املبالغ املحتفظة.

املخصصة. أو  املتتال ة  للسنوات  بها 

لالحت اطات حسب قرالات الشركاء.

2.-.لقم التق  د بالسجل التجالي.

بالرااط.147079.
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CABINET OFISCONSEIL

 IMM 258 BUREAU N°1 PASSAGE

 NAKHIL AV MOHAMED V RABAT -

MAROC

RC : 105850

IF : 15297297

PATENTE N° 25151175

 DE COMPTE :

225810066400157661012482

ICE : 001684619000042

STE PHYSIOA

SARL AU

تأسيس شركة
بالرااط. عرفي  عقد  ب قت�سى 

مسؤول ة. ذات  شركة  تأسيس  تم 

تح ل. والتي  واحد  بشريك  محدودة 

الخصائص التال ة.:

.STE PHYSIOA.:.التس  ة

.SARL AU.:.الصفة القافوف ة

الهدف االجت اعي.:

الطب ة. )املواد  التجالي. التس ي1 

وشبه الطب ة).

مقاو5 بناء.وأشغا5 مختلفة.

استي1اد وتصدير.

لأس ا5 الشركة.:.100.000.دلهم.

فئة. من  حصة  .1000 إلى. مقس ة 

دلهم للحصة الواحدة موزعة. .100

على الشكل التالي.:

 1000 .: الس د أمين أح د فظل.

حصة.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي أي من تاليخ وضع.

السجل التجالي.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

31.ديس 11 من كل سنة ما عدا السنة.

ارولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.

زفقة. الرااط  .: االجت اعي. املقر 

املح ط حي.2.لقم املتجر هل نسكي..

املسي1.:.الس د أمين أح د فظل.

السجل التجالي.:.146849.

225 P



15149 الجريدة الرسميةعدد.5637 - 25.لا ع ارو1442.5 )11.فوف 2020.11) 

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

STE A RESPONSABILITE LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 23 AVENUE ANOUAL

IMM FLEUTY 11 BUREAU N°4 KENITRA

FIX : 05.37.36.02.59

STE MOSSADEK AIT IMMO

SARL

بالقن طرة. عرفي  عقد  ب قت�سى 

مسؤول ة. ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص. تح ل  والتي  محدودة 

التال ة.:

 STE MOSSADEK AIT.:.التس  ة

.IMMO

.SARL:.الص غة القافوف ة

الهدف االجت اعي.:

منعش عقالي.

مقاو5 بناء.وأشغا5 مختلفة.

أو. )التجالة  والتصدير. االستي1اد 

الوس ط املنفذ).

لأس ا5 الشركة.:.100.000.دلهم.

فئة. من  حصة  .1000 إلى. مقس ة 

دلهم للحصة الواحدة موزعة. .100

بين الشركاء.على الشكل التالي.:

 500 .: مصدق. مروان  الس د 

حصة.

 500 .: واعراب. آيت  الس د حدو 

حصة.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي أي من تاليخ وضع.

السجل التجالي.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

31.ديس 11 من كل سنة ما عدا السنة.

ارولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.

شالع أفوا5. .23 .: املقر االجت اعي.

 4 لقم. مكتب  .11 فلولي. إقامة 

م  وزة القن طرة.

الس د مروان مصدق. .: املسي1ين.

والس د حدو آيت واعراب.

لقم السجل التجالي.:.56617.
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CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER
STE A RESPONSABILITE LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 23 AVENUE ANOUAL
IMM FLEUTY 11 BUREAU N°4 KENITRA

FIX : 05.37.36.02.59

STE BRIOUAL BETON
SARL AU

بالقن طرة. عرفي  عقد  ب قت�سى 

مسؤول ة. ذات  شركة  تأسيس  تم 

والتي. وح د  مساهم  مع  محدودة 
تح ل الخصائص التال ة.:

 STE BRIOUAL .: التس  ة.
.BETON

.SARL AU.:.الص غة القافوف ة
الهدف االجت اعي.:
مقاو5 فقل بضائع.

مقاو5 بناء.وأشغا5 مختلفة.
)تاجر والتصدير.  االستي1اد 

.أو وس ط).
لأس ا5 الشركة.:.100.000.دلهم.
فئة. من  حصة  .1000 إلى. مقس ة 
دلهم للحصة الواحدة موزعة. .100

بين الشركاء.على الشكل التالي.:
 1000 .: ابريو5. مح د  الس د 

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

السجل التجالي.
من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.
31.ديس 11 من كل سنة ما عدا السنة.

ارولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.
شالع أفوا5. .23 .: املقر االجت اعي.
 4 لقم. مكتب  .11 فلولي. إقامة 

م  وزة القن طرة.
املسي1.:.الس د مح د ابريو5.

لقم السجل التجالي.:.56753.
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 STE JBARA CONSULTING
SERVICES

في. مؤلخ  توث قي  عقد  ب قت�سى 

قد. .2020 سبت 11. .2 بتاليخ. الرااط 

املسؤول ة. ذات  . تأسيس شركة. تم 
املحدودة بشريك وح د.

االستشالة في. .: الهدف االجت اعي.

التس ي1 واملحاسبة.
دلهم. .10.000 .: لأس ا5 الشركة.

مقس ة إلى.100.حصة من فئة.100 

دلهم للحصة الواحدة.

جبالة فول الدين.:.100.حصة.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي أي من تاليخ وضع.

السجل التجالي.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

31.ديس 11 من كل سنة ما عدا السنة.

ارولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.
زفقة. .08 لقم. .30 ع الة. .: املقر.

موالي أح د لوك لي حسان الرااط.

املسي1.:.جبالة فول الدين.
.: التجالي. بالسجل  التق  د  لقم 

146661.باملحك ة التجالية بالرااط.

بتاليخ.13.أكتوار.2020.
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STE DAVINCI DESIGN
SARL AU

تعديل
ب قت�سى عقد عرفي حرل بالرااط.

بتاليخ فاتح سبت 2020.11.قرل الج ع.

 DAVINCI.العام الغي1 العادي لشركة

DESING.ما يلي.:

تفويت الحصص.:

حصة. .100 حصة من فئة. .900

الس د. طرف  من  امل لوكة  للواحد 

الجنس ة. املغربي  حل م  الرا�سي 

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 

الس دة. لفائدة  .AB 162002 لقم.

الجنس ة. املغرا ة  عب بي  صوف ا 

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  والحاملة 
.AD 205021.لقم

100.حصة. و100.حصة من فئة.

الس د. طرف  من  امل لوكة  للواحد 

الجنس ة. املغربي  حل م  الرا�سي 

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 

الس دة. لفائدة  .AB 162002 لقم.

لبطاقة. الحاملة  الهوزالي  نع  ة 

.A468406.التعريف الوطن ة لقم

ل صبح التقس م الجديد لراس ا5.

الشركة.:

 900 .: عب بي. صوف ا  الس دة 

حصة من فئة.100.دلهم.

 100 .: الهوزالي. نع  ة  الس دة 

حصة من فئة.100.دلهم.

1000.حصة. .: مج وع الحصص.

من فئة.100.للحصة.

لشركة. القافوني  الشكل  تغ ي1 

مسؤول ة. ذات  شركة  من  وذلك 

ذات. شركة  إلى  وح د  بشريك 

مسؤول ة محدودة.

وح دة. جديدة  مسي1ة  تع ين 

املغرا ة. عب بي  صوف ا  الس دة 

التعريف. لبطاقة  الحاملة  الجنس ة 

.AD 205021.الوطن ة لقم

تغ ي1 املقر االجت اعي لشركة من.

زفقة. الشقة3. .6 الع الة. العنوان 

 14 س ام الرااط إلى العنوان متجر.

الفتح. حي  م  وزا  إقامة  .7 الشقة.

الرااط.

تحديث النظام ارسا�سي لشركة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

سبت 11. .25 التجالية بالرااط بتاليخ.

2020.تحت لقم.107043.
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STE M.I MANAGEMENT
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة

يقدل لأس الها ب 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : 5 شالع تادلة، شقة 

لقم 1، الحي اإلدالي الطائرات - 

الرااط

 28 ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ في.

أكتوار. .2 2020.ومسجل في. سبت 11.

تح ل. شركة  تأسيس  تم  .2020

الخصائص التال ة.:

 STE M.I .: التس  ة.

.MANAGEMENT

ذات. شركة  .: القافوف ة. الصفة 

مسؤول ة محدودة.
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الهدف االجت اعي.:.مطعم.
دلهم. .100.000 .: املا5. لأس 

فئة. من  حصة  .1000 إلى. مقس ة 

100.دلهم للحصة.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي.

يناير. فاتح  من  .: املال ة. السنة 

ديس 11 من كل سنة ما عدا. .31 إلى.

السنة ارولى تبتدئ من تاليخ تأسيس.

الشركة إلى.31.ديس 11.

تادلة،. شالع  .5 .: املقر االجت اعي.

1،.الحي اإلدالي الطائرات. شقة لقم.

الرااط.

التس ي1 ملدة غي1 محدودة.:.الس د.

لبطاقة. الحامل  بوع ر،. مح د 

.A247032.التعريف الوطن ة لقم

إي ان،. ع دة  الجعباق  والس دة 

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحاملة 
.K199107.لقم

توزيع ارلااح.:.من ارلااح الصاف ة.

تؤخذ.5%.لتكوين االحت اط القافوني.

والباقي يوزع بين الشركاء.

بكتابة. القافوني  اإليداع  تم 

بالرااط. التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم. تحت  .2020 أكتوار. .22 بتاليخ.

.107907

.RC : 146963

230 P

 STE VANESSA COUTURE

MODEL
عرفي. أو  توث قي  عقد  ب قت�سى 

يناير. .27 بتاليخ. الرااط  في  مسجل 

ذات. شركة  تأسيس  تم  قد  .2014

وح د. بشريك  املحدودة  املسؤول ة 

التجالية. الشركات  وكاالت  أو  فروع 

التي يوجد مقرها بالخالج.

إدالة. مقاو5  .: االجت اعي. الهدف 

الع ل ات التجالية أو الصناع ة.
دلهم. .80.000 .: لأس ا5 الشركة.

فئة. من  حصة  .800 إلى. مقس ة 

دلهم للحصة الواحدة الذهبي. .100

فاط ة.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي أي من تاليخ وضع.

السجل التجالي.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

31.ديس 11 من كل سنة ما عدا السنة.

ارولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.

 4 أبت. أبطا5  شالع  .15 .: املقر.

أكدا5.-.الرااط.

املسي1.:.الذهبي فاط ة.
التجالي. بالسجل  التق  د  لقم 
لقم.101365.بتاليخ.27.يناير.2014.

231 P

STE BET AL MOUNA TRADE
SARL

العام. الج ع  محضر  ب قت�سى 

سبت 11. .30 في. مسجل  االستثنائي 

بيت. لشركة  الب ضاء. بالدال  .2020

املنى تراد ش.م.م..تم تقرير ما يلي.:

مركز. من  الشركة  مقر  تحويل 

الرياض.61.زاوية شالع اللة ال اقوت.

الطابق. .69 لقم. املعاني  ومصطفى 

الثاني الدال الب ضاء.إلى مركز الرياض.

61.شالع اللة ال اقوت زاوية مصطفى.

55.الطابق ارو5 الدال. املعاني الرقم.

الب ضاء.

تعديل القافون ارسا�سي لشركة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

لقم. تحت  الب ضاء. بالدال  التجالية 

751228.بتاليخ.22.أكتوار.2020.

232 P

STE NASS MEDIAS
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة

الشريك الوح د
لأس الها : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : 10 شالع الحرية 

الطابق الثالث شقة لقم 5 

الدال الب ضاء

ب قت�سى عقد عرفي حرل بالدال.

 2020 أكتوار. .20 بتاليخ. الب ضاء.

محدودة. شركة  قوافين  وضع  تم 

املسؤول ة ذات املواصفات التال ة.:

STE NASS MEDIAS.:.التس  ة

.SARL AU

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 

مسؤول ة لشريك وح د.
لأس ما5 الشركة.:.حدد الرأس ا5.

في.100.000.دلهم.

الهدف االجت اعي.:

داخل. سواء. الشركة،. تهدف 

املغرب أو خالجه.

واملنشولات. املحتوى  إلى 

باستخدام أي ولقة أو وسائط لق  ة.

ج  ع أنشطة وكاالت االتصاالت،.

مجا5. في  االستشالات  وأنشطة 

وسائل. من خال5 ج  ع  االتصاالت 

وخاصة املكتواة والرق  ة،. اإلعالم،.

تفاعل ة ج  ع أنشطة. وأي وسائط 

الصحافة والعالقات العامة.

اإلعالن،. وكاالت  أنشطة  ج  ع 

الح الت. وإفتاج  تص  م  س  ا  وال 

التص  م. وأنشطة  اإلعالف ة 

الجراف كي.

الفعال ات. تنظ م  أنشطة  ج  ع 

وإدالتها اللوجست ة واملحتوى.

التدليب. أنشطة  ج  ع 

ارولي. التدليب  في  واالستشالات 

واملست ر.

املقر االجت اعي.:.10.شالع الحرية.

الدال. .- .5 الطابق الثالث شقة لقم.

الب ضاء.

مدة الشركة.:.حددت في.99.سنة،.

تحتسب بدءا من تاليخ ترق م السجل.

التجالي.

املا5. لأس  وحصة  مساه ات 

صالح. الس د  الشركة  في  يساهم  .:

شخ�سي. ب بلغ  ملعيزي  الدين 

من. تتكون  بأك لها  دلهم  .100.000

ألف حصة ب بلغ مائة دلهم. .1000

100.دلهم للواحدة.

وتسي1. تدال  .: والتس ي1. اإلدالة 

الدين. صالح  طرف  من  الشركة 

الوطن ة. للبطاقة  الحامل  ملعيزي 

بتس ي1. قبل  الذي  .BE759893 لقم.

الشركة.

تبدأ في فاتح. .: السنة االجت اع ة.

يناير وتنتهي في.31.ديس 11.

اإليداع القافوني.:.الشركة مسجلة.

بتاليخ لالستث ال  الجهوي   باملركز 

 20.أكتوار.2020.
قصد استخراج نسخة وتسج لها

233 P

 STE TENTES ET STORS ET

TRAVAUX DIVERS MAROC

SARL AU

تأسيس شركة

بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

 17.سبت 2020.11.تم إحداث القافون.

ارسا�سي لشركة محدودة املسؤول ة.

بشريك وح د تتلخص ف  ا يلي.:

 STE TENTES ET .: التس  ة.

 STORS ET TRAVAUX DIVERS

.MAROC SARL AU

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.

الهدف االجت اعي.:

واملظالت. الخ ام  وتجهيز  ترك ب 

وأع ا5 متنوعة.

 AVENUE  46 .: االجت اعي. املقر 

 OQBA 1ER ETAGE APPT N°2

.AGDAL - RABAT MAROC

املدة.:.99.سنة.

دلهم. .30.000 .: لأس ا5 الشركة.

مقس ة إلى.300.حصة اجت اع ة من.

فئة.100.دلهم للحصة الواحدة.

الس د املصطفى عواد. .: التس ي1.

ملدة غي1 محدودة.

.: الفت1ة املع و5 بها خال5 السنة.

تبدأ من فاتح يناير إلى.31.ديس 11.

لفائدة. .%5 بعد خصم. .: االلااح.

االحت اط القافوني الفائض يتصرف.

ف ه حسب قرال الشركاء.
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 147101 .: التجالي. السجل 

الرااط.

اإليداع. تم  .: القافوني. اإليداع 

القافوني باملحك ة التجالية بالرااط.

28.أكتوار.2020.
من أجل االستخالص والب ان
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 STE BEST FARM OF

NATURE
SARL AU

AU.CAPITAL.DE 100.000 DHS

 SIEGE.SOCIAL : 1164 SECT.HAY

 EL.MAGHREB.AL.ARABI 07 EO

1001H.APPT 2 - TEMARA

في. مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

الرااط بتاليخ فاتح أكتوار.2020.قد.

املسؤول ة. ذات  شركة  تأسيس  تم 

بشريك وح د.

 STE BEST FARM OF التس  ة.:.

.NATURE

الهدف االجت اعي.:

والض عات. ارلا�سي  تس ي1 

الفالح ة.

ترا ة املوا�سي بج  ع أفواعها.

االستي1اد والتصدير.

لأس ا5 الشركة.:.100.000.دلهم.

فئة. من  حصة  .1000 إلى. مقس ة 

100.دلهم للحصة الواحدة.

 1000 .: فجوى. بنيس  الس دة 

حصة.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي أي من تاليخ وضع.

السجل التجالي.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

31.ديس 11 من كل سنة ما عدا السنة.

ارولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.

املغرب. حي  قطاع  .1164 .: املقر.

العربي.07.و10010.ه شقة لقم.2.

املسي1ة.:.الس دة بنيس فجوى.

.: التجالي. بالسجل  التق  د  لقم 

.131083

235 P

STE WORD MEUBLE
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE
A ASSOCIE UNIQUE

AU.CAPITAL.DE 100.000 DHS
 SIEGE.SOCIAL : N°5 AV
 HASSAN  1 er QUARTIER

ABBADI 1 er   ETAGE TEMARA
في. مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
قد. .2020 أكتوار. .28 الرااط بتاليخ.
املسؤول ة. ذات  شركة  تأسيس  تم 

بشريك وح د.
 STE WORD .: التس  ة.

.MEUBLE
الهدف االجت اعي.:

واردوات. والتجهيزات  ارثاث 
املكتب ة.

ب ع ج  ع أفواع املعدات.
التجالة العامة.

لأس ا5 الشركة.:.100.000.دلهم.

فئة. من  حصة  .1000 إلى. مقس ة 
100.دلهم للحصة الواحدة.

 1000 .: التباعي. ل لى  الس دة 
حصة.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي أي من تاليخ وضع.
السجل التجالي.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

31.ديس 11 من كل سنة ما عدا السنة.
ارولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.

املقر.:.الرقم.5.شالع الحسن.1.حي.
العبادي الطابق ارو5 ت الة.

املسي1ة.:.الس دة ل لي التباعي.
.: التجالي. بالسجل  التق  د  لقم 

.130967
236 P

SOCOGESTION
SARL

 ETUDES - COMPTABILITE - FISCALITE -
CONSEILS

مكتب الدلاسات،.الحسابات واالستشالة
1.زفقة أفغانستان لقم.4.حي املح ط الرااط

شركة مطبعة جروندي
بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
تغ ي1. تم  بالرااط،. .2020 ف11اير. .2  
في القافون ارسا�سي لشركة مطبعة

التجالية. العالمة  ذات  جروفدي  .

ذات. شركة  أحد،. ولاقة  مطبعة 

املسؤول ة املحدودة كالتالي.:

بوشع ب. الس د  تع ين  تم 

جروفدي. عاد5  والس د  جروفدي 

ك سي1ان الوح دان للشركة ملدة غي1.

محدودة.

الس د. املسي1ين  أحد  توق ع 

عاد5. الس د  أو  جروفدي  بوشع ب 

الكاملة. السلطة  ي نحه  جروفدي 

لوق ع الش كات وطلبات الض افات.

املصرف ة وارولاق التجالية والرهن.

وا ع املعدات وشراء. العقالي وشراء.

وا ع امل تلكات املنقولة وغي1 املنقولة.

وأي ض ان يتعلق بأصو5 الشركة.

من. .14 ولهذا تم تغ ي1 البند لقم.

القافون ارسا�سي.

اإليداع. تم  .: القافوني. اإليداع 

التجالية. املحك ة  لدى  القافوني 

 2020 سبت 11. .13 بتاليخ. بالرااط 

تحت لقم.107596.

237 P

 STE NEW TECHNOLOGY

EXPERTS

AU

تصف ة شركة

وا وجب. .2020 3.سبت 11. بتاليخ.

عقد الج ع العام االستثنائي املسجل.

قرل. .2020 أكتوار. .3 بالرااط بتاليخ.

الشريك الوح د ما يلي.:

أمر. إسناد  وتم  الشركة  تصف ة 

التصف ة للس د أمين حراك.

بكتابة. القافوني  اإليداع  تم 

التجالية. املحك ة  لدى  الضبط 

 2020 أكتوار. .26 بتاليخ. بالرااط 

تحت لقم.108031.

238 P

شركة إقامات بطحا آنفا

ش.م.م.

LES RESIDENCES BATHA ANFA

SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة

الرأس ا5 االجت اعي : 24.240.000 

دلهم

املقر االجت اعي : كلم 9، طريق 

الجديدة، ليساسفة - بالدال الب ضاء

مسجلة بالسجل التجالي بالدال 

الب ضاء تحت لقم 135861

التعريف الضريبي : 2203130

1.-..ب وجب محضر الج ع العام.

 13 في. املؤلخ  للشركة  االستثنائي 

يول و.2020.تقرل ما يلي.:

االجت اعي. الرأس ا5  خفض 

للشركة غي1 معلل بخسائر بواسطة.

ب بلغ. اجت اع ة  حصص  شراء.

أقصاه.19.992.200.دلهم عن طريق.

اجت اع ة. حصة  .199.992 شراء.

إللغائها. بالنظر  للشركاء. م لوكة 

وذلك من أجل ح ل الرأس ا5 من.

 4.240.800 إلى. دلهم  .24.240.000

تحت. الع ل ة  هذه  تقرلت  دلهم 

طائلة شرط واقف يت ثل في غ اب.

الشركة. دائني  قبل  من  تعرض  أي 

ثالثون. في  املحددة  القافوف ة  خال5 

30.ابتداء.من تاليخ اإليداع القافوني.

االستثنائي. العام  الج ع  ملحضر 

التجالية. املحك ة  ضبط  بكتابة 

أو لفضه دون تحقق. بالدال الب ضاء.

الس د. قبل  من  تعرض  أي  شرط 

لئيس املحك ة.

لدى. القافوني  اإليداع  تم  . .- .2

كتابة ضبط املحك ة التجالية بالدال.

 2020 أغسطس. .7 بتاليخ. الب ضاء.

تحت لقم.742334.
لل قتطف والب ان

امل ثل والقافوني

239 P
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STE MALAGRI

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لأس الها : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : دوال أوالد ح و 

الغابة الج اعة القروية العوامرة، 

القصر الكبي1 لقم 3

تأسيس شركة

وضع. تم  عرفي  عقد  ب قت�سى 

ذات. لشركة  ارسا�سي  القافون 

املسؤول ة املحدودة ذات املواصفات.

التال ة.:

.STE MALAGRI SARL.:.التس  ة

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 

املسؤول ة املحدودة.

دوال أوالد ح و. .: املقر االجت اعي.

العوامرة،. القروية  الج اعة  الغابة 

القصر الكبي1 لقم.3.

موضوع الشركة.:

استغال5 ارلا�سي الفالح ة.

لأس ا5. حدد  .: الشركة. لأس ا5 

دلهم. .100.000 مبلغ. في  الشركة 

اجت اع ة. حصة  .1000 إلى. مقسم 

محرلة. للواحدة  دلهم  .100 بق  ة.

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء.:

الس د سع د وهدة.:.500.حصة.

 500 .: هللا. عبد  ملوكي  الس د 

حصة.

املدة.:.99.سنة.

أسند إلى الس د ملوكي. .: التس ي1.

الحامل. الجنس ة مغرا ة،. عبد هللا،.

.IA 46315.للبطاقة الوطن ة لقم

السنة املال ة.:.من فاتح سبت 11 إلى.

31.أغسطس.

التجالي. بالسجل  التق  د  تم 

باملحك ة االبتدائ ة بالعرائش تحت.

لقم.5577.بتاليخ.21.أكتوار.2020.
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STE FARES ASSAHRA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

بشريك وح د

لأس الها : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : الزفقة 85 لقم 42، 

ساحة الشهداء - القن طرة

تأسيس شركة
مسجل. عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقن طرة،.تم وضع القافون ارسا�سي.

املحدودة. املسؤول ة  ذات  لشركة 

املواصفات. ذات  وح د  بشريك 

التال ة.:

 STE FARES .: التس  ة.

.ASSAHRA SARL AU

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.

لقم. .85 الزفقة. .: املقر االجت اعي.

42،.ساحة الشهداء.-.القن طرة.

موضوع الشركة.:

مقاو5 في فقل املستخدمين.

مقاو5 في فقل البضائع.

لأس ا5. حدد  .: الشركة. لأس ا5 

دلهم. .100.000 مبلغ. في  الشركة 

اجت اع ة. حصة  .1000 إلى. مقسم 

محرلة. للواحدة  دلهم  .100 بق  ة.

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء..

كالتالي.:

.: بنعل ال. الس دة فاط ة الزهراء.

1000.حصة.

املدة.:.99.سنة.

التس ي1.:.أسند إلى الس دة فاط ة.

مغرا ة،. الجنس ة  بنعل ال،. الزهراء.

 SH لقم. الوطن ة  للبطاقة  الحاملة 

.145640

السنة املال ة.:.من فاتح سبت 11 إلى.

31.أغسطس.

التجالي. بالسجل  التق  د  تم 

باملحك ة االبتدائ ة بالقن طرة تحت.

لقم.55125.بتاليخ.8.يول و.2020.

241 P

STE GREEN BLED

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

بشريك وح د

لأس الها : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : دائرة اللة م  وفة، 

ج اعة س دي بواكر الحاج، دوال 

أوالد بوعزة منطقة آدام الرمل

تأسيس شركة
وضع. تم  عرفي،. عقد  ب قت�سى 

ذات. لشركة  ارسا�سي  القافون 

وح د. بشريك  املحدودة  املسؤول ة 

ذات املواصفات التال ة.:

 STE GREEN BLED .: التس  ة.

.SARL AU

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.

اللة. دائرة  .: االجت اعي. املقر 

م  وفة،.ج اعة س دي بواكر الحاج،.

دوال أوالد بوعزة منطقة آدام الرمل.

موضوع الشركة.:

استغال5 ارلا�سي الفالح ة.

لأس ا5. حدد  .: الشركة. لأس ا5 

دلهم. .100.000 مبلغ. في  الشركة 

اجت اع ة. حصة  .1000 إلى. مقسم 

محرلة. للواحدة  دلهم  .100 بق  ة.

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء..

كالتالي.:

 1000 .: وهدة. سع دة  الس دة 

حصة.

املدة.:.99.سنة.

أسند إلى الس د سع د. .: التس ي1.

الحامل. مغرا ة،. الجنس ة  وهدة،.

.IB 21487.للبطاقة الوطن ة لقم

السنة املال ة.:.من فاتح سبت 11 إلى.

31.أغسطس.

التجالي. بالسجل  التق  د  تم 

ألبعاء. بسوق  االبتدائ ة  باملحك ة 

 20 بتاليخ. .26765 الغرب تحت لقم.

أكتوار.2020.

242 P

STE AGRIBADAOUI

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

بشريك وح د

لأس الها : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : لقم 39، دوال أوالد 

ح و الغابة العوامرة، دائرة اللكوس 

-  العرائش

تأسيس شركة
وضع. تم  عرفي،. عقد  ب قت�سى 

ذات. لشركة  ارسا�سي  القافون 

املسؤول ة املحدودة ذات املواصفات.

التال ة.:

 STE AGRI BADAOUI.:.التس  ة

.SARL AU

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 

املسؤول ة املحدودة.

دوال. .،39 لقم. .: االجت اعي. املقر 

دائرة. العوامرة،. الغابة  ح و  أوالد 

اللكوس.-.العرائش.

موضوع الشركة.:

استغال5 ارلا�سي الفالح ة.

لأس ا5. حدد  .: الشركة. لأس ا5 

دلهم. .100.000 مبلغ. في  الشركة 

اجت اع ة. حصة  .1000 إلى. مقسم 

محرلة. للواحدة  دلهم  .100 بق  ة.

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء..

كالتالي.:

الس د سع د وهدة.:.500.حصة.

 500 .: اكوج ل. البداوي  الس د 

حصة.

املدة.:.99.سنة.

التس ي1.:.أسند إلى الس د البداوي.

الحامل. الجنس ة مغرا ة،. اكوج ل،.

.V 128119.للبطاقة الوطن ة لقم

السنة املال ة.:.من فاتح سبت 11 إلى.

31.أغسطس.

التجالي. بالسجل  التق  د  تم 

باملحك ة االبتدائ ة بالعرائش تحت.

لقم.5573.بتاليخ.21.أكتوار.2020.

243 P
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 STE LE NECESSAIRE DE

PARAPHARMACIE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لأس الها : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : 15، شالع اربطا5، 

الشقة لقم 4 أكدا5 - الرااط

السجل التجالي لقم 130881 

الرااط

تفويت حصص اجت اع ة
وتع ين مسي1 جديد

العام. الج ع  محضر  ب قت�سى 

الغي1 العادي بتاليخ.6.أكتوار.2020،.

 LE NECESSAIRE DE لشركة.

ذات. شركة  .PARAPHARMACIE

مسؤول ة محدودة،.تقرل ما يلي.:

 800 تفويت. على  املصادقة 

دلهم. .100 بق  ة. اجت اع ة  حصة 

مح د. الس د  ملك  في  للحصة،.

القادلي لفائدة الس د قدول اله ة،.

وتفويت.200.حصة اجت اع ة بق  ة.

في ملك الس د. دلهم للحصة،. .100

لفائدة الس د قدول. املهدي مرابط،.

اله ة،.لتصبح شركة ذات املسؤول ة.

املحدودة بشريك وح د.

مح د. الس د  استقالة  قبو5 

من. مرابط  املهدي  والس د  القادلي 

الس د. وتع ين  الشركة  تس ي1  مهام 

قدول اله ة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

التجالي. السجل  بالرااط،. التجالية 

لقم.130881.

244 P

STE GHORBA TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د

تأسيس شركة
محرل. عرفي  عقد  ب قت�سى 

 2020 21.سبت 11. بالقن طرة،.بتاليخ.

مسؤول ة. ذات  شركة  إنشاء. تم 

ذات. وح د  بشريك  محدودة 

الخاص ات التال ة.:

.STE GHORBA TRANS.:.االسم

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 

مسؤول ة محدودة بشريك وح د.

املوضوع االجت اعي.:

مقاو5 فقل ارشخاص.

مقاو5 فقل السلع.

أشغا5 مختلفة أو بناء.

املدة.:.99.سنة.

2.الطابق. 775.الوفاء. :.لقم. املقر.

ارو5 القن طرة.

دلهم. .100.000 .: الرأس ا5.

فئة. من  حصة  .1000 إلى. مقس ة 

100.دلهم للحصة الواحدة.

املشخشخ. التهامي  .: الحصص.

1000.حصة.

املشخشخ. التهامي  .: التس ي1.

ك سي1 للشركة ملدة غي1 محدودة.

السجل التجالي لقم.56749.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

31.ديس 11 من كل سنة.

للشركة. القافوني  اإليداع  تم 

باملحك ة االبتدائ ة القن طرة بتاليخ.

20.أكتوار.2020.تحت لقم.56749.

245 P

STE ANAMOL
شركة ذات مسؤول ة محدودة

تأسيس شركة
محرل. عرفي  عقد  ب قت�سى 

 2020 أكتوار. .12 بتاليخ. بالقن طرة،.

مسؤول ة. ذات  شركة  إنشاء. تم 

محدودة ذات الخاص ات التال ة.:

.STE ANAMOL.:.االسم

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 

مسؤول ة محدودة.

املوضوع االجت اعي.:

أشغا5 مختلفة أو بناء.

أشغا5 غابوية وتشجي1.

ع الات،.مروج عقالي.

املدة.:.99.سنة.

اإللشاد. حي  .190 تجزئة. .: املقر.

التوسعي.-.القن طرة.

الرأس ا5.:.10.000.دلهم مقس ة.

دلهم. .100 حصة من فئة. .100 إلى.

للحصة الواحدة.

الحصص.:

 300 .: الطويري. ل لة  الس دة 

حصة.

 500 .: الطويري. مح د  الس د 

حصة.

الس د شروف أنس.:.200.حصة.

أنس. شروف  الس د  .: التس ي1.

ك سي1 للشركة ملدة غي1 محدودة.

السجل التجالي لقم.56799.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

31.ديس 11 من كل سنة.

للشركة. القافوني  اإليداع  تم 

باملحك ة االبتدائ ة القن طرة بتاليخ.

21.أكتوار.2020.تحت لقم.56799.

246 P

STE MASTER CONSULT
شركة ذات مسؤول ة محدودة

الخاص. عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالج ع العام الغي1 العادي املنعقد،.

بتاليخ.12.أكتوار.2020.قرل الشركاء.

وااإلج اع ما يلي.:

الشركة. لأس ا5  في  الزيادة 

الثابتة. وذلك بإدماج ديون الشركاء.

واملستحقة على الشركة والتي تقدل.

دلهم ل صبح لأس ا5. .900.000 ب.

دلهم دفوعات. .1.000.000 الشركة.

الشركاء.تقسم كالتالي.:

 450.000 .: الس دة لضوان فزهة.

دلهم.

 450.000 .: الس د لش د دلويش.

دلهم.

املج وع.:.900.000.دلهم.

لأس ا5. الزيادة يصبح  بعد هذه 

الشركة كالتالي.:

 5000 فزهة. لضوان  الس دة 

حصة أي ما عاد500.000.5.دلهم.

الس د لش د دلويش.5000.حصة.

أي ما يعاد500.000.5.دلهم.

املج وع.:.1000.000.دلهم.

وقد تم اإليداع القافوني للشركة.

باملحك ة االبتدائ ة السجل التجالي.

أكتوار. .22 القن طرة بتاليخ. .41949
2020.تحت لقم.79773.

247 P

 STE PC INFORMATIQUE
BURO

شركة ذات مسؤول ة محدودة
بشريك وح د

لأس الها االجت اعي : 100.000 
دلهم

مقرها االجت اعي : بالقن طرة، حي 
اإلفالة لقم 133

بتاليخ املحرل  املحضر   ب قت�سى 
الشريك. قرل  .2020 سبت 11. .7  

الوح د للشركة.:
للشركة. الغرض االجت اعي  تغ ي1 
ج  ع. ب ع  نشاط  إلى  إضافة  وذلك 
ارنشطة. بزيادة  املعلوم ات،. لوازم 

التال ة.:
مقاو5 في فقل البضائع.

الع ل ات. ج  ع  في  مقاو5 
التجالية بالج لة.

املقر. عنوان  تغ ي1  وكذلك 
االجت اعي للشركة إلى العنوان التالي..
زاوية زفقة سوس وشالع مح د. .
الخامس ع الة عرفات شقة لقم.04 

-.القن طرة.
بالسجل. القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة. لل حك ة  التجالي 
 2020 أكتوار. .21 بتاليخ. بالقن طرة 

تحت لقم.79757.
ب ثابة مقتطف وا ان

املسي1

248 P

STE MEGA FLEXIBLE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

بشريك وح د
لأس الها : 100.000 دلهم

 ،A املقر االجت اعي : لقم 316، بلوك
أوالد أوج ه الطابق ارو5 - القن طرة

تأسيس شركة
مسجل. عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون. وضع  تم  بالقن طرة،.
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
ذات. وح د  بشريك  املحدودة 

املواصفات التال ة.:
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 STE MEGA FLEXIBLE.:.التس  ة
.SARL AU

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 
املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.

.،316 لقم. .: االجت اعي. املقر 

A،.أوالد أوج ه الطابق ارو5.-. بلوك.
القن طرة.

موضوع الشركة.:
تاجر مستولد بائع بالج لة.
تاجر في العقاقي1 بالتقس ط.

لأس ا5. حدد  .: الشركة. لأس ا5 

دلهم. .100.000 مبلغ. في  الشركة 

اجت اع ة. حصة  .1000 إلى. مقسم 

محرلة. للواحدة  دلهم  .100 بق  ة.

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء..
كالتالي.:

 1000 .: عاد5. بوزيان  الس د 
حصة.

املدة.:.99.سنة.
التس ي1.:.أسند إلى الس د بوزيان.
الحامل. مغرا ة،. الجنس ة  عاد5،.

.G 620533.للبطاقة الوطن ة لقم
من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

31.ديس 11.
التجالي. بالسجل  التق  د  تم 
باملحك ة االبتدائ ة بالقن طرة تحت.
لقم.56849.بتاليخ.21.أكتوار.2020.
249 P

 STE SANTANA
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤول ة محدودة
لأس الها : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : 176 س أل انس 
دالفا دكان 3 - القن طرة

مسجل. عرفي  عقد  ب قت�سى 
 2020 أكتوار. .21 بتاليخ. بالقن طرة،.
وضع القافون ارسا�سي لشركة ذات.
املسؤول ة املحدودة..لتكون خاص اتها.

كالتالي.:
التس  ة.:.شركة سافطافا امواليي.

ش.م.م.
الهدف.:.منعش عقالي.

176.س أل انس. .: املقر االجت اعي.
دالفا دكان.3.-.القن طرة.

من تاليخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.
التسج ل النهائي بالسجل التجالي.

الشركاء.:.السادة.:
.- كوثر. ب هوت  .- امح د. ب هوت 

ب هوت فول.-.ب هوت ش  اء.
السنة االجت اع ة.:.من فاتح يناير.

إلى.31.ديس 11.
ب هوت. الس د  عين  .: التس ي1.

امح د ك سي1 للشركة.
بالسجل. . قد تم تسج ل الشركة.
التجالي لدى كتابة ضبط املحك ة.
 22 بتاليخ. بالقن طرة  االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.56841.
250 P

 STE SANTA TERRA DU
MAROC

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
لأس الها : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : 15، زفقة سبو، 
مركز املعامالت »الشوب« مكتب لقم 

2 الطابق الخامس - القن طرة
تأسيس شركة

مسجل. عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقن طرة،.تم وضع القافون ارسا�سي.

املحدودة. املسؤول ة  ذات  لشركة 
ذات املواصفات التال ة.:

 STE SANTA TERRA .: التس  ة.
.DU MAROC SARL AU

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 
املسؤول ة املحدودة.

15،.زفقة سبو،. .: املقر االجت اعي.

مركز املعامالت.»الشوب«.مكتب لقم.
2.الطابق الخامس.-.القن طرة.

موضوع الشركة.:
منعش عقالي.

أو. املختلفة  ارشغا5  في  املقاولة 
البناء.

االستي1اد والتصدير.
لأس ا5. حدد  .: الشركة. لأس ا5 
دلهم. .100.000 مبلغ. في  الشركة 
اجت اع ة. حصة  .1000 إلى. مقسم 
محرلة. للواحدة  دلهم  .100 بق  ة.
بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء..

كالتالي.:

 600 .: الس د فول الدين بلبطاح.

حصة.

 400 .: التايك. سعاد  الس دة 

حصة.

املدة.:.99.سنة.

فول. الس د  إلى  أسند  .: التس ي1.

مغرا ة،. الجنس ة  بلبطاح،. الدين 

 AB لقم. الوطن ة  للبطاقة  الحامل 

.160057

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

31.ديس 11.

التجالي. بالسجل  التق  د  تم 

باملحك ة االبتدائ ة بالقن طرة تحت.

لقم.56839.بتاليخ.22.أكتوار.2020.

251 P

STE PROSMART TRANS
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة

لأس الها : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : شقة 10، ع الة 

2006 ، الحدادة الطابق الرابع  - 

القن طرة

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ،.بتاليخ.

6.أكتوار.2020.ومصحح اإلمضاءات.

ب صالح تصح ح اإلمضاءات ملدينة.

القن طرة تم إعداد القافون ارسا�سي..

املحدودة. املسؤول ة  ذات  لشركة 

بشريك وح د باملواصفات التال ة.:

 STE .: . الشركة. تس  ة 

.PROSMART TRANS

شركة. .: الشكل القافوني للشركة.

ذات املسؤول ة املحدودة.

املقر االجت اعي.:.شقة.10،.ع الة.

.- . الرابع. الطابق  الحدادة  .، .2006

القن طرة.

الغرض من. . .: الهدف االجت اعي.

بشكل. الشركة في املغرب أو خالجه،.

مباشر أو غي1 مباشر سواء.لنفسها أو.

لغي1ها أو مساه ة في.:

مقاو5 في فقل املستخدمين.

مقاو5 لنقل البضائع.

الع ل ات. ج  ع  عام،. وبشكل 

الصناع ة،. املال ة،. التجالية،.

والخدمات ة،. الحرف ة،. العقالية،.

واملرتبط. الشركة  لحساب  ج  عها 

بشكل مباشر أو غي1 مباشر بالهدف.

االجت اعي لتطوير الشركة.

املدة.:.حددت مدة الشركة في.99 

سنة منذ تاليخ التأسيس.
لأس ا5. حدد  .: الشركة. لأس ا5 

دلهم مقس ة. .100.000 الشركة في.

على.1000.حصة من فئة.100.دلهم.

للحصة الواحدة موزعة كالتالي.:

 50.000 .: فاضل. أح د  الس د 

دلهم.-.500.حصة اجت اع ة.

الس د إس اع ل الهبالي.:.50.000 

دلهم.-.500.حصة اجت اع ة.

الشركة يسي1ها الس د. .: التس ي1.

أح د فاضل وذلك ملدة غي1 محددة.

اإليداع. تم  .: القافوني. اإليداع 

االبتدائ ة. باملحك ة  القافوني 

ملدينة. التجالي  السجل  ب صلحة 

 2020 أكتوار. .26 بتاليخ. القن طرة 

تحت لقم.79808.

252 P

شركة داديترانس
SARL

AU.CAPITAL.DE 10.000 DHS

 SIEGE.SOCIAL : IMM.BRIKA

 FRERES BD MED V APPT N°01

SIDI YAHIA GHARB

تأسيس
مؤلخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 

أكتوار. .10 بتاليخ. بالقن طرة 

التالي. املرجع  تحت  .2020

وضع. .202000235063023RE

ذات. لشركة  ارسا�سي  القافون 

املسؤول ة املحدودة الشريك الوح د.

بالخصائص التال ة.:

التس  ة.:.شركة داديت1انس.

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 

والشريك. املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.
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املقر االجت اعي.:.إقامة موالي عبد.

العزيز شالع موالي عبد العزيز لقم.4 

القن طرة.

غرض الشركة.:

مقاو5 في فقل ارشخاص.

الع ل ات. كل  عامة  واصفة 

عالقة. لها  التي  واملال ة  التجالية 

شأنها. من  والتي  الشركة  بنشاط 

املساه ة في تن  ة الشركة.

مدة الشركة.:.99.سنة.

أسند إلى الس د. .: تس ي1 الشركة.

القا�سي لا ع.

فاتح. من  تبتدئ  .: املال ة. السنة 

يناير وتنتهي في الخاتم من ديس 11 من.

كل سنة.

في. حدد  .: االجت اعي. الرأس ا5 

مائة. . إلى. مقس ة  دلهم  .100.000

دلهم. .100 مائة. بق  ة  حصة  .100

وتم. كاملة  ث نها  سدد  للواحدة 

اكتتابها وتوزيعها كالتالي.:

 1000 .: لا ع. القا�سي  الس د  إلى 

حصة بق  ة.100.دلهم.

باملحك ة. تم  .: القافوني. اإليداع 

لقم. تحت  بالقن طرة  االبتدائ ة 

56785.بتاليخ.21.أكتوار.2020.

253 P

STE HF LUXURY
شركة محدودة املسؤول ة

ذات شريك وح د
لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي بالقن طرة، 23 
زفقة أفوا5 إقامة فلولي 11 مكتب 

لقم 4 - م  وزا   - القن طرة

تأسيس شركة
محرل. عرفي  عقد  ب قت�سى  .- .1

وضع. تم  .2020 سبت 11. .4 بتاليخ.

محدودة. لشركة  ارسا�سي  النظام 

ذات. وح د  شريك  ذات  املسؤول ة 

امل يزات التال ة.:

الشركة تسمى شركة.. .: التس  ة.

HF LUXURY SARL AUشركة.

شريك. ذات  املسؤول ة  محدودة 

وح د.

املوضوع.:

غرض الشركة.:

الديكول الداخلي والتص  م.

تص  م املخططات الداخل ة.

أع ا5 النجالة.

أع ا5 مختلفة.

االستي1اد والتصدير.

املقر االجت اعي.:.يوجد بالقن طرة.
 11 فلولي. إقامة  أفوا5  زفقة  .23

مكتب لقم.4.-.م  وزا...-.القن طرة.

في. الشركة محدودة  .: مدة ح اة.

99.سنة ابتداء.من تق  دها بالسجل.

املبكر. الحل  حالة  في  إال  التجالي 

للشركة.
لأس املا5.:.حدد لأس ما5 الشركة.

دلهم. .100.000 ألف. مائة  مبلغ  في 

حصة. .1000 ألف. على  مقس ة 

في. دلهم  مائة  فئة  من  اجت اع ة 

ملك ة الشريك الوح د الس دة فاتن.

امنتاك.

تم تع ين الس دة فاتن. .: التس ي1.

.،1991 مالس. .4 امنتاك من موال د.

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحاملة 

للشركة. ك سي1ة  .،K 449935 لقم.

للتجديد. قابلة  سنوات  .10 ملدة.

ض ن ا.
2.-..تم التق  د بالسجل التجالي.

في.. بالقن طرة  االبتدائ ة  لل حك ة 

لقم. تحت  .2020 أكتوار. .22 تاليخ.

.56823

254 P

STE ELIMRANY IKHWAN
ش.ذ.م.م.

تأسيس
مؤلخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 

 2020 أكتوار. .19 بتاليخ. بالقن طرة 

 ELIMRANY شركة. تأسيس  تم 

IKHWAN.ش.ذ.م.م.
473.تجزئة. :.لقم. املقر االجت اعي.

ارمل.2.شقة.2.القن طرة.

االستي1اد. .: االجت اعي. الهدف 

والتصدير.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي.

الع راني. إلى  أسند  .: التس ي1.

مح د والع راني علي.

فاتح. من  تبتدئ  .: املال ة. السنة 

يناير إلى.31.ديس 11 من كل سنة.
لأس املا5 حدد في مبلغ.100.000 

دلهم مقس ة إ1000.5.حصة بق  ة.

اكتتابها. سدد  للواحدة  دلهم  .100

وتوزيعها كالتالي.:

الس د الع راني علي.:.400.حصة.

 150 .: مح د. الع راني  الس د 

حصة.

 300 .: سع د. الع راني  الس د 

حصة.

 150 .: طالق. الع راني  الس د 

حصة.

اإليداع. تم  .: القافوني. اإليداع 

االبتدائ ة. املحك ة  لدى  القافوني 

التجالي. بالسجل  وق د  بالقن طرة 

بتاليخ. .56881 بالقن طرة تحت لقم.

26.أكتوار.2020.

255 P

STE EVEREST GOURMET
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

بشريك وح د
لأس الها : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : 173، شالع مح د 

الديولي، الشقة لقم 2 - القن طرة

تأسيس شركة
مسجل. عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقن طرة،.تم وضع القافون ارسا�سي.

املحدودة. املسؤول ة  ذات  لشركة 

املواصفات. ذات  وح د  بشريك 

التال ة.:

 STE EVEREST .: التس  ة.

.GOURMET SARL AU

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.

شالع   ،173 .: االجت اعي. املقر 

 -  2 لقم  الشقة  الديولي،  مح د 

القن طرة.

موضوع الشركة.:
أكلة سريعة.-.سناك.

لأس ا5. حدد  .: الشركة. لأس ا5 

دلهم. .100.000 مبلغ. في  الشركة 

اجت اع ة. حصة  .1000 إلى. مقسم 

محرلة. للواحدة  دلهم  .100 بق  ة.

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء..
كالتالي.:

 1000 .: القاسمي. امح د  الس د 
حصة.

املدة.:.99.سنة.
التس ي1.:.أسند إلى الس د امح د.
القاسمي،.الجنس ة مغرا ة،.الحامل.

.G 66085.للبطاقة الوطن ة لقم
من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

31.ديس 11.
التجالي. بالسجل  التق  د  تم 
باملحك ة االبتدائ ة بالقن طرة تحت.
لقم.56709.بتاليخ.19.أكتوار.2020.
256 P

 STE BUREAU D’ETUDES 

TECHNIQUE
GENIE CIVILE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
بشريك وح د

لأس الها : 100.000 دلهم
املقر االجت اعي : 47، زفقة ع رو بن 
العاص، إقامة إس اع ل، مكتب 

لقم 4 - القن طرة
تأسيس شركة

مسجل. عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقن طرة،.تم وضع القافون ارسا�سي.

املحدودة. املسؤول ة  ذات  لشركة 

املواصفات. ذات  وح د  بشريك 
التال ة.:

 STE BUREAU . .: التس  ة.
 D’ETUDES TECHNIQUE GENIE

.CIVILE SARL AU
ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.
زفقة ع رو. .،47 .: املقر االجت اعي.
بن العاص،.إقامة إس اع ل،.مكتب.

لقم.4.-.القن طرة.
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موضوع الشركة.:
والتحق ق. الدلاسات  مكتب 

واربحاث.
لأس ا5. حدد  .: الشركة. لأس ا5 
دلهم. .100.000 مبلغ. في  الشركة 
اجت اع ة. حصة  .1000 إلى. مقسم 
محرلة. للواحدة  دلهم  .100 بق  ة.
بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء..

كالتالي.:
الس د خل ل لا�سي.:.1000.حصة.

املدة.:.99.سنة.
أسند إلى الس د خل ل. .: التس ي1.
الحامل. مغرا ة،. الجنس ة  لا�سي،.

.D 776158.للبطاقة الوطن ة لقم
من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

31.ديس 11.
التجالي. بالسجل  التق  د  تم 
باملحك ة االبتدائ ة بالقن طرة تحت.
لقم.56763.بتاليخ.20.أكتوار.2020.
257 P

STE AGRI ZAID
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لأس الها : 100.000 دلهم
املقر االجت اعي : أوالد ح و، الغابة 

العوامرة - العرائش
تأسيس شركة

وضع. تم  عرفي،. عقد  ب قت�سى 

ذات. لشركة  ارسا�سي  القافون 

املسؤول ة املحدودة ذات املواصفات.
التال ة.:

 STE AGRI ZAID  .: التس  ة.
.SARL

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 
املسؤول ة املحدودة.

املقر االجت اعي.:.أوالد ح و الغابة.
العوامرة.-.العرائش.
موضوع الشركة.:

استغال5 ارلا�سي الفالح ة.
لأس ا5. حدد  .: الشركة. لأس ا5 
دلهم. .100.000 مبلغ. في  الشركة 
اجت اع ة. حصة  .1000 إلى. مقسم 
محرلة. للواحدة  دلهم  .100 بق  ة.
بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء..

كالتالي.:

الس د سع د وهدة..:.500.حصة.

الس د زايد وهدى..:.500.حصة.

املدة.:.99.سنة.

زايد. الس د  إلى  أسند  .: التس ي1.

الحامل. مغرا ة،. الجنس ة  وهدي،.

.IB 107397.للبطاقة الوطن ة لقم

السنة املال ة.:.من فاتح سبت 11 إلى.

31.أغسطس.
التجالي. بالسجل  التق  د  تم 

باملحك ة االبتدائ ة بالعرائش تحت.
لقم.5575.بتاليخ.21.أكتوار.2020.

258 P

KOMAS CONSULTING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لأس الها 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : 4، زفقة يعقوب 

املنصول، الشقة لقم 23، القن طرة

تأسيس
مسجل. عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقن طرة،.تم وضع القافون ارسا�سي.

املحدودة. املسؤول ة  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التال ة.:

 KOMAS .: التس  ة.

.CONSULTING SARL

ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 

املسؤول ة املحدودة.
4،.زفقة يعقوب. .: املقر االجت اعي.

املنصول،.الشقة لقم.23،.القن طرة.

مكتب. .: الشركة. موضوع 

الدلاسات.

الزلاع ة. املنتجات  آفات  عالج 

والصناع ة الغذائ ة.

االستي1اد والتصدير.

منعش عقالي.
لأس ا5. حدد  .: الشركة. لأس ا5 

دلهم. .100.000 مبلغ. في  الشركة 

اجت اع ة. حصة  .1000 إلى. مقسم 

محرلة. للواحدة،. دلهم  .100 بق  ة.

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء.

كالتالي.:

.: العسري. الح  د  عبد  الس د 

340.حصة.

 320 .: الس دة سل  ان الحرفوي.
حصة.

.: اجديرة. اللط ف  عبد  الس د 
340.حصة.

املدة.:.99.سنة.
عبد. الس د  إلى  أسند  .: التس ي1.
الجنس ة مغرا ة،. الح  د العسري،.
لقم. الوطن ة  للبطاقة  الحامل 
اللط ف. عبد  والس د  .،D318901
الحامل. مغرا ة،. الجنس ة  أجديرة،.

.A185883.للبطاقة الوطن ة لقم
من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

31.ديس 11.
التجالي. بالسجل  التق  د  تم 
باملحك ة االبتدائ ة بالقن طرة تحت.

لقم.48573.بتاليخ.16.يناير.2018.
259 P

KENITRA ESTHETIQUE
SARL AU

شركة محدودة املسؤول ة
لأس الها 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : بالقن طرة، 
شالع منصول الذهبي لقم 14 إقامة 

ف ك ك لقم 3، القن طرة
ب قت�سى عقد عرفي محرل بتاليخ.
النظام. وضع  تم  .2020 أكتوار. .7
ارسا�سي لشركة محدودة املسؤول ة.

ذات امل يزات التال ة.:
الشركة تسمى شركة. .: التس  ة.
 KENITRA ESTHETIQUE SARL

AU.شركة محدودة املسؤول ة.
املوضوع.:.غرض الشركة.:.صالون.
عامة،. واصفة  والتج  ل،. الحالقة 
املال ة،. التجالية،. الع ل ات  ج  ع 
واملرتبطة. منقولة  وغي1  منقولة 
مباشرة أو بشكل غي1 مباشر باالغراض.
املشالة أعاله أو بإمكانها تسه ل توسع.

وتطوير الشركة.
منصول. شالع  .: االجت اعي. املقر 
إقامة ف ك ك مكتب. .14 ذهبي لقم.

لقم.3،.القن طرة.
في. محدودة  .: الشركة. مدة ح اة 
99.سنة ابتداء.من تق  دها بالسجل.

التجالي.

لأس املا5.:.حدد لأس ما5 الشركة.

مقس ة. دلهم  آالف  مبلغ عشرة  في 

من. اجت اع ة  حصة  .(100( على.

فئة مائة دلهم والتي ستوزع حسب.
املا5 الرأس  في  الشركاء.  مساه ة 
ك ا يلي.:.هند ال  اني الس دة بنسبة.

1000.حصة.
الس دة. ال  اني  هند  .: التس ي1.
تم تنصيبه مسي1 للشركة لفت1ة غي1.

محددة.
التجالي. بالسجل  التق  د  تم 
في بالقن طرة  االبتدائ ة   لل حك ة 
20.أكتوار.2020،.تحت لقم.56773.
260 P

FARES ASSAHRA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك وح د
لأس الها 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : الزفقة 85 لقم 
4/2، ساحة الشهداء القن طرة
السجل التجالي لقم 55125 

القنطي1ة
توس ع نشاط الشركة

الج ع. محضر  ب قت�سى 
 FARES لشركة. عادي  الغي1  العام 
قرلت. .ASSAHRA SARL AU

الشريكة الوح دة مايلي.:
وذلك. الشركة  نشاط  توس ع 

بإضافة نشاط.:.النقل املدل�سي.
تغ ي1 القافون ارسا�سي للشركة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ بالقن طرة،.  االبتدائ ة 
27.أكتوار.2020.تحت لقم.79833.
261 P

YASMINETRANSFERT
SARL AU

لأس الها 100.000 دلهم
املقر االجت اعي : حي الصهريج قطاع 

C لقم 82 حي يعقوب املنصول
تأسيس شركة محدودة املسؤول ة 

بالشريك الوح د
ب قت�سى عقد عرفي حرل بالرااط.
وضع. تم  .2020 أكتوار. .2 بتاليخ.
محدودة. لشركة  ارسا�سي  القافون 
الوح د. بالشريك  املسؤول ة 

خاص اتها كالتالي.:
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 YASMINE شركة. .: التس  ة.
شركة. .TRANSFERT SARL AU
محدودة املسؤول ة بالشريك الوح د.

الهدف.:.تحويل ارموا5.
من تاليخ. 99.سنة ابتداء. .: . املدة.

تكوينها النهائي.
في. محدد  .: الشركة. لأس ا5 

100.000.دلهم.
املسي1.:.من طرف الس دة دمدوم.

ياس ين.
القافوني. اإليداع  تم  .: اإليداع.
املحك ة. لدى  التجالي  بالسجل 
االبتدائ ة بت الة تحت لقم.107936 

.(RC:146993(
262

STE KITCHEN SAHA
SARL AU

RC : 33249
تأسيس

أكتوار. فاتح  بتاليخ  بالع ون  تم 

بإنشاء.شركة ذات املسؤول ة. .2020

املحدودة بشريك وح د بالخصائص.
التال ة.:

.KITCHEN SAHA.:.التس  ة
النشاط.:.املطاعم،.البناء،.التجالة.

وخدمات مختلفة.
املقر االجت اعي.:.حي السعادة زفقة.
وجدة ع الة.5.الشقة.2.الطابق ارو5.

الع ون.
من تاليخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

التأسيس.
دلهم. .100.000 .: املا5. لأس 
موزعة. حصة  .1000 على. مقس ة 

كالتالي.:
 1000 .: مرابطي. مح د  الس د 

حصة.
تم تع ين الس د مح د. .: التس ي1.
غي1. ملدة  للشركة  ك سي1  مرابطي 

محدودة.
اإليداع. تم  .: القافوني. اإليداع 
بتاليخ. بالع ون  االبتدائ ة  باملحك ة 
لقم. تحت  .2020 أكتوار. فاتح 

.2020/2309
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EL PARAISO DE RABAT
SARL AU

ش.م.م.ش.و.
لقم 1 شالع مح د الخامس مركز 

عين عودة ت الة
تأسيس شركة محدودة املسؤول ة 

ذات شريك واحد
املؤلخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم. .2020 أكتوار. .16 يوم. بالرااط 
املسؤول ة. محدودة  شركة  تأسيس 
ذات شريك واحد خصائصها كالتالي.:

 EL PARAISO DE .: التس  ة.
RABAT SARL AU  ش.م.م.ش.و.
الهدف.:.مقهى مطعم مخ1زة.

شالع. .1 لقم. .: االجت اعي. املقر 

عودة. عين  مركز  الخامس  مح د 
ت الة.

املدة.:.99.سنة.
حدد. .: االجت اعي. الرأس ا5 
 100.000 لأس ا5 الشركة في ق  ة.
حصة. .1000 إلى. مقس ة  دلهم 
 100 منها. الواحدة  ق  ة  اجت اع ة 
ومحرلة. مكتتبة  ج  عها  دلهم 
مقس ة من طرف الشريك الوح د،.

الس د عبد الكبي1 الع ري.
السنة االجت اع ة.:.من فاتح يناير.

إلى.31.ديس 11.
الس د. الشركة  يسي1  .: التس ي1.
عبد الكبي1 الع ري ملدة غي1 محدودة.

تسج ل. تم  .: القافوني. اإليداع 

الشركة بالسجل التجالي باملحك ة.
التجالية بت الة تحت الرقم.131101.
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 CHINA OVERSEAS
 ENGINEERING

CORPORATION SUCC
تجزئة منالة، زفقة 28، لقم 25، 

كال فولف ا، الدال الب ضاء
ب قت�سى محضر مداوالت اإلدالة.
الس د. .،2020 أغسطس. .7 بتاليخ.
حامل لبطاقة. ص ني،. يونغ مانغان،.
مزداد. .6500198A لقم. التسج ل 
1980،.املسي1 الوح د. يناير. .3 بتاليخ.
إفجني1نغ، أوفرسيس  شينا  لفرع 

ف ال. مندالوفا،. بتجزئة  الكائنة  .

الدال. معروف،. س دي  .،227 لقم.
الب ضاء،.ذات املقر االجت اعي ب.:
. 7. ,. . building. Covec. N°1.

Zizhuyuanlu,. Haidian. District,.
Beijing.RP.de.Chine.
قرل تبعا للصالح ات املخولة له.
من قبل مجلس إدالة الشركة ارم في.
الثاف ة لعام. العادية  محضر الدولة 

2014.مايلي.:
تجزئة. من  الشركة  فرع  تحويل 
س دي. .،227 لقم. ف ال  مندالوفا،.
تجزئة. إلى  الب ضاء. الدال  معروف،.
منالة زفقة.28،.الرقم.25،.كال فولف ا،.

الدال الب ضاء.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ الب ضاء. بالدال   التجالية 
لقم. تحت  .2020 أكتوار. .16  

.750255
265 P

11 ELEVEN
شركة مجهولة االسم

لأس الها 100.000 دلهم
مقرها االجت اعي : كاف مكتب 

2، منطقة بوس جول، الطابق 1، 
الشقة 2، زاوية شالع ع ر الخ ام 
وشالع عبد الرح م بوعب د، الدال 

الب ضاء
السجل التجالي 431467 الدال 

الب ضاء
الغي1. العام  الج ع  تحت محضر 
على. .2020 أكتوار. .2 بتاليخ. عادي 

الساعة العاشرة،.تقرل مايلي.:
تحويل ارسهم.

النظام. ص اغة  وإعادة  تعديل 
ارسا�سي.

للق ام. الصالح ات  تفويض 
باإلجراءات القافوف ة الالزمة.

كتابة. لدى  القافوني  اإليداع  تم 

الدال. التجالية  باملحك ة  الضبط 
 2020 أكتوار. .22 بتاليخ. الب ضاء.

تحت لقم.751249.
قصد النشر واإلعالن

266 P

 EPSON MAROC

SUCCURSALE
مقرها االجت اعي : لقم 332 شالع 

ابراه م الروداني لقم 12 معاليف، 

الدال الب ضاء

السجل التجالي : 104719 الدال 

الب ضاء

الوح د. الشريك  قرال  تحت 

أغسطس. .27 في. الفرع  لتصف ة 

2020،.تقرل.:

معاينة تقرير املصفي حو5 ج  ع.

ع ل ات التصف ة.

إبراء.ذمة املصفي.

التصف ة. افتهاء. من  التأكد 

واإلغالق النهائي للفرع.

للق ام. الصالح ات  تفويض 

باإلجراءات القافوف ة الالزمة.

كتابة. لدى  القافوني  اإليداع  تم 

الدال. التجالية  باملحك ة  الضبط 

 2020 أكتوار. .22 بتاليخ. الب ضاء.

تحت لقم.751250.
قصد النشر واإلعالن

267 P

GHARB PLANCHES
تأسيس شركة محدودة املسؤول ة

مؤلخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 

2020،.ت ت. 28.أكتوار. بالرااط يوم.

لشركة. التأسي�سي  القافون  ص اغة 

الخصائص. لها  املسؤول ة  محدودة 

التال ة.:

GHARB PLANCHES.:.التس  ة

الهدف.:.تصن ع وا ع مواد البناء.

شالع. .4 ف ال. .: االجت اعي. املقر 

النوا ال قطاع.17.حي لياض الرااط.

من تاليخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

تأسيس الشركة.

الرأس ا5.:.حدد لأس ا5 الشركة.

في مبلغ.100.000.دلهم.

 Mr. عهد تس ي1 الشركة. .: اإلدالة.

.El.abd.abdelilah

من فاتح يناير إلى. .: السنة املال ة.

غاية.31.ديس 11.
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وتسج ل. القافوني  اإليداع  تم 

الشركة بالسجل التجالي لل حك ة.

أكتوار. .28 بتاليخ. التجالية بالرااط،.

2020.تحت لقم.147149.

268 P

AKNA DISTRIBUTION
SARL AU

تأسيس شركة
فقل البضائع. .: الهدف االجت اعي.

تقل. التي  الس الات  طريق  عن 

ح ولتها املعت دة عن.15.طنا،.النقل.

الج اعي تاجر أو وس ط ينفذ ع ل ات.

االستي1اد والتصدير.
شالع. .5 لقم. .: االجت اعي. املقر 

الطابق. عبادي  حي  ارو5  الحسن 

ارو5 ت الة.
لأس ا5 الشركة.:.100.000.دلهم.

أح د اكنازاي حصة. .1000 مقس ة.

من فئة.100.دلهم للحصة الواحدة.

التس ي1.:.أح د اكنازاي.
.: التجالي. بالسجل  التق  د  لقم 

.131081
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AZUL TRADE
SARL

مسجل. عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم. .2020 سبت 11. .22 في. بالرااط 

مسؤول ة. ذات  مؤسسة  إنشاء.

 AZUL.:.محدودة بالخصائص التال ة

.TRADE SARL
 100.000 .: الشركة. لأس ا5 

دلهم.

 30 الع الة لقم. .: عنوان الشركة.

موالي أح د الوك لي. .8 الشقة لقم.

حسان الرااط.

هدف املؤسسة.:.وس ط املنتجات.

الغذائ ة.

املسي1 مفتاح انس.

الضريبة املهن ة لقم.:.25105383.

 147135 .: السجل التجالي لقم.

باملحك ة التجالية بالرااط.

270 P

STE ADAMOUAS TRAVAUX
SARL AU

تأسيس شركة ش.ذ.م.م.
 9 في. ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ 

أكتوار.2020.تم تأسيس الشركة.
 STE ADAMOUAS .: اإلسم.

.TRAVAUX SARL AU
الهدف االجت اعي : أع ا5 البناء 
والتلب ط  والسباكة  والكهرااء 

والصباغة.
شالع   ،15  : االجت اعي  املقر 

االبطا5 الشقة 4 أكدا5 الرااط.
مقداله   : الشركة  لأس ا5 
 1000 إلى  مقسم  دلهم   100.000
حصة  كل  مقدال  اجت اع ة  حصة 

100 دلهم.
 1000 الوصف  مح د  الس د 

حصة اجت اع ة.
املدة : 99 عاما.

مح د  الس د  يعت11   : التس ي1 
غي1  ملدة  للشركة  مسي1ا  الوصف 

محددة.
الجهوي  باملكتب  اإليداع  تم 
أكتوار   16 بتاليخ  بالرااط  الستث ال 
التجالي  السجل  لقم  تحت   2020

.146967
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FARAH ENERGY
SARL

ب ع حصص
بعد عقد الج ع العام غي1 العادي.
 2020 سبت 11. .9 بتاليخ. للشركة 
حي. .266 .: التالي. باملقر  املوجودة 

النهضة.1.إضافي الرااط.
الس دة فت حة الصديق تب ع.300 
بالشركة. ت تلكها  اجت اع ة  حصة 

.FARAH ENERGY SARL
حصة. .50 بجاج. ح اة  للس دة 

اجت اع ة.
للس د لش د ب ضاوي.250.حصة.

اجت اع ة.
التجالية. باملحك ة  اإليداع  تم 
بالرااط بتاليخ.9.سبت 2020.11.تحت.

الرقم.108009.
272 P

IMCOG
SARL

ت ديد النشاط
غي1. العام  الج ع  عقد  بعد 

بتاليخ .IMCOG للشركة.  العادي 

املوجودة باملقر. .2020 31.أغسطس.

التالي.:.شالع دادس زاوية زفقة سيبو.

أكدا5 لقم.22.الرااط،.تقرل مايلي.:

تجالة. .: الشركة. نشاط  توس ع 

الخضال. في  والج لة  التقس ط 

والفواكه والبقالة.

والوجبات الخف فة.

التجالية. باملحك ة  اإليداع  تم 

 2020 أكتوار. .26 بتاليخ. بالرااط 

تحت الرقم.108011.

273 P

ELLECARE
SARL

لأس الها : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : ع الة 30 الشقة 
لقم 8 زفقة اح د الوك لي حسان 

الرااط

بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

تم تأسيس شركة. .،2020 أكتوار. .8

تتوفر. ش.ذ.م.م.. ايلكي1  اسم  تح ل 

على امل يزات التال ة.:

املقر االجت اعي.:.ع الة.30.الشقة.

الوك لي حسان،. اح د  زفقة  .8 لقم.

الرااط.

الهدف االجت اعي.:.مركز للتج  ل.

مدة االست رال.:.99.سنة.
دلهم. .100.000 .: املا5. لأس 

مقسم إلى.1000.حصة من فئة.100 

دلهم موزع ك ا يلي.:

الس دة سحر زلوالي.:.500.حصة.

 500 .: بلحا�سي. بثينة  الس دة 

حصة.

التس ي1.:.تم تع ين الس دتين سحر.

ك سي1تين. بلحا�سي  واثينة  زلوالي 

للشركة ملدة غي1 محدودة.

من. تبتدئ  .: االجت اع ة. السنة 

فاتح يناير وتنتهي في.31.ديس 11.

لتكوين. .5% بعد اقتطاع. .: ارلااح.

يوزع. القافوني  االحت اط  صندوق 

الباقي على الشركاء.حسب حصصهم.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

السجل. تحت  بالرااط  التجالية 

التجالي لقم.147133.

274 P

L&b DEVELOPMENT

تأسيس شركة محدودة املسؤول ة

في مؤلخ  عرفي  عقد  على   بناء.

 14 بتاليخ. مسجل  .،2020 ف11اير. .5

شركة. قافون  أبرم  .،2020 ف11اير.

ب ان. واآلتي  املسؤول ة،. محدودة 

وتفص ل م يزاتها.

.L & B DEVELOPMENT.:.اإلسم

ع ل ات. ج  ع  إفجاز  .: الهدف.

الهدم،. البناء،. العقالي،. اإلنعاش 

التجزئة.

ارشغا5. كافة  وإفجاز  دلاسة 

بالبنايات. املتعلقة  والخاصة  العامة 

التك  ف،. الرصاصة،. النجالة،. منها 

التجهيزات. الزجاج  الصباغة،.

املنخفض. الضغط  ذات  الكهراائ ة 

واملرتفع وعامة كل مايتعلق مباشرة.

أو غي1 مباشرة بالن ابة.

املتعلقة. الدلاسات  كافة  إفجاز 

الطرق،. التطهي1،. الحفر،. بأع ا5 

واصفة عامة كل مايتعلق. الجسول،.

بأع ا5 الهندسة املع الية.

فيها. ب ا  املواد  ج  ع  استي1اد 

اآلل ات التي لها عالقة بالشركة ب ا في.

ذلك التجهيزات واملعدات واآلل ات.

تفويض،. تسويق،. ب ع،. شراء،.

تأجي1 كل ما يتعلق بهدف الشركة.
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أو. ذاتها  للشركة  البضائع  فقل 

لغي1ها.

املساه ة مع ج  ع الشركات التي.

لها ففس الهدف.

وع وما ج  ع الع ل ات املدف ة،.

املال ة. الصناع ة،. التجالية،.

والعقالية املرتبطة بهدف الشركة.

مح د. بنعزوز  الس د  .: الشركاء.

فهد،.املزداد بالرااط بتاليخ.28.يناير.

 14 قطاع. الساكن بالرااط،. .،1985

بلوك إي لقم.3.حي الرياض.

املزداد ببني. الس د لحبابي كريم،.

مال5 بتاليخ.7.ف11اير.1963،.الساكن.

زفقة بني ج  ل تجزئة. .12 بالرااط،.

حولية.،.السوي�سي.

املقر االجت اعي.:.10،.زفقة ط11ق،.

شقة.1،.حسان،.الرااط.

يوم. من  ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي.

لأس املا5.:.100.000.دلهم مقسم.

إلى.1000.حصة ق  ة كل واحدة.100 

دلهم مسجلة كلها فقدا ومحرلة من.

املج وع عند التق  د وموزعة كالتالي.:

 500 .: الس د بنعزوز مح د فهد.

حصة.

الس د لحبابي كريم.:.500.حصة.

التس ي1.:.الشركة مسي1ة من طرف.

الس دان بنعزوز مح د فهد ولحبابي.

للشركة. . كريم املديران التأسيس ان.

ملدة غي1 مع نة.

ارلااح.:..تقسم نسب ا بين الشركاء.

االقتطاعات. بعد  حصصهم  حسب 

من. تنقل  أو  والقافوف ة  الشرع ة 

جديد.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .27 بتاليخ. بالرااط  التجالية 

2020.تحت لقم.147097.
للخالصة والب ان

275 P

COVINOR
SARL

 Siège.Social : N° 95 Lots.Jbel

Tghat 1 Tghat.Fes

 RC : 64449 - TP : 13801774 If :

47255935  - CNSS : 2149524

ICE : 002622129000004

تأسيس
ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بفاس.

وضع. تم  .2020 سبت 11. .15 بتاليخ.

 COVINOR لشركة. أسا�سي  قافون 

شركة ذات مسؤول ة محدودة والتي.

تح ل الخصائص التال ة.:

.COVINOR SARL.:.التس  ة

تس ي1   : االجت اعي  الهدف 

كراء  الفالح ة،  ارلا�سي  واستغال5 

اآلالت  تجالة  الفالح ة،  ارلا�سي 

الفالح ة.
لأس املا5 : حدد في مبلغ 100.000 

1000 حصة من  إلى  دلهم مقس ة 

فئة 100 دلهم موزعة كالتالي :

 500  : السع د  علمي  الس د 

حصة.

الس دة بن ارشهب عائشة : 250 

حصة.

 250  : أمين  اح د  علمي  الس د 

حصة.

95 تجزئة  : لقم  املقر االجت اعي 

جبل تغات 1 تغات فاس.

املسي1ة ملدة غي1 محدودة : الس دة 

بن ارشهب عائشة، مغرا ة مزدادة 

الحاملة   ،1973 أبريل   28 بتاليخ 

 GB الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

33715 والساكة ب : لقم 95 تجزئة 

جبل تغات 1 تغات فاس.

الشركة  فإن  لإلمضاء  بالنسبة 

االحادي  بالتوق ع  م ثلة  ستكون 

مغرا ة. للس دة بن ارشهب عائشة،.

.،1973 أبريل. .28 بتاليخ. مزدادة 

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحاملة 
 95 لقم. .: والساكنة ب. .GB 33715

تغات. .1 فاس. تغات  جبل  . تجزئة.

فاس.

مدة الشركة.:.99.سنة.
من. تبتدئ  .: االجت اع ة. السنة 
فاتح يناير إلى غاية.31.ديس 11 من كل.

سنة.
بكتابة. تم  .: القافوني. اإليداع 
بفاس. التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم. تحت  .2020 أكتوار. .26 بتاليخ.

السجل التجالي.:.64449.
املسي1ة

276 P

E.COM
SARL AU

2020.وضع. 25.سبت 11. تم بتاليخ.
قافون منظم لشركة بامل يزات التال ة.:

.E.COM SARL AU.:.التس  ة
املحدودة. املسؤول ة  ذات  شركة 

ذات مساهم واحد.
ذات. شركة  .: القافوني. الشكل 
مساهم. ذات  املحدودة  املسؤول ة 

واحد.
الحرف ة. املنتجات  ب ع  .: الهدف.

والتج  ل ة ع11 االفت1فت.
املقر االجت اعي.:.شالع موال يرش د.
لقم.12.ع الة الحاج ابراه م الشقة.4 

الطابق ارو5 كليز مراكش.
الرأس ا5 االجت اعي.:.حدد في مبلغ.
 1000 إلى. مقس ة  دلهم  .100.000
موزعة. دلهم  .100 فئة. من  حصة 

كاآلتي.:
 ABDERRAZZAK الس د.

ABOUOTHMAN : 1000 حصة.
الشركة. تسي1  .: اإلدالة.
طرف. من  محدودة  غي1  ملدة 
 ABDERRAZZAK الس د.

.ABOUOTHMAN
من. تبتدئ  .: االجت اع ة. السنة 

فاتح يناير إلى غاية.31.ديس 11.
سنة ابتداء. .99 حددت في. .: املدة.

من تاليخ تأسيس الشركة.
تم اإليداع القافوني لدى املحك ة.
أكتوار. .20 بتاليخ. ب راكش  التجالية 
وسجلت. .116446 لقم. تحت  .2020
الشركة في السجل التجالي ب راكش.

تحت لقم.107355.
277 P

سوف جكس

شركة ذات مسؤول ة محدودة

لأس الها.100.000.دلهم

شالع عال5 بن اح د جليز.36.لقم مراكش

FISH STORE
شركة ذات مسؤول ة محدودة

لأس الها 10.000 دلهم

مركب مركز الكوكب زفقة اإلمام 

الشافعي وموالي الحسن جنان 

الحالثي جليز 16، مراكش

لقم السجل التجالي 85565

العام. الج ع  ملحضر  تبعا 

 2020 سبت 11. .15 االستثنائي بتاليخ.

تم تقرير مايلي.:

الشركة. لأس ا5  في  الزيادة 

بذلك. ل بلغ  دلهم  .482.000 ب بلغ.

492.000.دلهم.:

من النظام. .7 و. .6 تغ ي1 الفصو5.

ارسا�سي.:

الس د سامي برادة.:.2460.حصة.

246.000.دلهم.

 2460 .: الح دو�سي. فب ل  الس د 

حصة.246.000.دلهم.

املج وع.:.4920.حصة،.492.000 

دلهم.

تح ين النظام ارسا�سي للشركة.

اإليداع. تم  .: القافوني. اإليداع 

باملحك ة. الضبط  بكتابة  القافوني 

أكتوار. .14 يوم. ب راكش  التجالية 

2020.تحت لقم.116288.

278 P

شركة بركة التقوى ش.م.م.
لأس الها : 500.000 دلهم

مقرها االجت اعي : لقم 16 تجزئة 

لو�سي زفقة طه حسين شالع عال5 

بن عبد هللا

س.ت : 24401

تعديالت قافوف ة
العام. الج ع  محضر  ب وجب 

 2020 أكتوار. .21 بتاليخ. االستثنائي 

تقرل مايلي.:
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ف اللي. مح د  تس ي1  مدة  ت ديد 

ك سي1ان. بنجلون  وفوزية  املقدام 

للشركة ملدة.4.سنوات.

من. كل  بتوق ع  الشركة  تلتزم 

املسي1ين أعاله.

تم إفجاز اإليداع القافوني بكتابة.

بفاس. التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم. تحت  .2020 أكتوار. .27 في.

.2865/2020

279 P

STE DAR ALGAJOLA SCI
تأسيس

حرل. عرفي  عقد  ب قتى�سى 

تم وضع. .،2020 يناير. .22 بالصويرة.

مدف ة. لشركة  ارسا�سي  النظام 

عقالية ذات امل يزات التال ة.:

الكاجوال. دال  شركة  .: التس  ة.

شركة مدف ة عقالية.

الغزوة. دوال  .: االجت اعي. املقر 

ك لومت7.1.طريق أكادير الصويرة.

باملغرب. الشركة  غاية  .: الهدف.

والخالج على السواء.

مقاو5 في التس ي1 العقالي.

 5199 لقم. التجالي  السجل 

الصويرة.

املدة.:.99.سنة.

:.تبتدئ بفاتح يناير. السنة املال ة.

وتنتهي في.31.ديس 11.
إن لأس ما5 الشركة. .: لأس املا5.

دلهم. .40.000 مبلغ. في  تحدد  قد 

400.حصة اجت اع ة من. وقسم إلى.

100.دلهم للواحدة حرلت على. فئة.

الشكل التالي.:

دوفيس. كريستوف  تالون  الس د 

كلود بصفته شريك والكائن عنوافه.

باليس. .75014 زفقة دوفف ل. .3 .: ب.

 4 .: فرنسا. باليس  .75014 فرنسا.

حصص.
مالي. لولونس  ف تنيش  الس دة 

عنوانها. والكائن  شريك  بصفتها  ب ي1 

باليس. .75014 زفقة دوفف ل. .3 .: ب.

 4 .: فرنسا. باليس  .75014 فرنسا.

حصص.

كريستسن. ف تنيش  الس دة 

والكائن. شريك  بصفتها  ب ي1  دوفيس 

 75014 39.سافت جاك. .: عنوانها ب.

باليس فرنسا.:.8.حصص.

الس د تالون وال في جون مالس ل.

بصفته شريك والكائن عنوافه ب.:.39 

.: باليس فرنسا. .75014 سافت جاك.

64.حصة.

مالي. كام ل  تالون  الس دة 

والكائن. شريك  بصفتها  في1وف ك 

 75014 41.سافت جاك. .: عنوانها ب.

باليس فرنسا.:.64.حصة.

الس د تالون جول يت مالي فاتلي.

بصفتها شريك والكائن عنوانها ب.:.3 

فرنسا. باليس  .75014 دوفف ل. زفقة 

75014.باليس فرنسا.:.64.حصة.

ف ل ب. وفدلي  بواساي  الس د 

داف د بصفته شريك والكائن عنوافه.

باليس. .75014 سافت جاك. .41 .: ب.

فرنسا.:.64.حصة.

الس دة بواساي بو5 مال5 مات و.

.: والكائن عنوافه ب. بصفته شريك 

لف وب. .30400 زفقة ف و موالن. .20

فرنسا.:.64.حصة.

بصفتها. مالين  بواساي  الس د 

شريك والكائن عنوانها ب.:.41.سافت.

 64 .: فرنسا. باليس  .75014 جاك.

حصة.

غي1. ملدة  الشركة  يدير  .: اإلدالة.

محدودة بصفتهم مسي1ون.

دوفيس. كريستوف  تالون  الس د 

والكائن. ومسي1  شريك  كلودبصفته 

 75014 زفقة دوفف ل. .3 .: عنوافه ب.

باليس فرنسا.75014.باليس فرنسا.

مالي. لولونس  ف تنيش  الس دة 

ب ي1 بصفتها شريكة ومسي1ة والكائن.

 75014 زفقة دوفف ل. .3 .: عنوانها ب.

باليس فرنسا.75014.باليس فرنسا.

كريستسن. ف تنيش  الس دة 

ب ي1 بصفتها شريكة ومسي1ة. دوفيس 

39.سافت جاك. .: والكائن عنوانها ب.

75014.باليس فرنسا.

باملحك ة. اإليداع  تم  وقد 

في الصويرة  ب دينة   االبتدائ ة 

3.ف11اير.2020.تحت لقم.36.
للخالصة والب ان

280 P

ديوان ارستاذ لحسن منقوش،.املوثق بالرااط

شالع ع ر ابن الخطاب،.ع الة.10،.شقة لقم.

6،.أكدا5 الرااط

الهاتف.:.05 37 77 27 73

BAHRAOUI SERVICE شركة

ش.ذ.م.م.ش.و.

لأس الها 100.000 دلهم

الكائن مقرها االجت اعي بالرااط، 

حسان زفقة موالي اح د الوك لي 

الع الة لقم 30، الشقة لقم 8

تأسيس
في. مؤلخ  لسمي،. عقد  ب وجب 

فاتح أكتوار.2020،.تم وضع النظام.

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

محدودة بشريك وح د كالتالي.:

 BAHRAOUI شركة. .: التس  ة.

SERVICE.ش.ذ.م.م.ش.و.

غرض الشركة.:.محطة الخدمات.

ب ع وتوزيع البنزين.

املدة.:.تسعة وتسعون.)99).سنة.

حسان. الرااط،. .: املقر االجت اعي.

الع الة. الوك لي  اح د  موالي  زفقة 

30،.الشقة لقم.8.

لأس املا5.:.100.000.دلهم.

السنة االجت اع ة.:.من فاتح يناير.

إلى غاية واحد وثالثون ديس 11.

مح د. الس د  .: الشركة. إدالة 

بصفته. الجراوع،. الـله  ع د  بن 

املسي1 الوح د مع كامل الصالح ات.

املفوضة له ك سي1 وملدة غي1 محددة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .27 بتاليخ. بالرااط  التجالية 

2020،.تحت لقم.:.108076.
مقتطف وا ان

ارستاذ لحسن منقوش،.موثق بالرااط

281 P

ديوان ارستاذ لحسن منقوش،.املوثق بالرااط
شالع ع ر ابن الخطاب،.ع الة.10،.شقة لقم.

6،.أكدا5 الرااط
الهاتف.:.05 37 77 27 73

ASMACRUSHING شركة
ش.ذ.م.م.

لأس الها 4.000.000 دلهم
الكائن مقرها االجت اعي بت الة 

تجزئة الكبي1 لقم 18
هبة متبادلة لحق االفتفاع متعلق 

بالحصص االجت اع ة مع االحتفاظ 
بحق الرقبة

ب وجب عقد محضر الج ع العام.

لشركة تلقاه ارستاذ لحسن منقوش،.

لخص الج ع العام للشريكين للق ام.

بهبة متبادلة لحق االفتفاع بالحصص.
االجت اع ة امل لوكة له ا بالشركة.

ب وجب عقد تلقاه ارستاذ لحسن.
 20 بتاليخ. بالرااط  موثق   منقوش،.
و.21.اكتوار.2020،.ت ت هبة متبادلة.
لحق االفتفاع بالحصص االجت اع ة.
أس اء. الس دة  للشريكين  العائدة 
كودان،. باتريس  والس د  الكريمي 
مع. أعاله  املذكولة  بالشركة  وذلك 
احتفاظ كل واحد منه ا بحق الرقبة.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
اكتوار. .26 بتاليخ. بالرااط  التجالية 

2020،.تحت لقم.108016.
مقتطف وا ان

ارستاذ لحسن منقوش،.موثق بالرااط

282 P

ديوان ارستاذ لحسن منقوش،.املوثق بالرااط
شالع ع ر ابن الخطاب،.ع الة.10،.شقة لقم.

6،.أكدا5 الرااط
الهاتف.:.05 37 77 27 73

 BREIZH MARINAGE شركة
MAROC
ش.ذ.م.م.

لأس الها 100.000.00 دلهم
الكائن مقرها االجت اعي بت الة 

كوماتراف 1، زفقة القاهرة لقم 136
هبة متبادلة لحق االفتفاع متعلق 

بالحصص االجت اع ة مع االحتفاظ 
بحق الرقبة

العام. الج ع  محضر  ب وجب 

لحسن. ارستاذ  تلقاه  للشركة 
العام الج ع  لخص  منقوش،.
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للشريكين للق ام بهبة متبادلة لحق. .

االجت اع ة. بالحصص  االفتفاع 

امل لوكة له ا بالشركة.

ب وجب عقد تلقاه ارستاذ لحسن.

و. .20 موثق بالرااط بتاليخ. منقوش،.

21.اكتوار.2020،.ت ت هبة متبادلة.

لحق االفتفاع بالحصص االجت اع ة.

أس اء. الس دة  للشريكين  العائدة 

كودان،. باتريس  والس د  الكريمي 

مع. أعاله  املذكولة  بالشركة  وذلك 

احتفاظ كل واحد منه ا بحق الرقبة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

اكتوار. .27 بتاليخ. بالرااط  التجالية 

2020،.تحت لقم.4242.
مقتطف وا ان

ارستاذ لحسن منقوش،.موثق بالرااط
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ديوان ارستاذ لحسن منقوش،.املوثق بالرااط

شالع ع ر ابن الخطاب،.ع الة.10،.شقة لقم.

6،.أكدا5 الرااط

الهاتف.:.05 37 77 27 73

 MAROC MOBILE شركة

CONCASSAGE
ش.ذ.م.م.ش.و.

لأس الها 10.000.000 دلهم

الكائن مقرها االجت اعي 

بالصخي1ات، تجزئة الكبي1 لقم 18

هبة حق افتفاع بالحصص 
االجت اع ة مع االحتفاظ بحق 

الرقبة
الوح د. للشريك  قرال  ب وجب 

تلقاه ارستاذ لحسن منقوش لخص.

الشريك الوح د بالشركة الق ام بهبة.

حق االفتفاع بالحصص االجت اع ة.

بالشركة.

ب وجب عقد تلقاه ارستاذ لحسن.

 20 بتاليخ. بالرااط  موثق  منقوش،.

وهبت الس دة. .،2020 اكتوار. .21 و.

االفتفاع. الكريمي ج  ع حق  أس اء.

ت تلكها. التي  االجت اع ة  بحصصها 

 MAROC MOBILE.بالشركة املس اة

ش.م.م.ش.و.. .CONCASSAGE

لفائدة زوجها الس د باتريس كودان.

مع احتفاظها بحق الرقبة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

اكتوار. .26 بتاليخ. بالرااط  التجالية 

2020،.تحت لقم.108015.
مقتطف وا ان

ارستاذ لحسن منقوش،.موثق بالرااط

284 P

ديوان ارستاذ لحسن منقوش،.املوثق بالرااط

شالع ع ر ابن الخطاب،.ع الة.10،.شقة لقم.

6،.أكدا5 الرااط

الهاتف.:.05 37 77 27 73

TWA LUXE IMMO شركة
ش.ذ.م.م.ش.و.

لأس الها 100.000.00 دلهم

الكائن مقرها االجت اعي بالرااط 

مقرها االجت اعي بالرااط، حسان، 

زفقة موالي اح د الوك لي الع الة 

لقم 30 الشقة لقم 8

تأسيس
في. مؤلخ  لسمي،. عقد  ب وجب 

النظام. وضع  تم  .،2020 أكتوار. .2

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

محدودة بشريك واحد كالتالي.:

 TWA LUXE شركة. .: التس  ة.

IMMO.ش.ذ.م.م.ش.و.
غرض الشركة.:.اإلنعاش العقالي.

وتس ي1 املشاليع العقالية.

املدة.:.99.سنة.

املقر االجت اعي.:.الرااط،.حسان،.

الع الة. الوك لي  اح د  موالي  زفقة 

30،.الشقة لقم.8.

لأس املا5.:.100.000.دلهم.

السنة االجت اع ة.:.من فاتح يناير.

إلى غاية واحد وثالثون ديس 11.

املعطي. الس د  .: الشركة. إدالة 

مع. وح دا  مسي1  بصفته  الطواهري 

كامل الصالح ات املفوضة له ك سي1.

وملدة غي1 محددة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

اكتوار. .27 بتاليخ. بالرااط  التجالية 

2020،.تحت لقم.108075.
مقتطف وا ان

ارستاذ لحسن منقوش،.موثق بالرااط

285 P

CS PETROLEUM
SARL AU

لأس الها 100.000 دلهم
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

املحدودة بشريك وح د
ب قت�سى عقد عرفي موقع بالرااط.
بتاليخ.6.ف11اير.2020.تأسست شركة.
بشريك. محدودة  مسؤول ة  ذات 

وح د تح ل ملواصفات التال ة.:
 CS PETROLEUM .: التس  ة.

.SARL AU
الشركة. موضوع  .: املوضوع.
والغاز. النفط  منتجات  تجالة  هو 

واستشالة ارع ا5.
في. محدد  .: االجت اعي. لأس ا5 
 1000 إلى. موزع  دلهم  .100.000
دلهم. .100 بفئة. اجت اعي  فصيب 

للواحد مكتسبة ومسددة كلها.
الرياض. محاج  .: االجت اعي. املقر 
مركز االع ا5،.شالع التين مركز محاج.
الرياض الطابق الخامس ع الة.7.و.8 
حي الرياض.10100.الرااط،.املغرب.

املدة.:.مدة الشركة محددة في.99 
في. تاليخ تق  دها  سنة تحتسب من 

السجل التجالي.
:.ستكون الشركة مسي1ة. التس ي1.
الس د. .: وملدة غي1 محددة من طرف.

أعبوش لضوان.
بكتابة. القافوني  اإليداع  تم  وقد 
الضبط باملحك ة االبتدائ ة بالرااط.
تحت. .2020 ف11اير. .25 بتاليخ.
التجالي. السجل  )لقم  .1313 لقم.

143415.بالرااط)
مختصر لغاية النشر

286 P

PHARMAVET MAROC
SA

 SIEGE.SOCIAL : LOT 349 ET 350
 ZONE INDUSTRIELLE SAPINO

NOUACEUR CASABLANCA
R.C. 247495

العام. الج ع  محضر  على  بناء.
بتاليخ العادي  وغي1   العادي 

 12.أغسطس.2020،.تقرل مايلي.:

ب بلغ. الشركة  لأس ا5  زيادة 

مصحواة. دلهم  .3.354.400 قدله.

قدلها. إج ال ة  إصدال  بعالوة 

بإج الي. دلهم  .16.645.539,12

 19.999.939 مساه ة فقدية قدلها.

دلهم واذلك يصبح لأس املا5 عند.

13.417.400

إصدال سندات قابلة للتحويل إلى.

حصص بق  ة.20.000.000.دلهم.

النظام ارسا�سي. تعديل واعت اد 

الجديد للشركة.

اإلدالة. مجلس  محضر  على  بناء.

وقد. م  .2020 سبت 11. .10 بتاليخ.

لوحظ مايلي.:

قدله. ب بلغ  املا5  لأس  زيادة 

مصحواة. دلهم  .3.354.400

قدله. إج الي  بإصدال  بعالوة 

بإج الي.. دلهم  .16.645.539,12

 19.999.939 مساه ة فقدية قدلها.

يكون. واذلك  يصبح  واذلك  دلهم 

لأس املا13.417.400.5.

إصدال سندات قابلة للتحويل إلى.

حصص بق  ة.20.000.000.دلهم.

النظام ارسا�سي. تعديل واعت اد 

الجديد للشركة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 14 بتاليخ. الب ضاء. بالدال  التجالية 

أكتوار.2020.برقم.749590.

287 P

 CITE DE L’EDUCATION

 ET DU SAVOIR LA PLACE

PRIVE
 Parcelle.n° EQ3, Lotissement

 Zahrat.Al.Madaene.Route.Ain

 Chkef.Arrondissement.Saiss -

Fès

R.C : 42011

العام. الج ع  مداوالت  على  بناء.

مالس. .9 في. املنعقدة  العادي  الغي1 

2020،.قام الشركاء.ب ا يلي.:



عدد.5637 - 25.لا ع ارو1442.5 )11.فوف 2020.11)الجريدة الرسمية   15162

إلغاء.الس د هشام دياز من مهامه.

ك سي1 مشالك.

النظام. في  املقابل  التعديل 

ارسا�سي.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 2020 أكتوار. .14 التجالية بفاس في.

تحت لقم.20/2700.

288 P

RESOLAB

SARL

تأسيس
 29 بتاليخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم تأسيس شركة ذات. .2020 يول و.

مسؤول ة محدودة خصائصها كالتالي.:

 RESOLAB .: الشركة. تس  ة 

شركة ذات مسؤول ة محدودة.

وا ع. شراء. .: الرئي�سي. الغرض 

مواد. وتصدير  واستي1اد  وتوزيع 

الب ولوج ا. وكواشف  ومعدات 

الطب ة.

ودعم. العل  ة  االستشالات 

الشركات في مجا5 الصحة والتفاوض.

على عقود التوليد والخدمات.

 3rue. ait. ourir .: املقر االجت اعي.

Bd.moulay.Youssef.الدال الب ضاء.

تاليخ. من  تبدأ  سنة  .99 .: املدة.

تسج لها بالسجل التجالي.

لأس ا5. حدد  .: الشركة. لأس ا5 

الشركة في.11.000.دلهم مقس ة إلى.

110.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة.

ومكتتب. بالكامل  مدفوعة  الواحدة 

بها من قبل الشركاء.

:.تسي1 الشركة من طرف. التس ي1.

ملدة. .Meriem.Badreddine الس دة.

سنة واحدة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ الب ضاء. بالدال   التجالية 

23.أكتوار.2020.برقم.477349.

289 P

POPLINETTE
تأسيس

بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
 23.سبت 2020.11.تم تأسيس شركة.
خصائصها. محدودة  مسؤول ة  ذات 

كالتالي.:
 POPLINETTE .: الشركة. تس  ة 
محدودة. مسؤول ة  ذات  شركة 

بشريك واحد.
تحضي1،. .: الرئي�سي. الغرض 
ب ع استي1اد تصدير. شراء،. تصن ع،.
تتعلق. مادة  امت از ري  توزيع  تنث ل 
باملوضة بشكل عام واملالبس الجاهزة.
وإكسسوالاتها. الخصوص  وجه  على 
وأحذيتها وأصنافها املصنوعة يدويا،.
اي نشاط تجالي ع11 ارفت1فت شراء.

وا ع وإعادة ب ع السلع والخدمات.
شالع عبد. .202 .: املقر االجت اعي.

املومن لقم.5.الدال الب ضاء.
تاليخ. من  تبدأ  سنة  .99 .: املدة.

تسج لها بالسجل التجالي.
لأس ا5. حدد  .: الشركة. لأس ا5 
الشركة في.10.000.دلهم مقس ة إلى.
110.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة.

الواحدة.
الس دة. الشركة  يسي1  .: التس ي1.
كنزة ملسفر الحاملة للبطاقة الوطن ة.

.BK 352002.لقم
الشركة مسجلة بالسجل التجالي.
باملحك ة. .474685 لقم. تحت 
بتاليخ الب ضاء. الدال   التجالية 

5.أكتوار.2020.
ب ركز. القافوني  اإليداع  تم 

االستث ال بالدال الب ضاء.
290 P

STE OUMATRANS
SARL AU

حل الشركة
مؤلخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 
أكتوار. .7 بتاليخ. الب ضاء. بالدال 
الشركة. اإلعالن عن حل  تم  .2020
 STE .: التال ة. املواصفات  ذات 

.OUMATRANS SARL AU

ه  ج  م  ال11كة   : االجت اعي  املقر 

4 ع الة ا 56 شقة 21 طابق 4 حي 

حسني الدال الب ضاء.

الهدف االجت اعي : فقل البضائع.

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة بالشريك الوح د.

بوت  سع د  الس د   : التس ي1 

 BK لقم  الوطن ة  للبطاقة  الحامل 

117201 عين محال للشركة.

باملحك ة  تم   : القافوني  اإليداع 

 27 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

 751776 لقم  تحت   2020 أكتوار 

تعديل لقم 25881.

291 P

QUICK RECOUVREMENT
SARL

تأسيس  تم  ب قت�سى عقد عرفي 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

خصائصها كالتالي :

 QUICK  : الشركة  تس  ة 

شركة   RECOUVREMENT SARL

املختصر  محدودة  مسؤول ة  ذات 

.QR

الغرض الرئي�سي : التعافي.

التحك م التجالي.

 410  : االجت اعي  املقر 

 BOULEVARD ZERKTOUNI

.Résidence.Hamad.Apt.N°1

تاليخ  من  تبدأ  سنة   99  : املدة 

تسج لها بالسجل التجالي.
لأس ا5  : حدد  الشركة  لأس ا5 

الشركة في 100.000 دلهم مقس ة 

دلهم   100 بق  ة  1000 حصة  إلى 

بالكامل  مدفوعة  الواحدة  للحصة 

ومكتتب بها من قبل الشركاء.

 khattar. meryem الس دة 

750حصة.

 ZOURGANE MINA  : الس دة 

250 حصة.

التس ي1 : تسي1 الشركة من طرف 

 KHATTAR MERYEM الس دة 

والس دة ZOURGANE MINA ملدة 

غي1 محدودة.

صح ح  بشكل  الشركة  تلتزم 
من  بها  املتعلقة  االع ا5  بج  ع 
 KHATTAR الس دة  توق ع  خال5 

MERYEM ك سي1ة مشالكة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   22 الب ضاء  بالدال  التجالية 

2020 تحت لقم 751174.
292 P

BMS DEVELOPPEMENT
تأسيس شركة

بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
شركة. تأسيس  تم  .2020 أكتوار. .9
بشريك. محدودة  مسؤول ة  ذات 

واحد خصائصها كالتالي.:
 BMS .: الشركة. تس  ة 
ذات. شركة  .DEVELOPPEMENT

مسؤول ة محدودة بشريك واحد.
الغرض الرئي�سي.:

الشراء.والب ع واالستي1اد والت ث ل.

بالهواتف. يتعلق  ما  لكل  والتوزيع 
املح ولة وارجهزة اللوح ة وملحقاتها.

شراء.وا ع النظالات البصرية.
ومنتجات. معدات  وا ع  شراء.

الص د.
استي1اد وتصدير وتجالة.

املكاتب. ج  ع  وتشغ ل  إنشاء.
والوكاالت والشركات التابعة والفروع.
وا ع. واستغال5  ومنح  الحصو5 
والعالمات. االخت1اع  براءات  ج  ع 
في. تدخل  التي  والت1اخ ص  التجالية 

فطاق ارش اء.املذكولة أعاله.
املشالكة املباشرة أو غي1 املباشرة،.
سواء.عن طريق املساه ة أو االفدماج.
أو اإلنشاء.أو اإلدالة أو بأي شكل من.
ارشكا5 في أي شركات قائ ة أو ق د.
ذي. أو  م اثل  غرض  ذات  اإلنشاء.

صلة.
شالع .202 .: االجت اعي.  املقر 

عبد املومن لقم.5.الدال الب ضاء.
املدة.:.99.سنة من تاليخ تسج لها.

بالسجل التجالي.
لأس ا5. حدد  .: الشركة. لأس ا5 
الشركة في.10.000.دلهم مقس ة إلى.
100.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة.

الواحدة.
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الس د. الشركة  يسي1  .: التس ي1.

الحامل. الطاهري،. البقالي  إل اس 

.BB954.للبطاقة الوطن ة لقم

الشركة مسجلة بالسجل التجالي.

باملحك ة. .476391 لقم. تحت 

بتاليخ الب ضاء. الدال   التجالية 

20.أكتوار.2020.

ب ركز. القافوني  اإليداع  تم 

االستث ال الجهوي بالدال الب ضاء.

293 P

MOROLEC TRANSPORT
تأسيس شركة

بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

شركة. تأسيس  تم  .2020 أكتوار. .7

بشريك. محدودة  مسؤول ة  ذات 

واحد خصائصها كالتالي.:

 MOROLEC .: الشركة. تس  ة 

TRANSPORT.شركة ذات مسؤول ة.

محدودة بشريك واحد.

الغرض الرئي�سي.:

للحساب. البضائع  فقل  خدمات 

الخاص أو لحساب الغي1 على املستوى.

الوطني أو الدولي.

خدمات تج  ع البضائع.

مركبات. لتوفي1  اإليجال  خدمات 

الشحن ال11ي لل ستأجرين بسائقين.

أو بدون سائقين.

والتصدير. االستي1اد  ع ل ات 

لل نتجات على اختالف أفواعها.

في ج  ع. أشكالها  بج  ع  اإلدالة 

الشركات التي لها عالقة مباشرة أو.

غي1 مباشرة بهدف الشركة.

املقر االجت اعي.:.16.تجزئة مدينة.

 100 لقم. ارل�سي  الطابق  الرح ة 

الدال الب ضاء.

املدة.:.99.سنة من تاليخ تسج لها.

بالسجل التجالي.

لأس ا5. حدد  .: الشركة. لأس ا5 

دلهم مقس ة. .100.000 الشركة في.

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .1000 إلى.

للحصة الواحدة.

الس د. الشركة  يسي1  .: التس ي1.

الحامل. الفجراني،. الحسن  موالي 

.BK107741.للبطاقة الوطن ة لقم

الشركة مسجلة بالسجل التجالي.

باملحك ة. .476807 لقم. تحت 

بتاليخ الب ضاء. الدال   التجالية 

21.أكتوار.2020.

ب ركز. القافوني  اإليداع  تم 

االستث ال الجهوي بالدال الب ضاء.

294 P

ATAT ALAKHAWAYN
SARL

مسجل. عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم. .،2020 مالس. .16 في. بالرااط 

وضع القافون ارسا�سي لشركة ذات.

امل يزات. ذات  املحدودة  املسؤول ة 

التال ة.:

 ATAT ALAKHAWAYN.:.التس  ة

SARL

أثواب. ب ع  .: االجت اعي. الهدف 

املفروشات.

س دي. طريق  .: االجت اعي. املقر 

 1 7.متجر لقم. يحيى زعي1 ع الة لقم.

ت الة.

من تاليخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

تق  دها بالسجل التجالي.

دلهم. .100.000 .: لأس الها.

 100 حصة بق  ة. .100 مقس ة إلى.

دلهم للحصة الواحدة املوزعة على.

الشكل التالي.:

 18 .: الكريم. عبد  عرفي  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة.

 24 .: الوهاب. عبد  نس م  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة.

حصة. .23 .: الس د نس م عصام.

بق  ة.100.دلهم للحصة.

حصة. .18 .: مح د. عرفي  الس د 

بق  ة.100.دلهم للحصة.

حصة. .17 .: الس د عرفي يوسف.

بق  ة.100.دلهم للحصة.

التس ي1.:.عين ك سي1ون للشركة.

خالد الحض كي أو الس د عرفي عبد.

الكريم أو الس د نس م عبد الوهاب.

لفت1ة غي1 محددة.

بكتابة. القافوني  اإليداع  تم 

التجالية. املحك ة  لدى  الضبط 

في .4080 لقم. تحت   بالرااط 
7.أكتوار.2020.لقم السجل التجالي.

.130897

295 P

BLACK NOIR شركة
SARL AU

ش.م.م.ش.و

3 بيز شالع لبنان لقم 12 مح ط

الرااط

تأسيس شركة شركة محدودة 
املسؤول ة ذات شريك واحد

املؤلخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم. .2020 أكتوار. .19 يوم. بالرااط 

املسؤول ة. محدودة  شركة  تأسيس 

ذات شريك واحد خصائصها كالتالي.:

 BLACK NOIR SARL .: التس  ة.

AU.ش.م.م.ش.و.

الهدف.:.تح  ص وتوزيع ال1ن.

املقر االجت اعي.:.3.بيز شالع لبنان.
لقم.12.مح ط الرااط.

املدة.:.99.سنة.

حدد. .: االجت اعي. الرأس ا5 

دلهم. .100.000 لأس ا5 الشركة في.

مقس ة إلى.100.حصة ق  ة الواحدة.

مكتتبة. ج  عها  دلهم  .1.000 منها.

الوح د. الشريك  ومحرلة من طرف 

الس د مح د اهري ش.

السنة االجت اع ة.:.من فاتح يناير.

إلى.31.ديس 11.

الس د. الشركة  يسي1  .: التس ي1.

مح د اهري ش ملدة غي1 محدودة.

تسج ل. تم  .: القافوني. اإليداع 

الشركة بالسجل التجالي باملحك ة.

الرقم. تحت  بالرااط  التجالية 

.147078

296 P

 STE DANIEL FABBRIS

 INTERNATIONAL

BUSINESS COACHING 2.0
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤول ة
ذات الشريك الوح د

بالرااط. مؤلخ  محضر  ب قت�سى 

وضع. تم  .2020 أكتوار. .19 بتاليخ.

القوافين ارساس ة لشركة محدودة.

املسؤول ة ذات الشريك الوح د ذات.

امل يزات التال ة.:

الهدف.:.

االستشالات اإلدالية.

التدليب.

30،.شقة لقم. ع الة لقم. .: املقر.

الوك لي،. أح د  موالي  شالع  .،8

حسان،.الرااط.

ب ا. املا5  لأس  حدد  .: املا5. لأس 

قدله.10.000.دلهم.

غي1. ملدة  الشركة  تدال  .: التس ي1.

داف ا5. الس د  طرف  من  محدودة 

ف11يس.

بكتابة. تم  .: القافوني. اإليداع 

بالرااط. التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم السجل. ..2020 فوف 11. .2 بتاليخ.

التجالي.:.147175.

D : 108126

297 P

BENI VEC  SARL AU
العنوان : امغ لة لقصر بني مال5

لقم السجل التجالي

 10429

بتاليخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 

ذات. شركة  إنشاء. تم  .6/9/2020

الشريك. ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د تح ل الخصائص التال ة.:

التس  ة.:

BENI VEC SARL AU

العنوان.:.امغ لة لقصر بني مال5

:.االشغا5 العامة والبناء. الغــرض.

-االع ا5 املختلفة.-.لسم...
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دلهم. .100.000 .: املــا5. لأس 

اجت اع ة. حصة  .1000 إلى. مقسم 

ق  تها.100.دلهم.

السنة املـال ة.:.السنة امل الدية

مدة الشركة.:.99.سنة

جهاد. .: الوح د. والشريك  املسي1 

ص11ي

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 565 االبتدائ ة بني مال5 تحت لقم.

بتاليخ.17/9/2020.

1 C

 MOUBLAD TOP CAR  SARL

 AU

العنوان : ز 1 لقم 55 س دي جابر 

بني مال5  

لقم السجل التجالي

-10591-

بتاليخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركة.. إنشاء. تم  .8/10/2020

تح ل. . املحدودة. املسؤول ة  ذات 

الخصائص التال ة:

التس  ة:

 MOUBLAD.TOP.CAR  SARL.AU

.عنوان.:.ز.1.لقم.55.س دي جابر.

بني مال5..

الغــرض.:..كراء.الس الات..

دلهم. .100.000 .: املــا5. لأس 

حصة اجت اع ة. .1000 مقس ة إلى.

ق  تها.100.دلهم.

 1000 .ي لك. .عبد االله مواالد. .-

حصة.

السنة املـال ة.:.السنة امل الدية

مدة الشركة.:.99.سنة

املسي1.:.لغ د مواالد.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 712 . االبتدائ ة بني مال5 تحت لقم.

تاليخ.23/10/2020.

2 C

STE KHADAMATE IGHID
SARL AU

املسجل. العرفي  العقد  ب قت�سى 

إنشاء. تم  .2020 يول و. .21 بتاليخ.

شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات.

الخصائص. تح ل  الوح د  الشريك 

التال ة.:

 STE KHADAMATE .: التس  ة.

.IGHID SARL AU

حي اللوز افولال الج اعة. .: املقر.

الت1اب ة أفولال.-.إقل م أزيال5.

وكراء. الحفالت  م ون  .: الغرض.

لالجت اعات. الخاصة  القاعات 

والحفالت.

لأس املا5.:.10.000.دلهم.

مدة الشركة.:.99.سنة.

العزيز. عبد  الس د  .: املسي1ون.

اغ ض.

فاتح. من  تبتدئ  .: املال ة. السنة 

يناير وتنتهي في.31.ديس 11.

اإليداع. تم  .: القافوني. اإليداع 

االبتدائ ة. باملحك ة  الضبط  بكتابة 

2020.تحت. 28.يول و. بأزيال5 بتاليخ.

التجالي هو. السجل  لقم  .191 لقم.

.4147

3 C

ARC WASTE SARL AU 
عل ه. مصادق  عقد  ب قت�سى 

تم. . ب11ش د. . .30/09/2020 . بتاليخ.

ذات. لشركة  ارسا�سي  النظام  وضع 

وح د. لشريك  املحدودة  املسؤول ة 

والتي تح ل الخصائص...التال ة.:

التس  ة..:....

ARC.WASTE  SARL.AU 

ذات. شركة  القافوف ة:. الصفة 

املسؤول ة املحدودة لشريك وح د

شراء. ب ع  االجت اعي:. الهدف 

ارشغا5. النفايات،. تدوير  وإعادة 

املختلفة،.التجالة

لأس املا5.:.حدد لأس ا5 الشركة.

ب بلغ.100.000..دلهم في يد.

 100.000 بوشع ب. الحداوي  .-

دلهم.

من. ابتداء. سنة  .99 .: -املدة.

التأسيس النهائي.

 31 يناير إلى. .1 :.من. السنة املال ة.

ديس 11 من كل عام.

الطابق االل�سي. .: املقر االجت اعي.

زفقة مفدي زكريا حي املنى. .213 لقم.

برش د.

التس ي1. حق  أعطي  .: التس ي1.

الحداوي بوشع ب ملدة غي1. للس د:.

محددة.

اإليداع. تم  .: القافوني. اإليداع 

القافوني باملحك ة االبتدائ ة ب11ش د.

تم. ك ا  .1336/2020 لقم. تحت 

التجالي. بالسجل  الشركة  تسج ل 

عدد... تحت  .09/10/2020 بتاليخ.

    .14107

4 C

 HIBATALLAH ALKSSAIBA

SARL AU
عل ه. مصادق  عقد  ب قت�سى 

تم. . ب11ش د. . .12/10/2020 . بتاليخ.

ذات. لشركة  ارسا�سي  النظام  وضع 

وح د. لشريك  املحدودة  املسؤول ة 

والتي تح ل الخصائص...التال ة.:

التس  ة.:

  HIBATALLAH ALKSSAIBA  

SARL AU

ذات. شركة  .: القافوف ة. الصفة 

املسؤول ة املحدودة لشريك وح د

ب ع. ص دل ة  .: الهدف االجت اعي.

اردوية

لأس املا5.:.حدد لأس ا5 الشركة.

ب بلغ.100.000..دلهم في يد.

    100.000 السع دي. ابتسام  .-

دلهم..

من. ابتداء. سنة  .99 .: -املدة.

التأسيس النهائي.

 31 يناير إلى. .1 :.من. السنة املال ة.

ديس 11 من كل عام.

املقر االجت اعي.:.دوال اوالد امبالك.

الج اعة القروية الغن   ين برش د.

التس ي1. حق  أعطي  .: التس ي1.

للس دة.:.ابتسام السع دي..ملدة غي1.

محددة.

اإليداع. تم  القافوني:. اإليداع 

القافوني باملحك ة االبتدائ ة ب11ش د.

تم. ك ا  .1355/2020 لقم. تحت 

التجالي. بالسجل  الشركة  تسج ل 

عدد... تحت  .14/10/2020 بتاليخ.

.14121

5 C

 OFFICE TOOLS SARL AU
عل ه. مصادق  عقد  ب قت�سى 

.تم. .بالسوالم. .15/10/2020 . بتاليخ.

ذات. لشركة  ارسا�سي  النظام  وضع 

وح د. لشريك  املحدودة  املسؤول ة 

والتي تح ل الخصائص التال ة.:

التس  ة.:....

OFFICE TOOLS  SARL AU

ذات. شركة  القافوف ة:. الصفة 

املسؤول ة املحدودة لشريك وح د

اللوازم. .: االجت اعي. الهدف 

املكتب ة.
لأس املا5.:.حدد لأس ا5 الشركة.

ب بلغ.100.000..دلهم في يد.

-.ياسين الزاهر.100.000.دلهم.

من. ابتداء. سنة  .99 .: -املدة.

التأسيس النهائي.

 31 يناير إلى. .1 :.من. السنة املال ة.

ديس 11 من كل عام.
التجالي. املركز  .: االجت اعي. املقر 

حاج ح  د السوالم برش د

التس ي1. حق  أعطي  التس ي1:.

للس د ياسين الزاهر ملدة غي1 محددة.

اإليداع. تم  القافوني:. اإليداع 

القافوني باملحك ة االبتدائ ة ب11ش د.

تم. ك ا  .1383/2020 لقم. تحت 

التجالي. بالسجل  الشركة  تسج ل 

عدد. تحت  .20/10/2020 بتاليخ.

    .14151

6 C
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 L.G CONSTRUCTION &

PERFORMANCE  SARL
عل ه. مصادق  عقد  ب قت�سى 

تم. ب11ش د  .14/10/2020 . بتاليخ.

ذات. لشركة  ارسا�سي  النظام  وضع 

تح ل. والتي  املحدودة  املسؤول ة 

الخصائص التال ة.:

التس  ة.:

 L.G.CONSTRUCTION &

  PERFORMANCE SARL

ذات. شركة  .: القافوف ة. الصفة 

املسؤول ة املحدودة.

.الهدف االجت اعي.:.أشغا5 البناء
لأس املا5.:.حدد لأس ا5 الشركة.

ب بلغ.1.000.000.دلهم في يد.

-.غزالن الزهي500.000.1.دلهم

 500.000 مصطفى ايت جبول. .-

دلهم

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي.

 31 يناير إلى. .1 :.من. السنة املال ة.

ديس 11 من كل عام.

 2 التيسي1. حي  .: االجت اعي. املقر 
زفقة طه حسين الرقم.73.برش د

التس ي1. حق  أعطي  .: التس ي1.

ومصطفى. الزهي1  غزالن  . للس دين:.

ايت جبول..ملدة غي1 محددة.

اإليداع. تم  القافوني:. اإليداع 

القافوني باملحك ة االبتدائ ة ب11ش د.

تم. ك ا  .1379/2020 لقم. تحت 

التجالي. بالسجل  الشركة  تسج ل 

عدد. تحت  .19/10/2020 بتاليخ.

    .14145

7 C

BROADSEG  SARL AU
100.000DH

اعالن عن تأسيس »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة بشريك وح د«

بتاليخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون. إعداد  تم  .02/09/2020

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة.:.

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د

  BROADSEG..:.التس  ة

مقاو5 الت1ك بات. غرض الشركة:.

الدلاسة. مكتب  إدالة  .- الكهراائ ة.

برامج. وانشاء. برمجة  .– والبحث.

الك ب وتر

الطابق. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

اإلخالص. ودادية  .18 لقم. السفلي 

زفقة التوف ق،.خريبكة

مدة الشركة.:.99.سنة.

 100.000 .: مبلغ لأس ا5 الشركة.

دلهم

إلى. مقس ة  .: النقدية. الحصص 

دلهم. .100 فئة. من  حصة  .1000

للحصة موزعة على:..

 100.000 .: الحك م. عبد  -.ذهبي 

دله ا..

الحصص الع ن ة.:.

الشخص ة. الشركاء. اس اء.

والعائل ة وعناوينهم.:

لقم. الساكن  الحك م  ذهبي عبد 

18.ودادية اإلخالص،.خريبكة

توزيع االفصبة على الشركاء.:.

التس ي1. حق  أعطي  .: التس ي1.

مسي1. الحك م  عبد  ذهبي  للس د 

ومساهم ملدة غي1 محدودة

ب. القافوني  االيداع  تم 

07/10/2020.تحت لقم.6589.

8 C

MUSPRINT  SARL AU
100.000DH

اعالن عن تأسيس »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة بشريك وح د«

بتاليخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون. إعداد  تم  .15/09/2020

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:.

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د

  MUSPRINT..:.التس  ة

غرض الشركة.:.الطباعة.-تسويق.

أشغا5. .- املواد ومستلزمات املكاتب.

متنوعة
لقم. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

بوعب د. الرح م  عبد  شالع  .1224

تجزئة الفتح،.خريبكة

مدة الشركة.:.99.سنة.

 100.000 .: مبلغ لأس ا5 الشركة.

دلهم.

إلى. مقس ة  .: النقدية. الحصص 

دلهم. .100 فئة. من  حصة  .1000

للحصة موزعة على:..

 100.000 املصطفى:. الشا�سي  .-

دله ا..

الحصص الع ن ة.:.

الشخص ة. الشركاء. اس اء.

والعائل ة وعناوينهم.:

لقم. الساكن  املصطفى  الشا�سي 

252.تجزئة الفتح،.خريبكة

توزيع االفصبة على الشركاء.:.

التس ي1. حق  أعطي  .: التس ي1.

مسي1. املصطفى  الشا�سي  للس د 

ومساهم ملدة غي1 محدودة

ب. القافوني  االيداع  تم 

09/10/2020.تحت لقم.6605.

9 C

SPEED PNEU  SARL AU
50.000DH

اعالن عن تأسيس »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة بشريك وح د«

بتاليخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون. إعداد  تم  .01/10/2020

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:.

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د

  SPEED PNEU..:.التس  ة

إصالح اإلطالات. .: غرض الشركة.

-أشغا5 متنوعة أو بناء.–.التجالة

عنوان املقر االجت اعي.:.دوال أوالد.

مح د بن قاسم ج اعة املفاسيس،.

خريبكة

مدة الشركة.:.99.سنة.

 50.000 .: الشركة. لأس ا5  مبلغ 

دلهم.

مقس ة. .: النقدية. الحصص 

دلهم. .100 حصة من فئة. .500 إلى.

للحصة موزعة على:..

 50.000 .: الكريم. عبد  جبي1ة  .-

دله ا..

الحصص الع ن ة.:.

الشخص ة. الشركاء. اس اء.

والعائل ة وعناوينهم.:

حي. الساكن  الكريم  عبد  جبي1ة 
الهناء.لقم.16.حطان،.خريبكة

توزيع االفصبة على الشركاء.:.

التس ي1. حق  أعطي  .: التس ي1.

مسي1. الكريم  عبد  جبي1ة  للس د 

ومساهم ملدة غي1 محدودة

ب. القافوني  االيداع  تم 

19/10/2020.تحت لقم.6635.

10 C

KAISS IMMOBILIER SARL 
100.000DH

اعالن عن تأسيس »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

بتاليخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون. إعداد  تم  .06/10/2020

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة.:.

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

 KAISS IMMOBILIER..:.التس  ة
غرض الشركة.:.مطول عقالي

لقم77  .: االجت اعي. املقر  عنوان 

مكرل شالع املقاومة،.خريبكة

مدة الشركة.:.99.سنة.

 100.000 .: مبلغ لأس ا5 الشركة.

دلهم

إلى. مقس ة  النقدية:. الحصص 

دلهم. .100 فئة. من  حصة  .1000

للحصة موزعة على:..

-.مؤمين مح د.50.000:..دله ا..

 50.000 .: املختال. -.بنوقائس 

دله ا.
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الحصص الع ن ة:.

الشخص ة. الشركاء. اس اء.

والعائل ة وعناوينهم:

مؤمين مح د الساكن دوال اوالد.

اسعد أوالد عبدون،.خريبكة

تجزئة. الساكن  املختال  بنوقائس 

ل نا لقم149.س دي معروف الب ضاء

توزيع االفصبة على الشركاء:.

التس ي1. حق  أعطي  .: التس ي1.

بنوقائس. مح د،. مؤمين  للس دين:.

ملدة. وك ساه ين  ك سي1ين  املختال 

غي1 محدودة..

ب. القافوني  االيداع  تم 

19/10/2020.تحت لقم6637.

11 C

ELOMARISERV  SARL AU
100.000DH

اعالن عن تأسيس »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة بشريك وح د«

بتاليخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون. إعداد  تم  .01/09/2020

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:.

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د

  ELOMARISERV..:.التس  ة

غرض الشركة.:.تحويل ارموا5

عنوان املقر االجت اعي.:.كراج لقم.

94.زفقة بني ع ي1 وادي زم.

مدة الشركة.:.99.سنة.

 100000 .: مبلغ لأس ا5 الشركة.

دلهم

إلى. مقس ة  .: النقدية. الحصص 

دلهم. .100 فئة. من  حصة  .1000

للحصة موزعة على:..

-الع الي هشام:.100.000.دله ا..

الحصص الع ن ة.:.

الشخص ة. الشركاء. اس اء.

والعائل ة وعناوينهم.:

 94 الع الي هشام الساكن لقم.

زفقة بني ع ي1 وادي زم

توزيع االفصبة على الشركاء.:.
التس ي1. حق  أعطي  .: التس ي1.
للس د الع الي هشام مسي1 ومساهم.

ملدة غي1 محدودة
ب. القافوني  االيداع  تم 

15/10/2020.تحت لقم.1117.
12 C

   STE PROGSHORE SARL AU
اعالن قفل  تصف ة  شركة 

64 شالع املتنبي حي الوفاء بني مال5 
لاس املا5 100.000 دهم 
السجل التجالي لقم 4907

االستثنائي. القرال  ب قت�سى 
    03/8/2020 لشركاء.الشركة..بتاليخ.

تم ما يلي.:
-.قفل التصف ة..

-.املصادقة على حساب التصف ة..
و تقرير املصفي-

-.اعالن نهاية تصف ة الشركة.
-إنهاء.الوجود املعنوي للشركة...

وإعفائه. . لل صفي. التزك ة  -منح 
من مهامه

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .-

عدد. تحت  مال5  بني  االبتدائ ة 
576/2020.بتاليخ.18/04/2020

13 C

 HANCHI ARCHITECTURE
 SARL AU
تأسيس شركة

العنوان : شالع مح د الخامس 
تجزئة الفردوس إقامة  ال اس ين  

لقم 9  بني مال5 
لقم التق  د بالسجل التجالي 

10451
بتاليخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون. إعداد  تم  .23/9/20200
املسؤول ة. . ذات. لشركة  ارسا�سي 
الوح د. الشريك  ذات  املحدودة 

تح ل..الخصائص التال ة.:
 HANCHI .: الشركة. تس  ة 

 ARCHITECTURE SARL AU
مح د الخامس. . شالع. العنوان.:.
ال اس ين.. . إقامة. الفردوس  تجزئة 

لقم.9..بني مال5.

الغرض.:.مهندس مع الي.
لأس املــا5.:.90.000.دلهم

900.حصة اجت اع ة. مقسم إلى.
ق  تها.100.دلهم..

قصبة. . القاطن. حن�سي  فوفل  .-
تادلة حي االمل بلوك.3.لقم.40 

ي لك.:.900.حصة
السنة املـال ة:..السنة...امل الدية

مدة الشركة.:..99.سنة.
-املسي1 الس د.:..فوفل حن�سي

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة..ببني مال5..تحت لقم...674  

بتاليخ..15/10/2020.
14 C

  SOCIETE   INJAD KAMAL
  S.O.S SARL AU

.تجزئة العربي بن لحا5..لقم.4-1 
الطابق.2..الدشي1ة بني مال5.-...

االستثنائي. القرال  ب قت�سى 

تم. . .8/10/2020 بتاليخ.  للشركاء.
ما يلي.:

-.توس ع نشاط الشركة..الى..فقل.
ارشخاص..

-حدف نشاط الحراسة.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بني مال5 تحت..عدد..689   

بتاليخ..20/10/2020.
15 C

ATOHM SARL AU شركة
العنوان:

 كم 8  طريق الفق ه بن صالح  أوالد 
ع اد أوالد سل  ان بني مال5
لقم السجل التجالي 9943 

بتاليخ.. عرفي  عقد  ب قت�سى 

ذات. شركة  إنشاء. تم  .7/2/2020

الشريك. دات  . املحدودة. املسؤول ة 
الوح د تح ل الخصائص التال ة:

التس  ة.:
 ATOHM SARL AU شركة

بن. الفق ه  طريق  .8 العنوان كم.

سل  ان.. أوالد  ع اد  أوالد  .  صالح.
بني مال5

الغــرض.:.االشغا5 العامة و البناء-.

ب ع وترك ب املنشات الكهراائ ة.

دلهم. .100.000 .: املــا5. لأس 

اجت اع ة. حصة  .1000 إلى. مقسم 

ق  تها.100.دلهم.

السنة املـال ة.:.السنة امل الدية

مدة الشركة.:.99.سنة

.املهدي. .: املسي1 والشريك الوح د.

زاكي1.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 170 االبتدائ ة بني مال5 تحت لقم.

بتاليخ.24/2/2020.

16 C

ENGRABOVIN SARL AU
العنوان:

 3 شالع أبو العالء  حي االمل ط 3 

بني مال5

لقم السجل التجالي  10593 

بتاليخ.. عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إنشاء.شركة ذات. .30/09/2020

الشريك. دات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د تح ل الخصائص التال ة:

التس  ة.:

ENGRABOVIN SARL AU

حي. . 3.شالع أبو العالء. .: العنوان.

االمل ط.3.بني مال5

الغــرض.:.ترا ة االبقال.-.االستي1اد.

وتدبي1.. استغال5  .– والتصدير.

الض عات الفالح ة....

دلهم. .100.000 .: املــا5. لأس 

اجت اع ة. حصة  .1000 إلى. مقسم 

ق  تها.100.دلهم.

السنة املـال ة.:.السنة امل الدية

مدة الشركة.:.99.سنة

فب ل. . .: الوح د. والشريك  املسي1 

عدي..

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 713 االبتدائ ة بني مال5 تحت لقم.

بتاليخ.23/09/2020.

17 C
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ف ج ت ش.م.م.

 TRANS PALOMA BLANCA
SARL AU

اعالن عن تأسيس الشركة ذات 
مسؤول ة محدودة للشريك الوح د

طرانس بالوما بالفكا ش.م.م للشريك  
الوح د

محل الكائن بدال الخ اط دال بن 
قريش – تطوان

لقم التق  د في السجل التجالي 
27867

في. مؤلخ  موثق  عقــد  ب قتضــــى 

القافون. اعداد  تم  .،13/10/2020

املحدودة. للشركة  ارساســــي 

املسؤول ة للشريك الوح د..بامل يزات.
التال ة.:

:.شركة محدودة. -.شكل الشركة.
املسؤول ة للشريك..الوح د.

:.طرانس بالوما. -.تس  ة الشركة.
بالفكا

-.غرض الشركة..:.فقل االشخاص.
لحساب الغي1..  

محل. االجت اعي.:. املقر  عنوان  .-

.- الكائن بدال الخ اط دال بن قريش.
تطوان

-.املدة.:..حددت في.99.سنة ابتداء.
من تاليخ تأ سيســــها

في مائة الف.. حدد  .: الرأس ا5. .-

مائة. . دلهم مقس ة الى. .(100.000(
 1000 حصة مرق ة من فئة. .(100(
..: . في يد الس د. . دلهم للواحدة كلها.

اسامه الهيشو.
.الحصص النقدية.:.100.حصة

يسي1 الشركة ملدة غي1. .: اإلدالة. .-
محدودة الس د اسامه الهيشو...

تبتدأ من. . .: السنة االجت اع ة. .-
فاتح يناير و تنتهي في.31.دجن11.

الصاف ة. ارلااح  توزع  .: -ارلااح.

حصصهم. حسب  املشالكين  على 

بعد خصم املبالـغ املخصصة لتكوين.
االحت اطات املنصوص عليها قافوفا..

لــدى. القافوفـــي  اإليـــداع  تـــم 

كتابــة الضبــط باملحك ــة االبتدائــ ة.
لتطــوان بتاليــخ.22/10/2020.

وتق  ــد. .4828 . لقــــم:. تحــت 

تحــت. التجــالي  بالسجــل  الشركـة 

لقــم:.27867.
للخال صة و الب ـــــــــــــــا ن

18 C

EURODEFI

RENTDESK
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

RENTDESK شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 119 شالع 

عبد املومن الطابق الثالت لقم 20 

الدال الب ضاء 20360 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

463111

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

القافون. إعداد  تم  .2020 يوف و. .29

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.RENTDESK

الت1ويج. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

العقالي..اع ا5 بناء..إدالة امل تلكات.

 119 .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الثالت. الطابق  املومن  عبد  شالع 

الدال. .20360 الدال الب ضاء. .20 لقم.

الب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي.:

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

 BAKKALI OMAR الس د.

 GOLF CITY IMM 521 عنوافه)ا).

  APPT 8 VILLE  BOUSKOURA

2000.الدال الب ضاء.املغرب.

 DAHMANE ASMAE الس دة.

 GOLF CITY IMM 521 عنوافه)ا).

  APPT 8 VILLE  BOUSKOURA

2000.الدال الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

 BAKKALI OMAR الس د.

 GOLF CITY IMM 521 عنوافه)ا).

  APPT 8 VILLE  BOUSKOURA

2000.الدال الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 25 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

يوف و.2020.تحت لقم.737195.

1I

ML EXPERTS

 SAFRAN NACELLES
MOROCCO

إعالن متعدد القرالات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME.ETAGE ،

20000، CASABLANCA.MAROC

 SAFRAN NACELLES MOROCCO

»شركة  املساه ة«

وعنوان مقرها االجت اعي: مطال 

مح د الخامس ، تكنواو5 النواصر - 

BP 80 - - الدال الب ضاء  املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.139249

املجلس. مداوالت  ب قت�سى 

اإلدالي املؤلخ في.03.دجن2019.11

تم اتخاذ القرالات التال ة:.

قرال لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.

استقالة الس د.Thierry.Fradet..من.

اعتباًلا. .، مهامه ك دير عام للشركة.

من.1.يناير.2020 

قرال لقم.2:.الذي ينص على مايلي:

 Patrice. . gérôme الس د. تع ين 

الجنس ة،. الفرن�سي  .،Bouvard

 CF15500 19.الحامل لجواز السفر لقم

 105 Ter.rue.Yves.Le.Goz.واملق م في

Versailles.78000.،.فرنسا،.ك دير.

 Thierry . الس د. محل  ل حل  عام 

.Fradet

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 12 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

مالس.2020.تحت لقم.734241.

2I

ML EXPERTS

AVITO SCM

إعالن متعدد القرالات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME.ETAGE ،

20000، CASABLANCA.MAROC

AVITO SCM  »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: منتدى 

باب عبد العزيز ، 62 ،شالع أففا، 

الطابق الثاني  - الدال الب ضاء  

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.260835

الوح د.. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم اتخاذ. .2020 يناير. .30 املؤلخ في.

القرالات التال ة:.

على. ينص  الذي  .:1 لقم. قرال 

الشركة. ما5  لأس  زيادة  مايلي:.

ل صل. دلهم  .7.006.984 . . ب بلغ.

إلى. دلهم  .240.974.964,00 من.

ذالك. و  دلهم  .247.981.948,00

لألسهم. االس  ة  الق  ة  برفع 

إلى. دلهم  .1.525.128,00 من.

1.569.506,00.دلهم للسهم,



عدد.5637 - 25.لا ع ارو1442.5 )11.فوف 2020.11)الجريدة الرسمية   15168

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 16 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

مالس.2020.تحت لقم.734462.

3I

ML EXPERTS

PROLIGHT LIVING

إعالن متعدد القرالات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME.ETAGE ،

20000، CASABLANCA.MAROC

PROLIGHT LIVING »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

 49 RUE :وعنوان مقرها االجت اعي

 JEAN JAURES QUARTIER

GAUTHIER, 6 ème.ETAGE, APT.N° 12

الدال الب ضاء  املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.420361

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

املؤلخ في.12.مالس.2020

تم اتخاذ القرالات التال ة:.

قرال لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.

مكون. سهم  .(300( ثالث ائة. ب ع 

الس دة. قبل  من  الشركة  لرأس ا5 

العلج. يونس  والس د  بنيس  سلمى 

SYBE HOLDING.لشركة

قرال لقم.2:.الذي ينص على مايلي:.

جنس ه. . . تع ين الس د يونس العلج.

التعريف. بطاقة  . لقم. مغرا ة،.

بأثر. .،
ً
مديرا .،A340862 . الوطن ة.

فولي ولفت1ة غي1 محدودة

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 12 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

يوف و.2020.تحت لقم.735736.

4I

ELITE PROFIL MAROC

 MIRI D›ELEVAGE

 OU CHAROLLAIS ET

D›AGRICULTURE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تفويت حصص

ELITE PROFIL MAROC

 ZONE INDUSTRIELLE LOT

N°30 ، 60000، oujda.maroc

 MIRI D›ELEVAGE

 OU CHAROLLAIS ET

D›AGRICULTURE  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي طريق 

الجزائر تجزئة البستان 3 لقم و836 

- 60000 وجدة املغرب.

تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 

.34463

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت. .2020 ف11اير. .19 في. املؤلخ 

املصادقة على.:

مي1ي. . أح د. )ة). الس د. تفويت 

100.حصة اجت اع ة من أصل.100 

إبتسام.. )ة). الس د. . لفائدة. حصة 

ق بو بتاليخ.19.ف11اير.2020.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

يول وز. .20 بتاليخ. . بوجدة. التجالية 

2020.تحت لقم.1489.

5I

MON BUREAU COMPTABLE

 SOCIETE H.T..M

DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

MON BUREAU COMPTABLE

 AV.DES.FAR.RES.HNIA 2.2EME

 ETAGE.APPART.N°6 TETOUAN،

93000، TETOUAN.MAROC

 SOCIETE H.T..M DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

الجيش امللكي.إقامة هن ة 2شقة 

لقم 6 الطابق الثاني.تطوان تطوان 

93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

27195

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 يول وز. .14

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.SOCIETE H.T..M DISTRIBUTION

استغال5. .: غرض الشركة بإيجاز.

املقاهي و املطاعم.

شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

2شقة. هن ة. امللكي.إقامة  الجيش 

الثاني.تطوان تطوان. الطابق  .6 لقم.

93000.تطوان املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1000 .: حاتم. بن اسين  الس د 

بق  ة.100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). حاتم  بن اسين  الس د 

مكناس. .2 مرجان. حي  .1918 لقم.

50000 50000.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). حاتم  بن اسين  الس د 

مكناس. .2 مرجان. حي  .1918 لقم.

50000 50000.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

23.يول وز. االبتدائ ة بتطوان..بتاليخ.

2020.تحت لقم.2176.

6I

sofoget

C.P.P.K

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue.mohamed.qorri

 residence.chaimae.bur.n° 2 et 3

، 14000، kenitra.maroc

C.P.P.K شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي  القن طرة 

59 إقامة موالي عبد العزيز شالع 

موالي عبد العزيز لقم 4 - 14000  

القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

56077

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 غشت. .24

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
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عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.C.P.P.K

محطة. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

الوقود

مقهى مطعم.

عنوان املقر االجت اعي.:..القن طرة.

شالع. العزيز  عبد  موالي  إقامة  .59

  14000  -  4 العزيز لقم. موالي عبد 

القن طرة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس دة..إي ان سالي.:..500.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

 500 . .: بناني. لطف هللا  . الس د.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الشركة..إي ان سالي.:.500.بق  ة.

100.دلهم.

 500 .: بناني. هللا  لطف  . الس د.

بق  ة.100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). سالي  إي ان  . الس دة.

املغرب.14000.القن طرة املغرب.

الس د..لطف هللا بناني عنوافه)ا).

املغرب.14000.القن طرة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). سالي  إي ان  . الس د.

املغرب.14000.القن طرة املغرب

عنوافه)ا). سالي  إي ان  الس دة 

املغرب.14000.القن طرة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 17 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

شتن2020.11.تحت لقم.79227.

7I

ML EXPERTS

 JAAFAR SEBTI

CONSULTING
إعالن متعدد القرالات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME.ETAGE ،

20000، CASABLANCA.MAROC

  JAAFAR SEBTI CONSULTING

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 59 ، 

شالع الزلقطوني، إقامة الزهول ، 

الطابق التاسع ،لقم 26  - -  الدال 

الب ضاء  املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.319513

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

املؤلخ في.09.يول وز.2020

تم اتخاذ القرالات التال ة:.

قرال لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.

ب ع.500.سهم من الس د جعفر سبتي.

للس د شك ب سبتي

قرال لقم.2:.الذي ينص على مايلي:.

للشركة من. . تحو5 الشكل القافوني.

ذات. شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات. شركة  إلى  . الوح د. الشريك 

مسؤول ة محدودة..

قرال لقم.3:.الذي ينص على مايلي:.

 JSC ل صبح:. الشركة  اسم  تعديل 

.COURTIER

على. ينص  الذي  .:4 لقم. قرال 

سبتي. شك ب  الس د  تع ين  . مايلي:.

.بشكل فولي وملدة غي1.
ً
.مشالكا

ً
مديرا

محددة.

على. ينص  الذي  .:5 لقم. قرال 

إلى. ل صل  املا5  لأس  زيادة  . مايلي:.

300.000.00.دلهم عن طريق إنشاء.

29.000.حصة جديدة بق  ة اس  ة.

االكتتاب. يتم  للحصة  دلاهم  .10

دمج. بالكامل عن طريق  ودفعها  بها 

ارلااح املحتجزة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 27 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

غشت.2020.تحت لقم.744152.

8I

CABINET BOUZIDI

 POLYTECHNIQUE SERVICE

ORINET II

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تفويت حصص

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوزيدي ص.ب 125 

الناظول ، 62000، الناظول املغرب

 POLYTECHNIQUE SERVICE

ORINET II شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

لعرا�سي زفقة 59 - 62000 فاظول 

املغرب.

تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 

.15059

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت. .2020 يول وز. .06 في. املؤلخ 

املصادقة على.:

م  وفة. )ة). الس د. تفويت 

حصة اجت اع ة من. .500 الع راني.

)ة). الس د. . 500.حصة لفائدة. أصل.

صالح دين بوجدايني بتاليخ.04.يوف و.

.2020

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالناضول..بتاليخ.15.شتن11.

2020.تحت لقم.3082.

9I

SOCIETE.»GBARA.TRAVAUX«.SARL.A.U

 SOCIETE »GBARA
TRAVAUX« SARL  A.U

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 SOCIETE »GBARA.TRAVAUX«

SARL A.U

 QUARTIER ADMINISTRATIF

 MAAZIZ.OULMES.MAAZIZ ،

15000، MAAZIZ.MAROC

 SOCIETE »GBARA.TRAVAUX«

SARL  A.U شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 

 QUARTIER ADMINISTRATIF

 MAAZIZ.OULMES.MAAZIZ -

15050 MAAZIZ.MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

29053

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 يول وز. .09

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

 SOCIETE. »GBARA. TRAVAUX«

.SARL  A.U

 TRAVAUX..:.غرض الشركة بإيجاز

.DIVERS + NEGOCIANT

.: االجت اعي. املقر  عنوان 

 QUARTIER ADMINISTRATIF

 MAAZIZ OULMES MAAZIZ -

.15050 MAAZIZ MAROC

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:
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  HADADI EL BAKKAL  : الس د.
100.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
 HADADI EL BAKKAL الس د.
 HAY IDARI MAZIZI عنوافه)ا).
 OULMES KHEMISSET 10050

.MAAZIZ MAROC
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
 HADADI EL BAKKAL الس د.
 HAY IDARI MAAZIZ عنوافه)ا).
 OULMES KHEMISSET 15050

MAAZIZ MAROC
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 06 بتاليخ. . بالخ يسات. االبتدائ ة 

غشت.2020.تحت لقم.1053.
10I

AMJ MANAGEMENT

 GLOBAL DIGITAL
CONSULTING

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زفقة  االلدن  اقامة يامنة   2 الطابق 

االو5 لقم 30   طنجة ، 90000، 
طنجة املغرب

 GLOBAL DIGITAL
CONSULTING    شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع  
مح د الخامس 112 اقامة لضوان 

طابق8 لقم55 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
109105

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .28

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 GLOBAL.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.DIGITAL CONSULTING

تصدير. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

املعلومات. تكنولوج ا  و  الخدمات 

وانشاء.املواقع.

شالع.. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

اقامة لضوان. .112 مح د الخامس.

طنجة. .90000  - لقم55  طابق8.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

  BITTON NATHAN : الس د.

100.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

 BITTON NATHAN الس د.

 22 مركب لوتينولد اقامة. عنوافه)ا).

طنجة. .90000  107 الشقة. .3 طابق.

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

 BITTON NATHAN الس د.

 22 مركب لوتينولد اقامة. عنوافه)ا).

طنجة. .90000  107 الشقة. .3 طابق.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .22 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.235001.

11I

sofoget

FKIHI TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue.mohamed.qorri

 residence.chaimae.bur.n° 2 et 3

، 14000، kenitra.maroc

FKIHI TRANS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي  59 شالع 

موالي عبدالعزيز لم 4 إقامة موالي 

عبدالعزيز - 14000 القن طرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

56397

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .16

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 FKIHI .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.TRANS

فقل. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

املستخدمين

فقل البضائع..

 59 . .: االجت اعي. املقر  عنوان 

إقامة. .4 لم. شالع موالي عبدالعزيز 

موالي عبدالعزيز.-.14000.القن طرة.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د..عبدهللا الفق هي.:..1.000 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 1000 .: عبدهللا الفق هي. . الس د.

بق  ة.100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د..عبدهللا الفق هي عنوافه)ا).

املغرب.14000.القن طرة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د..عبدهللا الفق هي عنوافه)ا).

املغرب.14000.القن طرة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 02 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.79445.

12I

EXACO

 PETSTORE IMPORT

EXPORT
إعالن متعدد القرالات

EXACO

16، زفقة عائشة أم املؤمنين شالع 

موالي الحسن االو5، 20000، الدال 

الب ضاء املغرب

 PETSTORE IMPORT EXPORT

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 10، زفقة 

الحريةالطايق الثالث الشقة لقم 5 - 

20000 الدال الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.442603

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

املؤلخ في.27.يول وز.2020

تم اتخاذ القرالات التال ة:.

قرال لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.

تغ ي1 وظ فة التس ي1 املشت1ك بوظ فة.

التس ي1

قرال لقم.2:.الذي ينص على مايلي:.

لل سي1ين. املشت1ك  التوق ع  تغ ي1 

للتوق ع املنفصل لل سي1ين
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قرال لقم.3:.الذي ينص على مايلي:.

تعديل البند.14.من القافون ارسا�سي.

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.

على. ينص  الذي  .:14 لقم. بند 

بالتوق ع. الشركة  تلتزم  مايلي:.

يعقوبي. الس د  لل سي1ين،. املنفصل 

عن. عاد5،. شي1ش  والس د  زكرياء.

ج  ع اإلجراءات املتعلقة بها.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 30 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

شتن2020.11.تحت لقم.747968.

13I

sofoget

HITRAM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue.mohamed.qorri

 residence.chaimae.bur.n° 2 et 3

، 14000، kenitra.maroc

HITRAM شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طول التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي القن طرة 

زفقة 30 لقم 536 حي اإللشاد - 

14000  القن طرة  املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.38545

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تقرل حل. .2020 يوف و. .25 املؤلخ في.

املحدودة. املسؤول ة  ذات  شركة 

 100.000 مبلغ لأس الها. . .HITRAM

اإلجت اعي. مقرها  وعنوان  دلهم 

حي. .536 لقم. .30 زفقة. القن طرة 

.املغرب. القن طرة. . .14000 .- اإللشاد.

فت جة 5.:..زيادة خسائر الشركة.

و حدد مقر التصف ة ب القن طرة.

.- اإللشاد. حي  .536 لقم. .30 زفقة.

14000.القن طرة املغرب..

و عين:

و. جايل  . . هشام. . الس د)ة).

القن طرة. .14000 املغرب. عنوافه)ا).

املغرب ك صفي.)ة).للشركة.

الحدود. اإلقتضاء. وعند  .

املخولة. الصالح ات  على  املفروضة 

تبل غ. محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصف ة

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 02 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.79447.

14I

EXACO

AGENCEMENT DU CENTRE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

EXACO

16، زفقة عائشة أم املؤمنين شالع 

موالي الحسن االو5، 20000، الدال 

الب ضاء املغرب

  AGENCEMENT DU CENTRE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 10، زفقة 

الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 20000 

الدال الب ضاء املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.455215

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في.10.يول وز.2020.تم..تحويل..

من. للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

الشقة. .3 زفقة الحرية الطابق. .،10«

5 - 20000.الدال الب ضاء.املغرب«.إلى.

11.يناير ومصطفى. »68،.زاوية شالع.

الب ضاء.. الدال  .20000 .- املعاني.

املغرب«.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 01 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.748167.

15I

EXACO

ALYANSA

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

EXACO

16، زفقة عائشة أم املؤمنين شالع 

موالي الحسن االو5، 20000، الدال 

الب ضاء املغرب

ALYANSA شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 10، زفقة 

الحرية الطابق 3 شقة لقم 5 - 

20000 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

474079

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .04

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.ALYANSA

التس ي1. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

وك ل. العقالية،. الخدمات  العقالي،.

امللك ة املشت1كة العقالية..

.،10 .: االجت اعي. املقر  عنوان 

 -  5 3.شقة لقم. زفقة الحرية الطابق.

20000.الدال الب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: الس دة أصالح فاط ة.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة...

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس دة أصالح فاط ة عنوافه)ا).

إقامة. زاوية زفقة فرجس و الريحان،.

الراحة. حي  .، .5 الطابق. أصالح،.

20200..الدال الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس دة أصالح فاط ة عنوافه)ا).

إقامة. زاوية زفقة فرجس و الريحان،.

الراحة. حي  .، .5 الطابق. أصالح،.

20000.الدال الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 30 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

شتن2020.11.تحت لقم.747901.

16I

Notaire

BRAYAT PROMO

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

Notaire

 Notaire ، 20200، Casablanca

Maroc

BRAYAT PROMO شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 67، زفقة 

شوفالي بايالد، الطابق 5،  لقم 16، 

بلفدير - الدال الب ضاء - 20300 

الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

474521

في. مؤلخ  موثق  عقد  . ب قت�سى.

القافون. إعداد  تم  .2020 يناير. .27

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
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ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.BRAYAT PROMO

اإلنعاش. .: غرض الشركة بإيجاز.

العقالي،.و بشكل عام،.كل الع ل ات.

العقالية املتعلقة بشكل مباشر أو غي1.

مباشر بغرض الشركة.

عنوان املقر االجت اعي.:.67،.زفقة.

.،16 لقم. . .،5 الطابق. شوفالي بايالد،.

 20300 .- الب ضاء. الدال  .- بلفدير.

الدال الب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 

2.356.000.دلهم،.مقسم كالتالي:

 2.356 . .: الس د إبراه م بومعيز.

حصة بق  ة.1.000.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). بومعيز  إبراه م  الس د 

س دي. .،103 لقم. املستقبل  تجزئة 

الدال. .20520 الب ضاء. معروف،.

الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). بومعيز  إبراه م  الس د 

س دي. .،103 لقم. املستقبل  تجزئة 

الدال. .20520 الب ضاء. معروف،.

الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.748392.

17I

L EXPERT DE GESTION

DELTA DIVERS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

L EXPERT DE GESTION

 N 78 MANAR 03 HAY.CHARAF

 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

DELTA DIVERS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

عبد الكريم الخطابي اقامة جواد 

ع الة 109 شقة 43 الطابق الثالث 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

107465

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .25

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 DELTA.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.DIVERS
مقاو5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

باع ا5 البناء.

عنوان املقر االجت اعي.:.شالع عبد.

اقامة جواد ع الة. الخطابي  الكريم 

109.شقة.43.الطابق الثالث مراكش.

- 40000.مراكش املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

حصة. .500 . .: . الس د زهي1 امين.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د بنزيات طالق.:..500.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة...

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). . امين. زهي1  الس د 
تجزئة ازلي لقم.442.مراكش.40000 

مراكش املغرب.
عنوافه)ا). طالق  بنزيات  الس د 
الشقة. .6 ع الة. النخ ل  ديال  اقامة 
 40000 مراكش. السالم  لياض  .22

مراكش املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). . امين. زهي1  الس د 
تجزئة ازلي لقم.442.مراكش.40000 

مراكش املغرب
عنوافه)ا). طالق  بنزيات  الس د 
الشقة. .6 ع الة. النخ ل  ديال  اقامة 
 40000 مراكش. السالم  لياض  .22

مراكش املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
22.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116536.
18I

CAM

AFRIC VALUE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

CAM
 BD LA RESISTANCE 271

 MOHAMMEDIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC
AFRIC VALUE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د)في طول التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي 271 
الزفقة 17 شالع املقاومة الحسن ة 

1 العال ا 271 الزفقة 17 شالع 
املقاومة الحسن ة 1 العال ا 20800 

MOHAMMEDIA املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.20493

الشريك. قرال  ب قت�سى 
 2020 غشت. .19 في. الوح داملؤلخ 
مسؤول ة. ذات  شركة  حل  تقرل 
الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

لأس الها. مبلغ  . .AFRIC VALUE

مقرها. وعنوان  دلهم  .100.000

شالع. .17 الزفقة. .271 اإلجت اعي.
 271 العال ا. .1 الحسن ة. املقاومة 
الحسن ة. املقاومة  شالع  .17 الزفقة.
 MOHAMMEDIA 20800.1.العال ا
:.صعواة في تحق ق. املغرب فت جة 5.

اهداف الشركة.
 271 ب. التصف ة  مقر  حدد  و 
الزفقة.17.شالع املقاومة الحسن ة.1 
 MOHAMMEDIA  20800 .- العال ا.

املغرب..
و عين:

الطاوس. . لط فة. الس د)ة).

الج  ل. املنظر  حي  وعنوافه)ا).

املح دية املغرب. .20800   26 الرقم.
ك صفي.)ة).للشركة.

الحدود. اإلقتضاء. وعند  .

املخولة. الصالح ات  على  املفروضة 

تبل غ. ومحل  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصف ة

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 06 بتاليخ. . باملح دية. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.1254.

19I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

CATERING TRADE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شالع فاس الطابق ارو5 لقم 1 ، 

90000، طنجة املغرب
CATERING TRADE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
مراكش، زفقة تالودافت، اقامة 
فلولنس، محل لقم  7 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
108707
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في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2019 يول وز. .03

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.CATERING TRADE

تاجر.. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

ملعدات التجهيز واالستهالك لقاعات..

الشاي واملطاعم والفنادق.

شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

اقامة. تالودافت،. زفقة  مراكش،.

 90000  -  7 . لقم. محل  فلولنس،.

طنجة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: ططري. فواف  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). ططري  فواف  الس د 

حدائق. مح ع  لش د،. موالي  شالع 

فا5 فلولي ب.1،.اقامة ب،.شقة.60 

90000.طنجة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). ططري  فواف  الس د 

حدائق. مح ع  لش د،. موالي  شالع 

.ب،.شقة. اقامة. .، .1 فا5 فلولي ب.

60 90000.طنجة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .09 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.234633.

20I

BOUKHRIS &ASSOCIES

PCM MINING
شركة املساه ة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

PCM MINING
شركة مساه ة ب جلس ادالة 

لأس الها: 47.000.000,00 دلهم
مقرها االجت اعي: محج الرياض، 

الع الة 1 الشقة 11، حي الرياض، 
الرااط

السجل التجالي بالرااط عدد: 
123551

I.F : n°40415883
االدالة. مجلس  محضر  ب وجب 
.،2018 يول وز. .16 بتاليخ. املنعقد 

تقرل ما يلي.:
للشركة. االجت اعي  املقر  تغ ي1  .-
من.»محج الرياض،.الع الة.1.الشقة.
11،.حي الرياض،.الرااط«.إلى.».إقامة.
F.الشقة. ارطر،.شالع النخ ل ع الة.

4.حي الرياض،.10106.الرااط.
النظام. من  .4 البند. تح ين  .-

االسا�سي للشركة.
الج ع ة. محضر  ب قت�سى 
املنعقدة. االستثنائ ة  الع وم ة 

بتاليخ.01.غشت.2018.تقرل ما يلي:
املقر. تغ ي1  املصادقة على قرال  .-
»محج. من. للشركة  االجت اعي 
حي. .،11 الشقة. .1 الع الة. الرياض،.
إلى.».إقامة ارطر،. الرياض،.الرااط«.
حي. .4 الشقة. .F شالع النخ ل ع الة.

الرياض،.10106.الرااط.».
-.املصادقة على تح ين البند.4.من.

النظام االسا�سي للشركة.
من. الشركة  اسم  تغ ي1  .-
 PARTENARIAT CAPITAL
.«.PCM MINING«.إلى.«.».MAROC
النظام. من  .3 البند. تح ين  .-

االسا�سي للشركة.
بالسجل. القافوني  اإليداع  تم 
التجالية. املحك ة  لدى  التجالي 
106903بتاليخ. . بالرااط تحت عدد.

21.شتن202011.
ملخص قصد النشر

21I

cabinet.idrissi

 STE ML FONCTION SARL

AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

cabinet.idrissi

 rue.abdelkrim.benjelloun ، 13

30000، fes.maroc

 STE ML FONCTION SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 44 شالع 

مح د السالوي فاس - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

64195

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .18

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.ML FONCTION SARL AU

اع ا5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

البناء.واالشغا5 املختلفة.

44.شالع. عنوان املقر االجت اعي.:.

مح د السالوي فاس.-.30000.فاس.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1000 .: . الحجوجي. ع ر  الس د 

بق  ة.100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). . الس د ع ر الحجوجي.

لقم.2.مكرل س دي التالي واد لشاشة..

30000.فاس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). . الس د ع ر الحجوجي.

لقم.2.مكرل س دي التالي واد لشاشة..

30000.فاس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .09 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2603/2020.

22I

aice.compta

BORA AUTO

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

aice.compta

 lissasfa 3 bloc.d.n 199 ، 20190،

casablanca.maroc

BORA AUTO شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي اما5 4 

زفقة 55 لقم 24 س دي برفو�سي  - 

20620 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

460401

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 ف11اير. .28

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
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عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 BORA.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.AUTO
غرض الشركة بإيجاز.:.م كاف كي..

 4 اما5. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
.- . س دي برفو�سي. .24 لقم. .55 زفقة.

20620.الدال الب ضاء.املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: . برداد. لش د  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
عنوافه)ا). . برداد. لش د  الس د 
الدال. .20620 . برفو�سي. س دي 

الب ضاء.املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). . برداد. لش د  الس د 
الدال. .20620 . برفو�سي. س دي 

الب ضاء.املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 16 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

مالس.2020.تحت لقم.734511.

23I

ات اف ة وداد

AKRAM CONSERVES SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ات اف ة وداد
 AV 79 79 شالع مح د الخامس
 MED.V، 43000، EL.KELAA

SRAGHNA قلعة السراغنة
 AKRAM CONSERVES SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال اوالد 
ني ج اعة الطلوح ع الة الرحامنة 
ابن جرير - 43150 ابن جرير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
2369

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 يول وز. .23

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.AKRAM CONSERVES SARL

تصبي1. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

الزيتون والخضر.

عنوان املقر االجت اعي.:.دوال اوالد.

الرحامنة. الطلوح ع الة  ني ج اعة 

ابن جرير.-.43150.ابن جرير املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). فلوحي  فوا5  الس دة 

دوال الكواسم.208.تسلطافت سعادة.

مراكش.40065.مراكش املغرب.

عنوافه)ا). واك ب  خالد  الس د 

دوال الكواسم.208.تسلطافت سعادة.

مراكش.40065.مراكش املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). فلوحي  فوا5  الس د 

دوال الكواسم.208.تسلطافت سعادة.

مراكش.40002.مراكش املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 16 بتاليخ. . جرير. بابن  االبتدائ ة 

شتن2020.11.تحت لقم.141.

24I

cabinet.idrissi

 STE MOHAMMED EL

BACHIR D›AUTO ECOLE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

cabinet.idrissi

 rue.abdelkrim.benjelloun ، 13

30000، fes.maroc

 STE MOHAMMED EL BACHIR

D›AUTO ECOLE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 6 

تجزئة شك ب مرجة واد فاس - 

30000 فاس املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.53511

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 أكتوار. .28 في. املؤلخ 

املصادقة على.:

بريان. اس ة  )ة). الس د. تفويت 

500.حصة اجت اع ة من أصل.500 

خديجة. )ة). الس د. . لفائدة. حصة 

بريان بتاليخ.28.شتن2020.11.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

أكتوار. .14 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2672/2020.

25I

ABENN AUDIT & CONSEIL

 STE VIGAS

INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

حل شركة

ABENN.AUDIT & CONSEIL

 RES.BASMA 1 GH1 ETG.RDC

 APPT 3 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

 STE VIGAS INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طول التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 248 

لقم 27/25 حي موالي عبد هللا، 

عين الشق الدال الب ضاء زفقة 248 

لقم 27/25 حي موالي عبد هللا، 

عين الشق الدال الب ضاء 20000 

كازابالفكا املغرب.

حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.261005

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل. .2019 دجن11. .31 في. املؤلخ 

ذات مسؤول ة محدودة. حل شركة 

 STE VIGAS الوح د. الشريك  ذات 

مبلغ لأس الها. . .INTERNATIONAL

مقرها. وعنوان  دلهم  .100.000

 25/27 لقم. .248 زفقة. اإلجت اعي 

حي موالي عبد هللا،.عين الشق الدال.

حي. .25/27 لقم. .248 زفقة. الب ضاء.

الدال. الشق  عين  هللا،. عبد  موالي 

املغرب. كازابالفكا  .20000 الب ضاء.

فت جة 5.:.قلة النشاط التجالي.

و حدد مقر التصف ة ب زفقة.248 

لقم.25/27.حي موالي عبد هللا،.عين.

 20000 املغرب. الشق الدال الب ضاء.

كازابالفكا املغرب..

و عين:

الشدادي. . . الس د)ة).مح د فؤاد.

حي. .13 املح دية. وعنوافه)ا).

 28800  01 قطاع. مافيس ان،.

املح دية املغرب ك صفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود و الوثائق.

املتعلقة بالتصف ة

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 14 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.749789.

26I
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AUDEC PARTNERS MAROC

PREMIUM BUILDING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

AUDEC PARTNERS MAROC
 Boulevard.Zerktouni, 7ème 223

 étage ، 20100، Casablanca
Maroc

PREMIUM BUILDING شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

 RUE ,12 وعنوان مقرها اإلجت اعي
 SABRI.BOUJEMAA, 1er.ETAGE

 APPT. 06, Casablanca – Maroc -
.20000 CASABLANCA  MAROC

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.349479
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
ت ت. .2020 غشت. .26 في. املؤلخ 

املصادقة على.:
 Brahim )ة). الس د. تفويت 
ABIDALLAH 500.حصة اجت اع ة.
من أصل.1.000.حصة لفائدة..الس د.
)ة).Mahmoud.MENJRA.بتاليخ.26 

غشت.2020.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .
 09 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.749181.
27I

ايل كت1ون ل 11 فوفصيي

إلكترون ليبر فونصيي
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ايل كت1ون ل 11 فوفصيي
شالع إبن الكثي1 شقة لقم 2 إقامة 
54 لوما ، 90000، طنجة املغرب
إلكت1ون ل 11 فوفصيي شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع إبن 
الكثي1 شقة لقم 2 إقامة 54 لوما - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

108857

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .29

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

إلكت1ون ل 11 فوفصيي.

أنشطة. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

العقالات.

عنوان املقر االجت اعي.:.شالع إبن.

.- لوما. .54 إقامة. .2 الكثي1 شقة لقم.

90000.طنجة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 550 . .: . الس د فول الدين اكناو.

حصة بق  ة.55.000.دلهم للحصة..

الس دة نع  ة فكري.:..50.حصة.

بق  ة.5.000.دلهم للحصة..

100.حصة. . .: الس دة دف ا اكناو.

بق  ة.10.000.دلهم للحصة..

الس دة س  ة اكناو.:..100.حصة.

بق  ة.10.000.دلهم للحصة..

 100 . .: اكناو. صوليا  الس دة 

حصة بق  ة.10.000.دلهم للحصة..

100.حصة. . .: الس د سامي اكناو.

بق  ة.10.000.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د فول الدين اكناو..عنوافه)ا).

الدال. .20180 أففا. شالع ك ن دي  .7

الب ضاء.املغرب.

عنوافه)ا). فكري  نع  ة  الس دة 

الدال. .20180 أففا. شالع ك ن دي  .7

الب ضاء.املغرب.

 7 عنوافه)ا). اكناو  دف ا  الس دة 

الدال. .20180 أففا. ك ن دي  شالع 

الب ضاء.املغرب.

عنوافه)ا). اكناو  س  ة  الس دة 

الدال. .20180 أففا. شالع ك ن دي  .7

الب ضاء.املغرب.

عنوافه)ا). اكناو  صوليا  الس دة 

الدال. .20180 أففا. شالع ك ن دي  .7

الب ضاء.املغرب.

عنوافه)ا). اكناو  سامي  الس د 

الدال. .20180 أففا. شالع ك ن دي  .7

الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د فول الدين اكناو..عنوافه)ا).

الدال. .20180 أففا. شالع ك ن دي  .7

الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .14 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.5501.

28I

AL AGADIR

STE ITAICE SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

AL AGADIR

 boulevard.ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme.etage.appt 9 ،

maroc 80000، أكادير

STE ITAICE SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الهدى 

بلوك ج74 ع الة ع ر لقم 6 اكادير     

أكادير 80000 أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .05

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.ITAICE SARL

غرض الشركة بإيجاز.:.ب ع وتوزيع.

املثلجات.

الهدى. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

اكادير..... .6 بلوك ج74.ع الة ع ر لقم.
أكادير.80000.أكادير املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.املغرب سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: س ي1ة. ملكرد  الس دة 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). س ي1ة  ملكرد  الس دة 
املغرب.80000.أكادير املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). س ي1ة  ملكرد  الس دة 
املغرب.80000.أكادير املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .15 بتاليخ. . التجالية باكادير.
2020.تحت لقم.96709.

29I

AL AGADIR

STE TOP 3 SARL
إعالن متعدد القرالات

AL AGADIR
 boulevard.ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme.etage.appt 9 ،
maroc 80000، أكادير

STE.TOP 3 SARL »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: بقطعة 
1896 حي املسي1ة اكادير   80000 

أكادير املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.38203

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.
املؤلخ في.14.يناير.2020

تم اتخاذ القرالات التال ة:.
قرال لقم.-:.الذي ينص على مايلي:.
بتــاليــخ. ب ـقـتـ�سى عـقـد عـرفـي مؤلخ 
بعض. تـعديل  تــم  .14/01/2018
لشـركـة. التأسيـ�سي  القافون  بنود 
محدودة.. مسؤولـ ة  ذات  .3 طوب.
طوب. االسم:. يلي:. ك ا  وخصائصها 
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لقد. و  .، ذات مسؤولـ ة محدودة. .3

تم تفويت أسهم مسجلة تحت لقم.

التسج ل. بتاليخ  .22844/2020

الشركة. اسم  .02/10/2020

مقرها اإلجت اعي. . .3 املذكولة:.طوب.

بقطعة.1896.حي املسي1ة اكادير لأس.

تديره. .، دلهم. .10،000 ما5 الشركة.

الس دة لط فة أسامة والس د خالد.
الصالحي.،.لفت1ة غي1 محدودة.،.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.
النظام ارسا�سي التال ة:.

بند لقم.-:.الذي ينص على مايلي:.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار. .09 بتاليخ. . التجالية باكادير.

2020.تحت لقم.1380.
30I

MAIROUCHE FISC

 AMARAI BUSINESS
TRADING SERVICES

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

MAIROUCHE FISC
155 شالع مح د السادس اقامة 

سلمى الطابق االو5 لقم 03 كل  م ، 
81000، كل  م املغرب

 AMARAI BUSINESS TRADING
SERVICES  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طول التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجت اعي بزفقة 
عابدين لقم17 كل  م - 81000 

كل  م املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.561

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تقرل. .2020 أكتوار. .12 في. املؤلخ 

حل شركة ذات املسؤول ة املحدودة.
 AMARAI BUSINESS TRADING
SERVICES...مبلغ لأس الها.100.000 
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي بزفقة.
 81000 .- كل  م. لقم17. عابدين 
كل  م املغرب فت جة 5.:.حل الشركة..
بزفقة. ب  التصف ة  مقر  وحدد 
 81000 .- كل  م. لقم17. عابدين 

كل  م املغرب...

و عين:

الس د)ة).ياسين امراي وعنوافه)ا).

كل  م. الخامس  مح د  شالع  .62

)ة). ك صفي. املغرب  كل  م  .81000

للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق.

املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

20.أكتوار. بتاليخ. . االبتدائ ة بكل  م.

2020.تحت لقم.276/2020.

31I

INFOPLUME

AMIGOTEC SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

INFOPLUME

149 شالع مح د الخامس اقامة 

م  وزا 1 لقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

AMIGOTEC SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

الزلقطوني ع الة 32 شقة لقم 29 

الطابق ارو5 - 9000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

109077

 29 عقد حر مؤلخ في. . ب قت�سى.

القافون. إعداد  تم  .2020 شتن11.

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.AMIGOTEC SARL

الص افة. .: غرض الشركة بإيجاز.

الصناع ة وقطع الغ ال.

زفقة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
 29 شقة لقم. .32 الزلقطوني ع الة.
الطابق ارو5.-.9000.طنجة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

 500 . .: الس د الح  اني الحسن.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

500.حصة. . .: الس د اشرقي ول د.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

الحسن. الح  اني  الس د 
 28 مج وعة. العرفان  عنوافه)ا).
 90000 10 3.لقم. 292.طابق. ع الة.

طنجة املغرب.
عنوافه)ا). ول د  اشرقي  الس د 
 101 لقم. الرش د  هالون  شالع 

90000.طنجة املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الحسن. الح  اني  الس د 
 28 مج وعة. العرفان  عنوافه)ا).
 90000 10 3.لقم. 292.طابق. ع الة.

طنجة املغرب
عنوافه)ا). ول د  اشرقي  الس د 
 101 لقم. الرش د  هالون  شالع 

90000.طنجة املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار. .21 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.234966-5700.
32I

INFOPLUME

MEUBLE DE DETROIT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

INFOPLUME
149 شالع مح د الخامس اقامة 

م  وزا 1 لقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

MEUBLE DE DETROIT  شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 27 زفقة 
 tanger 90000  املنصول الذهبي

طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.15069

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.22.يول وز.2020.تم..تحويل..

من. للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
 tanger . زفقة املنصول الذهبي. .27«

»تجزئة. إلى. املغرب«. طنجة  .90000

الطابق. .313 لقم. قطعة  الرياض 

طنجة.. .tanger. 90000 . ارل�سي.

املغرب«.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .19 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.234865-5603.

33I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE.ائت اف ة الثقة الع ون

LAAYOUNE

AA.M FISH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

 FIDUCIAIRE ائت اف ة الثقة الع ون

CONFIANCE LAAYOUNE

شالع عال5 بن عبد هللا املر�سى 
الع ون ، 72000، املر�سى الع ون 

املغرب

AA.M FISH  شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

اح د  ابا حن ني املر�سى   الع ون - 

70002 املر�سى الع ون املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.27483

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم.. .2020 أكتوار. .07 في. املؤلخ 

الحالي. االجت اعي  املقر  . تحويل.

ابا حن ني. . للشركة من.»شالع اح د.

املر�سى. .70002 .- الع ون. . . املر�سى.

الع ون املغرب«.إلى.»شالع.20.غشت.

لقم.1257.الشقة.02.املر�سى الع ون..

- 70002.املر�سى الع ون..املغرب«.
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باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالع ون..بتاليخ.19.أكتوار.

2020.تحت لقم.2498/2020.

34I

RYS CONSULTING

SOFIMED

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تحويل املقر االجت اعي للشركة

RYS CONSULTING

205 شالع أبي ذل الغفالي 

الطابق التاني س دي ال11فو�سي  

الدالالب ضاء ، 20600، 

الدالالب ضاء املغرب

SOFIMED شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

 57RUE وعنوان مقرها اإلجت اعي

 MICHEL DE L›HOSPITAL

 ROCHES.NOIRES - 20150

الدالالب ضاء  املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.105605

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تحويل.. . تم. .2014 ماي. .09 املؤلخ في.

للشركة. الحالي  االجت اعي  املقر 

 57RUE MICHEL DE« من.

 L’HOSPITAL ROCHES NOIRES

املغرب«. . الدالالب ضاء. .- 20150

إس اع ل. موالي  شالع  .137« إلى.

 20150 .- . السوداء. الصخول 

الدالالب ضاء...املغرب«.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

شتن2014.11.تحت لقم.0557900.

35I

العبدالوي لالشغا5 املحاسبت ة

STE VISION GARD SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ا5 الشركة

العبدالوي لالشغا5 املحاسبت ة

ع الة فوم ديا شالع مح د الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35000، 

تازة املغرب

 STE VISION GARD SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب لقم 

5 الطابق االو5 اقامة شامة قسو 

مداح تازة - 35000 تازة املغرب.
لفع لأس ا5 الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.4431

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم. .2020 شتن11. .11 في. املؤلخ 

قدله. ب بلغ  الشركة  لأس ا5  لفع 

من. أي  دلهم«. .1.100.000«

 1.200.000« إلى. دلهم«. .100.000«

تقديم حصص. . .: عن طريق. دلهم«.

فقدية أو ع ن ة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .19 بتاليخ. . بتازة. االبتدائ ة 

2020.تحت لقم.477.

36I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE.ائت اف ة الثقة الع ون

LAAYOUNE

EBAZEM FISH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

 FIDUCIAIRE ائت اف ة الثقة الع ون

CONFIANCE LAAYOUNE

شالع عال5 بن عبد هللا املر�سى 
الع ون ، 72000، املر�سى الع ون 

املغرب

EBAZEM FISH  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع مكة 
ع الة الحبوس الطابق 3  شقة 17  

الع ون. - 70000  الع ون املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.20783

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في.07.أكتوار.2020.تم..تحويل..

من. للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
»شالع مكة ع الة الحبوس الطابق.3  
70000..الع ون. 17..الع ون..-. شقة.
املغرب«.إلى.»حي النهضة زفقة الع ون..
 70002 .- الع ون.. املر�سى  .35 لقم.

املر�سى الع ون..املغرب«.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالع ون..بتاليخ.13.أكتوار.

2020.تحت لقم.2431/2020.
38I

accounting.services.sarl

 INGENIERIE ETUDE
 ET INTEGRATION

 PLURIDISCIPLINAIRE
MAROC -IEIPM

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تع ين مسي1 جديد للشركة

accounting.services.sarl
 avenue.prince.héritier.n° 9 ,2
Tanger ، 90000، Tanger.Maroc

 INGENIERIE ETUDE
 ET INTEGRATION

 PLURIDISCIPLINAIRE MAROC
IEIPM-  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي تقاطع 

شالع إمام أس لي و شالع ال وسف ة 
إقامة التكافل الطابق الخامس شقة 

لقم 28 - 90000 طنجة  املغرب.
تع ين مسي1 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.73617

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2020.تم تع ين. 06.غشت. املؤلخ في.

بن. الس د)ة). للشركة  جديد  مسي1 

ك رة..زكرياء.ك سي1 وح د تبعا لقبو5.
استقالة املسي1.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .14 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.234735.

40I

fiduciaire.capital.orient

ODIGI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

fiduciaire.capital.orient

 RUE.IBN.ROCHD, RESIDENCE

 EL.BARAKA, 3 EME.ETAGE.N° 7

OUJDA ، 60000، oujda.maroc

ODIGI شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

مح د الدلفوفي وزفقة بركان الطابق 

السادس ع الة لقم 79 - 60000 

وجدة   املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

35849

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .12

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.ODIGI.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

أع ا5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

اإللكت1وف ة. التجالة  متنوعة-. البناء.

-تجالة ع11 اإلفت1فت لج  ع منتجات.

الديكول.

شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

مح د الدلفوفي وزفقة بركان الطابق.

 60000  -  79 لقم. ع الة  السادس 

وجدة...املغرب..
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أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 
100.000,00.دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: . .غ وغي. .لش د. . الس د.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). . غ وغي. . الس د لش د.

حي اكدا5 تجزئة الحاج توف ق لقم.
85 60000.وجدة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). . غ وغي. . الس د لش د.

حي اكدا5 تجزئة الحاج توف ق لقم.
85 60000.وجدة...املغرب.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .21 بتاليخ. . بوجدة. التجالية 
2020.تحت لقم.2419.

41I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE.ائت اف ة الثقة الع ون

LAAYOUNE

MASTER ISOLATION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

 FIDUCIAIRE ائت اف ة الثقة الع ون
CONFIANCE LAAYOUNE

شالع عال5 بن عبد هللا املر�سى 
الع ون ، 72000، املر�سى الع ون 

املغرب
MASTER ISOLATION  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 81 الحي 
الصناعي املر�سى   الع ون. - 70002 

املر�سى الع ون املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.23859

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.28.شتن2020.11.تم..تحويل..

من. للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

.الع ون.. . »81.الحي الصناعي املر�سى.

- 70002.املر�سى الع ون املغرب«.إلى.
»شالع عبد العزيز بن ادليس لقم.62  

-  70002.املر�سى الع ون...املغرب«.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالع ون..بتاليخ.19.أكتوار.

2020.تحت لقم.2494/2020.

42I

ديفي اكسبي1تيز

افياغاي

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة.

ديفي اكسبي1تيز

إقامة ال اس ين زاوية شالع ع ر 

الخ ام وزفقة البنفسج ع الة 7 

بوس جول ، 20220، الدال الب ضاء 

املغرب

اف اغاي شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي لكن 

شالع ع ر الخ ام وشالع باففساج 

ع الة ياس ين ب الدول 4 مكتب 

16  - 20390 الدال الب ضاء امل لكة 

املغرا ة.

توس ع نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 غشت. .24 في. املؤلخ 

نشاط. إلى  التال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي.:

واإلفتاج.. والتص  م  التطوير 

واالستي1اد. بالج لة  والب ع  والشراء.

والتصدير والب ع بالتجزئة عن طريق.

والتسويق. اإلفت1فت  ع11  أو  ال11يد 

ارجهزة. وتخزين  ترويج  والتوزيع،.

واملواد الطب ة..

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

 07 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.748799.

45I

easy.compta

ووهو
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

easy.compta

 RES.KOUTOUBIA.IMM 6 N3

 HAY NASSIM RES KOUTOUBIA

 IMM 6 N3 HAY.NASSIM،

20520، CASABLANCA.maroc

ووهو شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طول التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي 131،شالع 

آففا إقامة ازول الطابق ب11 الدال 

الب ضاء - 20370  الدال الب ضاء 

املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.360357

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل. .2020 يول وز. .14 في. املؤلخ 

حل شركة ذات املسؤول ة املحدودة.

دلهم. .10.000 مبلغ لأس الها. . ووهو.

وعنوان مقرها اإلجت اعي.131،شالع.

الدال. الطابق ب11. ازول  إقامة  آففا 

الب ضاء. الدال  . .20370 .- الب ضاء.

املغرب فت جة 5.:.وقف النشاط.

وحدد مقر التصف ة ب.131،شالع.

الدال. الطابق ب11. ازول  إقامة  آففا 

الب ضاء. الدال  . .20370 .- الب ضاء.

املغرب..

و عين:

فان. . . مالت ه. الس دة  الس د)ة).

شالع. .34 ف ال. عنوافه)ا). و  جالين 

ب لت.. الكرافد  اقامة  الكولفيش 

املغرب. الب ضاء. الدال  . .20370

ك صفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق.

املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 13 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

غشت.2020.تحت لقم.743005.

49I

FIDURIZK

ALF HADDAD
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل الشكل القافوني للشركة

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS.N°4 BENSLIMANE ،
13000، BENSLIMANE.MAROC

ALF HADDAD شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

و عنوان مقرها االجت اعي زفقة 
بني مكسا5 الرقم 26 بنسل  ان - 

13000 بنسل  ان .
تحويل الشكل القافوني للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.1163

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.28.شتن2020.11.تم تحويل.

الشكل القافوني للشركة من.»شركة.

ذات املسؤول ة املحدودة«.إلى.»شركة.

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك.
الوح د«.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 19 بتاليخ. . سل  ان. ب1ن  االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.342.

51I

FIDURIZK

ALF HADDAD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS.N°4 BENSLIMANE ،
13000، BENSLIMANE.MAROC

ALF HADDAD شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

بني مكسا5 الرقم 26 بنسل  ان - 
13000  بنسل  ان املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.1163
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ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 شتن11. .28 في. املؤلخ 
املصادقة على.:

تفويت الس د.)ة).العايدي الحداد.
500.حصة اجت اع ة من أصل.500 
حصة لفائدة..الس د.)ة).عبد الص د.

الحداد بتاليخ.28.شتن2020.11.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .
 19 بتاليخ. . سل  ان. ب1ن  االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.342.
53I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE MTF FRUIT SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شالع الفداء تجزئة س ي1ة تاوفات  
34000  املغرب تاوفات، 34000، 

تاوفات املغرب
STE MTF FRUIT SARL AU شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
س ي1 شالع الفداء تاوفات - 34000 

تاوفات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
1727

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 غشت. .11

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.MTF FRUIT SARL AU
غرض الشركة بإيجاز.:.-.الفالحة.

تجزئة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
 34000 .- تاوفات. س ي1 شالع الفداء.

تاوفات املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

الس دة الفحفوحي مريم.:..1.000 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة...

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

مريم. الفحفوحي  الس دة 

امين. قصبة  بلساسفة  عنوافه)ا).

تاوفات. .20000 الب ضاء. .4 ع الة.
املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

مريم. الفحفوحي  الس دة 

امين. قصبة  بلساسفة  عنوافه)ا).

تاوفات. .20000 الب ضاء. .4 ع الة.
املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بتاوفات..بتاليخ.10.أكتوار.
2020.تحت لقم.410.

55I

FIDURIZK

ALF BATACH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل الشكل القافوني للشركة

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS.N°4 BENSLIMANE ،
13000، BENSLIMANE.MAROC

ALF BATACH شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

و عنوان مقرها االجت اعي زفقة 
بني مكسا5 الرقم 26 بنسل  ان - 

13000 بنسل  ان .
تحويل الشكل القافوني للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.4583

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.28.شتن2020.11.تم تحويل.

الشكل القافوني للشركة من.»شركة.

ذات املسؤول ة املحدودة«.إلى.»شركة.

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك.
الوح د«.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 19 بتاليخ. . سل  ان. ب1ن  االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.341.

56I

FIDICOM

STE AJI TRADIVE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDICOM

 AV.ORAN.N° 10 RUE.BERLIN

 ZOHOUR 1 FES.FES، 30000،

FES MAROC

STE AJI TRADIVE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 217 

الطابق 1 تجزئة اهال زواغة السفلى  

- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

64233

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 غشت. .12

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE AJI.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.TRADIVE

االشغا5. .: غرض الشركة بإيجاز.

املختلفة للبناء.والتجالة..
عنوان املقر االجت اعي.:.لقم.217 

الطابق.1.تجزئة اهال زواغة السفلى..-.

30000.فاس املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 500.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 5.000 . .: . العاجي. الس د مح د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). . العاجي. الس د مح د 

عين. طريق  .68 لقم. عرفات  تجزئة 

شقف..30000.فاس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). . العاجي. الس د مح د 

عين. طريق  .68 لقم. عرفات  تجزئة 

شقف..30000.فاس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .13 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2641.

57I

SPHERE CONSEILS

كوتيي ليفغ
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تغ ي1 نشاط الشركة

SPHERE CONSEILS

 BD.BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME.ETAGE.N°14

 238, ، 24000، CASABLANCA

MAROC

كوتيي ل فغ شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها االجت اعي 12 زفقة 

مو�سى ابن فصي1 الدال الب ضاء 

املغرب - 24000 الدال الب ضاء  

املغرب.

تغ ي1 نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.91187

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تم تغ ي1. .2020 يناير. .02 في. املؤلخ 

»واالستي1اد. من. الشركة  نشاط 

والتصدير«.إلى.».مكتبة وولاقة.».

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 16 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750244.

61I
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Cabinet.AGBAR

KENZI DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

Cabinet.AGBAR
Casablanca . ،- ، .

  KENZI DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 201، 

شالع أففا - 20080 الدال الب ضاء 
املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.188365
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
2020.تم تع ين. 15.شتن11. املؤلخ في.
.. الس د)ة). للشركة  جديد  مسي1 
والس دة. الكوهن  يوسف  مح د 
أخرى. ك سي1ة  الكوهن  ش �سي 

والس د مح د الكوهن ك سي1 آخر
تبعا لوفاة املسي1.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 12 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.749341.
63I

STATION LOISIRS N’ZAHA SARL AU

 STATION LOISIR N›ZAHA
SARL AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تغ ي1 تس  ة الشركة

 STATION LOISIRS N›ZAHA
SARL AU

 BP 2214 CASA.GARE.IMM 17
 N° 02 HAY.CHABAB.ZONE.D

 AIN.SEBAA ، 20300، casablanca
maroc

 STATION LOISIR N›ZAHA SARL
AU شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها االجت اعي ص ب 

2214 محطة الب ضاء اقامة 17 لقم 
2 حي الشباب عين السبع - 20350 

الدال الب ضاء املغرب.
تغ ي1 تس  ة الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
119527

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تم تغ ي1. .2020 شتن11. .24 املؤلخ في.

 STATION« من. الشركة  تس  ة 

إلى. .»LOISIR N’ZAHA SARL AU

 SOCIETE TRANS N’ZAHA SARL«

. »AU

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 16 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750174.

65I

ML EXPERTS

 LR HEALTH & BEAUTY

MAROC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME.ETAGE ،

20000، CASABLANCA.MAROC

 LR.HEALTH & BEAUTY.MAROC

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طول التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي مركز 

الرااط السوي�سي لألع ا5، 

مبنى ماثيس 571 السوي�سي-

ال وسوف ا،بلوك A،الطابق التاني، 

شالع مح د السادس - 10000 

الرااط املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.109821

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل حل. .2020 ماي. .19 في. املؤلخ 

الشركة.

فت جة 5.:.حل مبكر.

مركز. ب  التصف ة  مقر  وحدد 

لألع ا5،. السوي�سي  الرااط 

السوي�سي- .571 ماثيس. مبنى 

التاني،. A،الطابق  ال وسوف ا،بلوك.

 10000 .- السادس. مح د  شالع 

الرااط املغرب..

و عين:

الس د)ة).مح د...بناني الضخامة.

شالع. مو5،. غافدي  . وعنوافه)ا).

الرابع. الطابق  .- .9 املبنى. غافدي،.

املغرب. الب ضاء. الدال  .20000

ك صفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود و الوثائق.

املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .14 بتاليخ. . التجالية بالرااط.

2020.تحت لقم.107660.

66I

ائت اف ة بوكال لالستشالة

األمان روبرو

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

ائت اف ة بوكال لالستشالة

شالع يعقوب املنصول تجزئة بوكال 

ع الة دلالكة مكتب 45 الطابق 2 

مراكش ، 40000، مراكش املغرب

ارمان لوارو  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طول التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

عال5 الفا�سي لقم 3 مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.43115

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2020.تقرل حل. 15.غشت. املؤلخ في.

املحدودة. املسؤول ة  ذات  شركة 

ارمان لوارو مبلغ لأس الها.100.000 

اإلجت اعي. مقرها  وعنوان  دلهم 

مراكش. .3 لقم. الفا�سي  شالع عال5 

فت جة. املغرب  مراكش  .40000  -

  CRISE ECONOMIQUE ET .: .5

.FINANCIÈRE

شالع. ب  التصف ة  مقر  وحدد 

عال5 الفا�سي لقم.3.مراكش.-.40000 

مراكش املغرب..

و عين:

داود. ايت  . الوافي. عبد  الس د)ة).

 189 بنفسج لقم. تجزئة  وعنوافه)ا).

مراكش. الشتوي  حي  اغلي  باب 

)ة). 40000.مراكش املغرب ك صفي.

للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود و الوثائق.

املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

08.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116111.

67I

ML EXPERTS

AVITO SCM

إعالن متعدد القرالات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME.ETAGE ،

20000، CASABLANCA.MAROC

AVITO SCM  »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: منتدى 

باب عبد العزيز، 62 شالع أففا، 

الطابق الثاني  - -  الدال الب ضاء  

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

. 260835

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في.15.أكتوار.2019.تم اتخاذ.

القرالات التال ة:.
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قرال لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.

 Bruno. Cuevas الس د. استقالة 

Codon.من منصبه ك سي1 للشركة

قرال لقم.2:.الذي ينص على مايلي:.

لفت1ة. . للشركة. جديد  مسي1  تع ين 

 Ovidiu الس د. . زمن ة غي1 محدودة:.

في. املولود  .،Cesar. Solomonov

لوماني،. مواطن  .،1980 14يناير.

يح ل جواز سفرلقم.052907482

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 12 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

مالس.2020.تحت لقم.734245.

69I

ML EXPERTS

AVITO SCM

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

لفع لأس ا5 الشركة

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME.ETAGE ،

20000، CASABLANCA.MAROC

AVITO SCM شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي منتدى 

باب عبد العزيز، 62 شالع أففا، 

الطابق التاني,  - 20000 الدال 

الب ضاء  املغرب.

لفع لأس ا5 الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.260835

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم. .2020 يول وز. .03 في. املؤلخ 

ب بلغ. الشركة  لأس ا5  لفع 

أي. دلهم«. .10.510.476« قدله.

إلى. دلهم«. .247.981.948« من.

.: عن طريق. دلهم«. .258.492.424« 

لألسهم. اإلس  ة  الق  ة  لفع 

املوجودة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 13 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

غشت.2020.تحت لقم.743072.

71I

accounting.services.sarl

BATINORMED
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

accounting.services.sarl

 avenue.prince.héritier.n° 9 ,2

Tanger ، 90000، Tanger.Maroc

BATINORMED شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2  شالع 

ولي العهد الطابق 4 شقة لقم 9 - 

90000 طنجة  املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.71803

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في.01.شتن2020.11.تم..تحويل..

املقر االجت اعي الحالي للشركة من.»2  

شالع ولي العهد الطابق.4.شقة لقم.9 

- 90000.طنجة..املغرب«.إلى.»تقاطع.

شالع يوسف بن تاشفين و ديكالت.

 90000 -  11 إقامة موف ة شقة لقم.

طنجة...املغرب«.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .19 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.234864.

73I

bercy.conseils

COFFEE & COOK
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

bercy.conseils

 APPT 13 IMM 6 COMPLEXE.MY

 ISMAIL.V.N ، 50000، meknes

maroc

COFFEE & COOK شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 VN - 50000 MEKNES

MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

50913

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 يول وز. .14

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.COFFEE & COOK

.: بإيجاز. الشركة  غرض 

 MARCHAND DES PRODUITS

.ALIMENTAIRES

.: االجت اعي. املقر  عنوان 

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 VN - 50000 MEKNES

.MAROC

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: صالح. داودي  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 100000 .: صالح. داودي  الس د 

بق  ة.100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). صالح  داودي  الس د 

د. دلج  الشابي  القاسم  ابو  زفقة 

الفنون. اقامة  .15 الشقة. .6 الطابق.

20000.الدالالب ضاء.املغرب.

.ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). صالح  داودي  الس د 

د. دلج  الشابي  القاسم  ابو  زفقة 

الفنون. اقامة  .15 الشقة. .6 الطابق.

20000.الدالالب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

13.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب كناس.

2020.تحت لقم.3204.

74I

fudben

 SOCIETE MARCHICA

MARKET SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

fudben

-71شالع املسي1ة الناظول، 62000، 

الناظول املغرب

 SOCIETE MARCHICA MARKET

SARL AU شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

الساق ة الح راء لقم 20 و 28 - 

62000 الناظول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

20785

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .29

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

 SOCIETE MARCHICA MARKET

.SARL AU
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غرض الشركة بإيجاز.:.-ب ع..املواد.
الغداء.بالتقس ط.

-.اإلستي1اد والتصدير.
شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
 -  28 و. .20 لقم. الح راء. الساق ة 

62000.الناظول املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 50.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:
..: الحف ظ. عبد  برزيزوي  الس د 
500.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة.
.: الحف ظ. عبد  برزيزوي  الس د 

500.بق  ة.100.دلهم.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:
الحف ظ. عبد  برزيزوي  الس د 
قدماء. الخطابي  حي  عنوافه)ا).

املحالاين.62000.الناظول املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الحف ظ. عبد  برزيزوي  الس د 
قدماء. الخطابي  حي  عنوافه)ا).

املحالاين.62000.الناظول املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ. . بالناضول. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.3225.

76I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

 STE MTERNAGHA WALID
 DE TRAVAUX DIVERS SARL

AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

AIT.RAZOUK  MOULOUD
 N 14  2 EME.ETAGE  AV

 YOUSSEF.IBN.TACHFINE  SETTI
 MASSOUDA.SEFROU ، 31000،

SEFROU.Maroc
 STE MTERNAGHA WALID DE
  TRAVAUX DIVERS SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 
امطرفاغة صفرو - 31000 صفرو 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
3039

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .28

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
 MTERNAGHA WALID DE

. TRAVAUX DIVERS SARL AU
اشغا5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
الطرقات. .اصالح  البناء. في  مختلفة 

ومجالي امل اه..استي1اد وتصدير..
دوال. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
صفرو. .31000 .- صفرو. امطرفاغة 

املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
الس د ح  د السنو�سي..:..1.000 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
الس د ح  د السنو�سي..عنوافه)ا).
دوال امطرفاغة صفرو.31000.صفرو.

املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د ح  د السنو�سي..عنوافه)ا).
دوال امطرفاغة صفرو.31000.صفرو.

املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بصفرو..بتاليخ.12.أكتوار.

2020.تحت لقم.2020/208.

77I

GALAXY COMPT SARL

AWLAD ALI CAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

GALAXY COMPT SARL
  Av. Mohamed.Ben.Al.Hassan
 Al.Ouazzani.Rés. Nabil.n°3 ،

93000، تطوان املغرب
AWLAD ALI CAR شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

مح د داود قرب مسجد بدل تجزئة 
647 طابق 1 الشقة 2 - 93000 

تطوان  املغرب .
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.6179

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

2020.تقرل حل. 10.شتن11. املؤلخ في.

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات.
  AWLAD ALI CAR الشريك الوح د.
مبلغ لأس الها.10.000.دلهم وعنوان.
داود. مقرها اإلجت اعي شالع مح د 
طابق. .647 تجزئة. بدل  قرب مسجد 
1.الشقة.2 - 93000.تطوان..املغرب..

فت جة 5.:.أزمة قطاع.
شالع. ب  التصف ة  مقر  وحدد 
مح د داود قرب مسجد بدل تجزئة.
 93000  -  2 الشقة. .1 طابق. .647

تطوان املغرب..
و عين:

و. الصغ ال  . بوشتى. الس د)ة).
 2 لقم. مسقط  شالع  عنوافه)ا).
املغرب. . تطوان. .93000 طابق االو5.

ك صفي.)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود و الوثائق.

املتعلقة بالتصف ة
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
17.شتن11. بتاليخ. . االبتدائ ة بتطوان.

2020.تحت لقم.3057.

78I

LEADER FIN

T4U
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

LEADER FIN
زفقة شوفالي ب الد اإلقامة فالروس« 
E« الطابق الثاني املكتب 12 الدال 
ب ضاء، 20500، الدال ب ضاء املغرب

T4U شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 313 حي 
املنزه س.ي.م - 10150 الرااط 

املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.4658

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.03.يول وز.2018.تم..تحويل..

من. للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
 10150 .- س.ي.م. املنزه  حي  .313«
»الرااط حسان. إلى. الرااط املغرب«.
 10020  -  4 لقم. إقامة  مقر صفرو 

الرااط..املغرب«.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار. .19 بتاليخ. . التجالية بالرااط.

2020.تحت لقم.00107772.

79I

ML EXPERTS

PROLIGHT LIVING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ا5 الشركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME.ETAGE ،

20000، CASABLANCA.MAROC
PROLIGHT LIVING  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 49 شالع  

جون جوليس  غوتي ه، الطابق 
السادس ، لقم 12 - 20000  الدال 

الب ضاء  املغرب.
لفع لأس ا5 الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.420361
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ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تم. .2020 يول وز. .01 في. املؤلخ 

قدله. ب بلغ  الشركة  لأس ا5  لفع 

»100.000.دلهم«.أي من.»400.000 

عن. دلهم«. .500.000« إلى. دلهم«.

أو. فقدية  حصص  تقديم  . .: طريق.

ع ن ة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 06 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

يول وز.2020.تحت لقم.738346.

81I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

TOUCH COM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE

FISCAL ET COMPTABLE SARL

 RUE ABOU HASSAN 2

 ALACAARI 5EME.ETAGE.BD

 ANFA ، 20070، CASABLANCA

MAROC

TOUCH COM شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2 زفقة أبو 

حسن ارشعري الطابق 5 شالع أففا 

- 20070 الدال الب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.217403

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2020.تقرل حل. 19.غشت. املؤلخ في.

املحدودة. املسؤول ة  ذات  شركة 

لأس الها. مبلغ  . .TOUCH COM

مقرها. وعنوان  دلهم  .100.000

اإلجت اعي.2.زفقة أبو حسن ارشعري.

الدال. .20070 .- 5.شالع أففا. الطابق.

الحل. .: .5 فت جة  املغرب  الب ضاء.

املسبق للشركة.
و حدد مقر التصف ة ب.2.زفقة أبو.

حسن ارشعري الطابق.5.شالع أففا.-.

20070.الدال الب ضاء.املغرب..

و عين:

مهدي. ادليس  الس د)ة).

 5 طابق. ارمي1  إقامة  وعنوافه)ا).
زاوية زفقة إبن لش د و زفقة. .18 لقم.

الدال. .20290 س. ص  الفرنس ين 

الب ضاء.املغرب ك صفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق.

املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 02 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.748357.

82I

FIDUCIAIRE.BALANCE.D’OR.sarlau

SPEED UP
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR

sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5

 RUE.GHANDI 1IER.ETAGE.Appt

N°2 ، 60000، OUJDA.MAROC

SPEED UP  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 15 شالع 
ج ا5 الدين افغاني , الطابق االو5 

لقم 3 وجدة  - 60000  وجدة  

امل لكة املغرا ة 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

 35789

في. مؤلخ  موثق  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .21

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 SPEED.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

. UP

خدمة. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

في. سواء. لغرض  لل ناز5  التوص ل 

املغرب أو في الخالج.

15.شالع. عنوان املقر االجت اعي.:.

الطابق االو5. ., ج ا5 الدين افغاني.

لقم.3.وجدة..-.60000..وجدة..امل لكة.

املغرا ة..

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 30.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

 150 . .: مح د. سل  اني  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 150 . .: . الس دة بوطاهري الهام.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة...

 150 .: مح د. سل  اني  الس د 

بق  ة.100.دلهم.

 150 .: . الهام. بوطاهري  الس دة 

بق  ة.100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د سل  اني مح د عنوافه)ا).

اح  د. الحاج  تجزئة  طايرت  طريق 

وجدة.. . .60000 . وجدة. .239 لقم.

امل لكة املغرا ة..

الس دة بوطاهري الهام..عنوافه)ا).

لقم. الف حاء. زفقة  املستقبل  حي 

امل لكة. . وجدة. . .60000 . وجدة. .18

املغرا ة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د سل  اني مح د عنوافه)ا).

اح  د. الحاج  تجزئة  طايرت  طريق 

وجدة.. . .60000 . وجدة. .239 لقم.

امل لكة املغرا ة.

الس دة بوطاهري الهام..عنوافه)ا).

 18 لقم. حي املستقبل زفقة الف حاء.

وجدة.60000..وجدة..امل لكة املغرا ة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .15 بتاليخ. . بوجدة. التجالية 

2020.تحت لقم.2336 .

83I

ANDOY DISTRIBUTION

ANDOY DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ANDOY DISTRIBUTION

14زفقة الحسين الخضال الطابق 3 

الشقة ب6 فاس ، 30000، فاس 

املغرب

ANDOY DISTRIBUTION شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 14 

الحسين الخضال الشقة ا 6 الطابق 

3 - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

63911

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .03

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.ANDOY DISTRIBUTION

امتالك. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

متجر ارغذية عامة..

 14 زفقة. .: عنوان املقر االجت اعي.

الطابق. .6 الحسين الخضال الشقة ا.

3 - 30000.فاس املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: المين. ابراه م  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة...

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
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عنوافه)ا). المين  ابراه م  الس د 

 30000 القن طرة. .2 لقم. .206 طريق.

فاس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). المين  ابراه م  الس د 

 30000 القن طرة. .2 لقم. .206 طريق.

فاس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

التجالية بفاس..بتاليخ.09.شتن2020.11 

تحت لقم.40311120017946.

85I

N2M CONSEIL-SARL

MECKY CAR

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL

 AV.HASSAN.I.RUE 5 N 19, 2

 ETAGE.N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

MECKY CAR شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 21 شالع 

الدال الب ضاء ازغنغان الناظول - 

62000 الناظول املغرب.

تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 

.17137

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 أكتوار. .07 في. املؤلخ 

املصادقة على.:

ايوب. مجدي  )ة). الس د. تفويت 

2.500.حصة اجت اع ة من. . فاضل.

الس د. . لفائدة. حصة  .2.500 أصل.

 06 خطابي ف اللي بتاليخ. زكرياء. . )ة).

أكتوار.2020.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

 12 بتاليخ. . بالناضول. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.3336.

86I

FIDURIZK

ALF BATACH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS.N°4 BENSLIMANE ،
13000، BENSLIMANE.MAROC

ALF BATACH شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

بني مكسا5 الرقم 26 بنسل  ان - 
13000 بنسل  ان املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.4583
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
ت ت. .2020 شتن11. .28 في. املؤلخ 

املصادقة على.:
تفويت الس د.)ة).العايدي الحداد.
 50 أصل. من  اجت اع ة  حصة  .50
حصة لفائدة..الس د.)ة).عبد الص د.

الحداد بتاليخ.28.شتن2020.11.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .
 19 بتاليخ. . سل  ان. ب1ن  االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.341.
89I

TY CONSULTING

GLOBAL LEASE
إعالن متعدد القرالات

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE.HALAB.MERS.SULTAN،
20140، CASABLANCA.MAROC

GLOBAL LEASE »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«
وعنوان مقرها االجت اعي: إقامة 

ليو ، عين دياب ، شالع س دي عبد 
الرح ن ، الدال الب ضاء. - 20180 

الدال الب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.319415

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.
املؤلخ في.25.شتن2020.11

تم اتخاذ القرالات التال ة:.
قرال لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.
زيادة لأس املا5 ب قدال ستة ماليين.
 (6،500،000.00( ألف. وخ س ائة 
الجالي. الحساب  بتض ين  دلهم 
وثالثون. سبعة  ل صبح  للشريك 
وعشرون. وتسعة  وألبع ائة  مل ون 

ألف.)37،429،000).).دلاهم.
قرال لقم.2:.الذي ينص على مايلي:.
في. للشركة  املؤس�سي  الغرض  حصر 
النشاط التالي:.»تأجي1 س الات بدون.

سائق«
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.
بند لقم.2:.الذي ينص على مايلي:.
في. للشركة  املؤس�سي  الغرض  حصر 
النشاط التالي:.»تأجي1 س الات بدون.

سائق«
ينص. الذي  .:7 و. .6 لقم. بند 
املا5. لأس  زيادة  مايلي:. على 
وخ س ائة. ماليين  ستة  ب قدال 
دلهم. .(6،500،000.00( ألف.
للشريك. الجالي  الحساب  بتض ين 
مل ون. وثالثون  سبعة  ل صبح 
ألف. وعشرون  وتسعة  وألبع ائة 

)37،429،000).).دلاهم.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750678.
91I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

 INSTITUT MAROCAIN
 DE SEXOLOGIE ET DE
THERAPIE CONJUGALE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

حل شركة

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE
FISCAL ET COMPTABLE SARL

 RUE ABOU HASSAN 2
 ALACAARI 5EME.ETAGE.BD

 ANFA ، 20070، CASABLANCA

MAROC

 INSTITUT MAROCAIN DE

 SEXOLOGIE ET DE THERAPIE

CONJUGALE شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

)في طول التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 217 

شالع ابراه م الروداني طابق 1 لقم 

3 - 20380 الدال الب ضاء املغرب.

حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.367633

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل. .2020 أكتوار. .02 في. املؤلخ 

ذات مسؤول ة محدودة. حل شركة 

 INSTITUT الوح د. الشريك  ذات 

 MAROCAIN DE SEXOLOGIE ET

DE THERAPIE CONJUGALE..مبلغ.

وعنوان. دلهم  .100.000 لأس الها.

شالع. .217 لقم. اإلجت اعي  مقرها 

 -  3 لقم. .1 طابق. الروداني  ابراه م 

الدال الب ضاء.املغرب فت جة. .20380

5.:.الحل املسبق للشركة.

 217 وحدد مقر التصف ة ب لقم.

لقم. .1 شالع ابراه م الروداني طابق.

3 - 20380.الدال الب ضاء.املغرب..

و عين:

الس د)ة).اما5..شباش وعنوافه)ا).

كال فولف ا. .3 لقم. فخ تة  تجزئة 

املغرب. الب ضاء. الدال  .20150

ك صفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق.

املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 19 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750417.

92I



15185 الجريدة الرسميةعدد.5637 - 25.لا ع ارو1442.5 )11.فوف 2020.11) 

ML EXPERTS

AVITO SCM

إعالن متعدد القرالات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME.ETAGE ،

20000، CASABLANCA.MAROC

AVITO SCM  »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: منتدى 

باب عبد العزيز، 62 شالع أففا، 

الطابق التاني, - 20000 الدال 

الب ضاء  املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.260835

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم اتخاذ. .2019 يناير. .10 املؤلخ في.

القرالات التال ة.:.

على. ينص  الذي  .: .1 لقم. قرال 

:.تع ين مسي1يين جدد للشركة. مايلي.

محدودة:.. غي1  زمن ة  لفت1ة  وذلك 

.،Bruno. Cuevas. Codon الس د.

يول وز1980،.وجنسيتة. .9 املولود في.

لقم. السفر  جواز  وحامل  إسباف ة،.

 Borja. De الس د. . AAD212467؛.

Muller.Barbat،.املولود في.25.يول وز.

1979،.من جنسيتة إسباف ة،.وحامل.

.AAH069443.جواز السفر..لقم

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

مالس.2020.تحت لقم.733350.

96I

ML EXPERTS

AVITO SCM

إعالن متعدد القرالات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME.ETAGE ،

20000، CASABLANCA.MAROC

AVITO SCM  »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: منتدى 

باب عبد العزيز، 62 شالع أففا، 

الطابق التاني, - 20000 الدال 

الب ضاء  املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.260835

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم اتخاذ. .2020 ف11اير. .05 املؤلخ في.

القرالات التال ة:.

قرال لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.

 Borja. De. Muller الس د. إقالة 

Barbat..من منصبه ك سي1 مشالك.

قرال لقم.2:.الذي ينص على مايلي:.

تع ين مسي1 مشالك جديد لفت1ة غي1.

.،Jose.Lezcano الس د. .- . .: محدودة.

فاتح املزداد  إسباني،. مواطن   وهو 

السفر. للجواز  والحامل  .،1975 يوف و.

في. القاطن  و  .،052907482 لقم.

  Avinguda. Republica. Argentina

برشلوفة,. .21-25. n. Atla,. 08203

إسباف ا.;

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 15 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.749939.

97I

STE HIBAD CONSEIL

AFRICA TRAVEL BUSINESS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

STE HIBAD CONSEIL

 APPT2 N°10 LOTISSEMENT

 SOUNBOULA ، 11060، SALE

MAROC

 AFRICA TRAVEL BUSINESS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة 30 

الشقة 8 شالع موالي أح د لوك لي - 

10020 الرااط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

146217

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .21

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.AFRICA TRAVEL BUSINESS

غرض الشركة بإيجاز.:.التجالة في.

املواد التج  ل ة.

عنوان املقر االجت اعي.:.ع الة.30 

الشقة.8.شالع موالي أح د لوك لي.-.

10020.الرااط املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 

100.000,00.دلهم،.مقسم كالتالي:

 340 . .: بواو5. فكا  موان  الس د 

حصة بق  ة.100,00.دلهم للحصة..

 330 . .: الس دة لو�سي اسكا بلنج.

حصة بق  ة.100,00.دلهم للحصة..

الس دة شنطا5 نس ل ماي.:..330 

حصة بق  ة.100,00.دلهم للحصة...

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د موان فكا بواو5 عنوافه)ا).

520.حي أمل.5.املسي1ة ح ي م..10120 

الرااط املغرب.

بلنج. اسكا  لو�سي  الس دة 

27.اقامة منال ع الة. عنوافه)ا).شقة.

د شالع الحسن التاني ديول الجامع.

10060.الرااط املغرب.

ماي. نس ل  شنطا5  الس دة 

27.اقامة منال ع الة. عنوافه)ا).شقة.

د شالع الحسن التاني ديول الجامع.

10060.الرااط املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د موان فكا بواو5 عنوافه)ا).

520.حي أمل.5.املسي1ة ح ي م..10120 

الرااط املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

شتن11. .28 بتاليخ. . بالرااط. التجالية 

2020.تحت لقم.4057.

99I

cofiber.sarl

تريفة خشب
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

cofiber.sarl

 rue.chouhada.berkane ، ,17

60300، berkane.maroc

تريفة خشب شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طول التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي طريق 

سل  اف ة  - 60300 بركان املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.391

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تقرل. .2020 أكتوار. .15 في. املؤلخ 

حل شركة ذات املسؤول ة املحدودة.

تريفة خشب مبلغ لأس الها.400.000 

دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي طريق.

املغرب. بركان  .60300 .- . سل  اف ة.

فت جة 5.:.-.الحل املسبق للشركة.

أما5. عضمي  الس دة  تع ين  .-

بصفة مصف ة للشركة.
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باملقر. التصف ة  مقر  تحديد  .-

االجت اعي للشركة...

طريق. ب  التصف ة  مقر  وحدد 

سل  اف ة.-.60300.بركان املغرب..

و عين:

الس د)ة).أما5..عضمي و عنوافه)ا).
 60300 08.زفقة قرطبة حي الل  ون.

بركان املغرب ك صفي.)ة).للشركة.

الحدود. اإلقتضاء. وعند  .

املخولة. الصالح ات  على  املفروضة 

تبل غ. ومحل  املخابرة  محل  لهم 

العقود والوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.

طريق سل  اف ة بركان

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .19 بتاليخ. . االبتدائ ة ب11كان.

2020.تحت لقم.420/2020.

100I

FIDUCIA-MID

FRIGO ISMAILI  SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
لقم 98 الطابق االو5 طريق مكناس 

م  ال5 م دلت ، 54350، م دلت 

م دلت

FRIGO.ISMAILI  SARL.AU شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تاموعجات 

بوم ة  - 54350 م دلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

2491

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .05

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 FRIGO.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.ISMAILI  SARL AU

مستودع. .: غرض الشركة بإيجاز.

الت11يد.

.: االجت اعي. املقر  عنوان 

م دلت. .54350 .- . تاموعجات بوم ة.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

عبد. موالي  اس اع لي  الس د 

 100 1.000.حصة بق  ة. . .: الرح ن.

دلهم للحصة...

عبد. موالي  اس اع لي  الس د 

الرح ن.:.1000.بق  ة.100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عبد. موالي  اس اع لي  الس د 

تاموعجات بوم ة.. الرح ن عنوافه)ا).

54350.م دلت املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عبد. موالي  اس اع لي  الس د 

تاموعجات بوم ة.. الرح ن عنوافه)ا).

54350.م دلت املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة ب  دلت..بتاليخ.14.أكتوار.

2020.تحت لقم.166.

101I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

SUNRISE FARM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE

FISCAL ET COMPTABLE SARL

 RUE ABOU HASSAN 2

 ALACAARI 5EME.ETAGE.BD

 ANFA ، 20070، CASABLANCA

MAROC

SUNRISE FARM شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 2 زفقة أبو 
حسن ارشعري الطابق 4 شالع أففا 

- 20070 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
476065

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .28

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.SUNRISE FARM

غرض الشركة بإيجاز.:.االستغال5.
الفالحي.

عنوان املقر االجت اعي.:.2.زفقة أبو.

حسن ارشعري الطابق.4.شالع أففا.-.
20070.الدال الب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: علوش. حسن  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). علوش  حسن  الس د 

شالع عبد الكريم الخطابي اففا. .38
20100.الدال الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). علوش  حسن  الس د 

شالع عبد الكريم الخطابي اففا. .38
20100.الدال الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 19 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750279.
104I

fiduent

CHAIMA TOURS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

fiduent

لقم 80 تجزئة النادل ولزازات ، 

45000، ولزازات املغرب

CHAIMA TOURS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي س دي 

حساين بناصر ف ال س 5 - 45000 

ولزازات املغرب.

حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.707

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2020.تقرل حل. 10.شتن11. املؤلخ في.

املحدودة. املسؤول ة  ذات  شركة 

لأس الها. مبلغ  . .CHAIMA TOURS

مقرها. وعنوان  دلهم  .200.000

اإلجت اعي حي س دي حساين بناصر.

ولزازات املغرب. .45000  -  5 ف ال س.

فت جة 5.:.بسبب جائحة كوف د.19.

و حدد مقر التصف ة ب حي س دي.

 45000  -  5 حساين بناصر ف ال س.

ولزازات املغرب..

و عين:

عبداللط ف و. . كح ل. الس د)ة).

عنوافه)ا).حي س دي حساين بناصر.

املغرب. ولزازات  .45000  5 س. ف ال 

ك صفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود و الوثائق.

املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بولزازات..بتاليخ.02.أكتوار.

2020.تحت لقم.7225.

107I
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ائت اف ة لرف د

NABIL BATIMENT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ائت اف ة لرف د

شالع مالك ابن مرحل’ زفقة طنجة, 

ع الة املح ط, طابق الثاني لقم:14 

، 92000، العرائش املغرب

NABIL BATIMENT  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي القيسالية 

الجديدة لقم 79 ا - 92000 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

5569

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .13

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 NABIL.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

. BATIMENT

منعش. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
عقالي

اع ا5 البناء

اع ا5 مختلفة.

عنوان املقر االجت اعي.:.القيسالية.

الجديدة لقم.79.ا.-.92000.العرائش.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 .: حدادي. فب ل  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). حدادي  فب ل  الس د 

 92000 زفقة العق د العالم.. .9 لقم.

العرائش املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). حدادي  فب ل  الس د 

 92000 زفقة العق د العالم.. .9 لقم.

العرائش املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالعرائش..بتاليخ.20.أكتوار.

2020.تحت لقم.1007/2020.

108I

STE HIBAD CONSEIL

SHA SERVICE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

STE HIBAD CONSEIL

 APPT2 N°10 LOTISSEMENT

 SOUNBOULA ، 11060، SALE

MAROC

SHA SERVICE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة 30 

الشقة 8 شالع موالي أح د لوك لي - 

10020 الرااط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

146895

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .08

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 SHA .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.SERVICE

أشغا5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

التنظ ف,.التجالة في مواد التنظ ف,.

أشغا5 الحدائق.

عنوان املقر االجت اعي.:.ع الة.30 

الشقة.8.شالع موالي أح د لوك لي.-.

10020.الرااط املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 

100.000,00.دلهم،.مقسم كالتالي:

 340 . .: حل  ة. ادفاس  الس دة 

حصة بق  ة.100,00.دلهم للحصة..

 330 . .: سل  ة. تك دة  الس دة 

حصة بق  ة.100,00.دلهم للحصة..

 330 . .: الس د واحي عبد الهادي.

حصة بق  ة.100,00.دلهم للحصة...

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس دة ادفاس حل  ة عنوافه)ا).

زفقة. مدني  الحاج  ساف ة  .92 لقم.

تاهلة.11060.سال املغرب.

عنوافه)ا). تك دة سل  ة  الس دة 

العاف ة. جنان  .9 بلوك. .18 لقم.

40000.مراكش املغرب.

الس د واحي عبد الهادي عنوافه)ا).

دوال عين الجديد س دي غ ات غ ات.

ايت اولير.42050.الحوز املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس دة ادفاس حل  ة عنوافه)ا).

زفقة. مدني  الحاج  ساف ة  .92 لقم.

تاهلة.11060.سال املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .20 بتاليخ. . التجالية بالرااط.

2020.تحت لقم.4716.

109I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

VOGUE INVEST
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE

FISCAL ET COMPTABLE SARL

 RUE ABOU HASSAN 2

 ALACAARI 5EME.ETAGE.BD

 ANFA ، 20070، CASABLANCA

MAROC

VOGUE INVEST شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2 زفقة أبو 

حسن ارشعري الطابق 4 شالع أففا 

- 20070 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

476063

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .07

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.VOGUE INVEST

غرض الشركة بإيجاز.:.االستغال5.

الفالحي.

زفقة. .2 .: االجت اعي. املقر   عنوان 

شالع. .4 أبو حسن ارشعري الطابق.

أففا.-.20070.الدال الب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
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 1.000 . .: علوش. حسن  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). علوش  حسن  الس د 

شالع عبد الكريم الخطابي. .38 لقم.
اففا..20100.الدال الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). علوش  حسن  الس د 

شالع عبد الكريم الخطابي. .38 لقم.
اففا..20100.الدال الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 19 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750278.

112I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

 QUALITY RICH
CONSULTING

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE
FISCAL ET COMPTABLE SARL

 RUE ABOU HASSAN 2
 ALACAARI 5EME.ETAGE.BD

 ANFA ، 20070، CASABLANCA
MAROC

 QUALITY RICH CONSULTING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 2 زفقة 

أبو حسن ارشعري طابق 4 شالع 
اففا - 20070 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
476067

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .05

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.QUALITY RICH CONSULTING

مهندس. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
استشالي.

 2 لقم. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
 4 طابق. ارشعري  حسن  أبو  زفقة 
الب ضاء. الدال  .20070 .- اففا. شالع 

املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: قرعي. حافظ  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
الس د حافظ قرعي عنوافه)ا).حي.
النزالة.1.س دي بوعث ان.43303.ابن.

جرير املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د حافظ قرعي عنوافه)ا).حي.
النزالة.1.س دي بوعث ان.43303.ابن.

جرير املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 19 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750280.

113I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

STUDIO MANIARI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE
FISCAL ET COMPTABLE SARL

 RUE ABOU HASSAN 2
 ALACAARI 5EME.ETAGE.BD

 ANFA ، 20070، CASABLANCA
MAROC

STUDIO MANIARI شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 2 زفقة 

أبو حسن ارشعري طابق 4 شالع 

اففا - 20070 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

476061

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .15

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.STUDIO MANIARI

مهندس. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

الديكول الداخلي والتص  م.

 2 لقم. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

 4 طابق. ارشعري  حسن  أبو  زفقة 

الب ضاء. الدال  .20070 .- اففا. شالع 

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: من الي. فادية  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). من الي  فادية  الس دة 

املدينة. .169 ف ال. س تي  كولف 

الخضراء.بوسكولة النواصر.27182 

الدال الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). من الي  فادية  الس دة 

املدينة. .169 ف ال. س تي  كولف 

الخضراء.بوسكولة النواصر.27182 

الدال الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 19 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750277.

116I

JDIA..TRAVAUX..sarl

JDIA  TRAVAUX  sarl
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

JDIA  TRAVAUX  sarl

اإلجت اعي تجزئة 1001  لقم 273 
جنوب الحي الحجري الع ون 

املغرب، 70000، الع ون املغرب

JDIA  TRAVAUX  sarl     شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

1001  لقم 273 جنوب الحي 

الحجري   الع ون املغرب 70000 

الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

33413

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .09

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

  JDIA .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.    TRAVAUX..sarl

اشغا5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

ارشغا5 والخدمات العامة،. .، البناء.

التجالة العامة،.االستي1اد والتصدير.

تجزئة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

1001..لقم.273.جنوب الحي الحجري...

الع ون. .70000 املغرب. الع ون 

املغرب.
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أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 500 . .: الدوابي. ج ا5  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د ابولك..اح د.:..500.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). الدوابي  ج ا5  الس د 

حي القدس زفقة.11.لقم.45..الع ون...

70000.الع ون املغرب.

عنوافه)ا). اح د  . ابولك. الس د 

 70000 الع ون. الدشي1ة  ق ادة 

الع ون املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). الدوابي  ج ا5  الس د 

حي القدس زفقة.11.لقم.45..الع ون...

70000.الع ون املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالع ون..بتاليخ.13.أكتوار.

2020.تحت لقم.2439.

118I

JIHA FIDUCIAIRE

BOURSOMA ALLIANCE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS

 DCHEIRA. INEZGANE. ،. 86360،

INEZGANE MAROC

  BOURSOMA ALLIANCE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تجزئة. اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 

 70000 .- . ب. بلوك  .442 الوفاق.

الع ون املغرب

املسؤول ة. ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة.

لقم التق  د في السجل التجالي.:.

31553

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 مالس. .16

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

. BOURSOMA ALLIANCE

كراء. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

الس الات بدون سائق...

تجزئة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

 70000 .- . ب. بلوك  .442 الوفاق.

الع ون املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 500 . .: بوتغناش. بوزيد  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 500 . .: بريك. ملام  الس د مح د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د بوزيد بوتغناش عنوافه)ا).

حي. الولداني  صالح  زفقة  .20 لقم.

كل  م. .81000 . بويزكالن. املسي1ة 

املغرب.

الس د مح د ملام بريك عنوافه)ا).

حي الش خ مح د. .15 زفقة. .56 لقم.

لغظف...82000.طافطان املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د بوزيد بوتغناش عنوافه)ا).

حي. الولداني  صالح  زفقة  .20 لقم.

كل  م. .81000 . بويزكالن. املسي1ة 

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أبريل. .16 بتاليخ. . االبتدائ ة بالع ون.

2020.تحت لقم.830/2020.

120I

CAF MAROC

HI ELYA ARKITEKTUR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE.OUED.ZIZ.N°20 CASTILLA

 2° ETG.N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

HI ELYA ARKITEKTUR شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

 RUE وعنوان مقرها اإلجت اعي

 OUED.ZIZ.N 20 IMM.CASTILLA

 2ETG.N°10 TANGER 90000

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

109179

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .21

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 HI .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.ELYA ARKITEKTUR

الهندسة. .: غرض الشركة بإيجاز.

املع الية.

 RUE .: االجت اعي. املقر  عنوان 

 OUED ZIZ N 20 IMM CASTILLA

 2ETG N°10 TANGER 90000

طنجة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

:  الس د ح زة ابراه م ال عكوبي.

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .1.000

للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

ال عكوبي. ابراه م  ح زة  الس د 

عنوافه)ا).حي االدليس ة.2.زفقة غزوة.

طنجة. .9000  17 بني املصطلق لقم.

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

ال عكوبي. ابراه م  ح زة  الس د 

عنوافه)ا).حي االدليس ة.2.زفقة غزوة.

طنجة. .9000  17 بني املصطلق لقم.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .23 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.235064.

121I

N2M CONSEIL-SARL

MECKY CAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي1 جديد للشركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV.HASSAN.I.RUE 5 N 19, 2

 ETAGE.N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

MECKY CAR   شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 21 شالع 

الدال الب ضاء ازغنغان الناظول - 

62000 الناظول املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.17137

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في.06.أكتوار.2020.تم تع ين.

دلاز. مسي1 جديد للشركة الس د)ة).

اما5 ك سي1 آخر

تبعا لقبو5 استقالة املسي1.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 12 بتاليخ. . بالناضول. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.3336.
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ABK CONSULTING

KITCHEN CO.
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ABK CONSULTING

 23RUE.OUED.DARAA.APPT 4

 AGDAL.RABAT ، 10080، RABAT

MAROC

.KITCHEN CO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

أح د ل�سى ك ديرا إقامة املؤذن 

2 محل لقم 6 حي النهضة الرااط - 

10210 الرااط الرااط

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

146903

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .02

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.KITCHEN CO.

خدمات. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

تشغ ل. الحفالت؛. تنظ م  املطاعم؛.

املخت11. ع ل  ولشة  املطعم؛. وإدالة 

والطبخ؛..

شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

املؤذن. إقامة  ك ديرا  ل�سى  أح د 

.- حي النهضة الرااط. .6 محل لقم. .2

10210.الرااط الرااط.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 500 . .: . الس د مروان العيشوني.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د أمين الشريبي..:..500.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة...

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

العيشوني.. مروان  الس د 

الرياض. اقامة  .8 قطاع. عنوافه)ا).

الرياض. اوج ن ا حي  زفقة  .5 الشقة.

الرااط.10100.الرااط املغرب..

عنوافه)ا). . الشريبي. أمين  الس د 

 5 ع الة. .11 قطاع. بروم ل ا  زفقة 

شقة.17.حي الرياض الرااط..10100 

الرااط املغرب..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

العيشوني.. مروان  الس د 

الرياض. اقامة  .8 قطاع. عنوافه)ا).

الرياض. اوج ن ا حي  زفقة  .5 الشقة.

الرااط.10100.الرااط املغرب.

عنوافه)ا). . الشريبي. أمين  الس د 

 5 ع الة. .11 قطاع. بروم ل ا  زفقة 

شقة.17.حي الرياض الرااط..10100 

الرااط املغرب.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .20 بتاليخ. . التجالية بالرااط.

2020.تحت لقم.107835.

125I

zagora.consulting.sarl

MF WORK
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

zagora.consulting.sarl

لقم119  شالع مح د 

الخامس ، 47900، زاكولة 

املغرب--------------------

MF WORK شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طول التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

تكولت ترفاتة - 47900 زاكولة 

املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.2611

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.20.أكتوار.2020.تقرل حل.

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات.

مبلغ. . .MF WORK الشريك الوح د.

وعنوان. دلهم  .100.000 لأس الها.

مقرها اإلجت اعي دوال تكولت ترفاتة.

.: زاكولة املغرب فت جة 5. .47900  -

التوقف عن مزاولة النشاط..

وحدد مقر التصف ة ب دوال تكولت.
ترفاتة.-.47900.زاكولة املغرب..

و عين:

الس د)ة).مح د..فه م و عنوافه)ا).

زاكولة. .47900 ترفاتة. تكولت  دوال 

املغرب ك صفي.)ة).للشركة.

الحدود. اإلقتضاء. وعند  .

املخولة. الصالح ات  على  املفروضة 

تبل غ. محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصف ة

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بزاكولة..بتاليخ.21.أكتوار.

2020.تحت لقم.478.

126I

MOORISH

OWLIRIS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH

39 شالع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدال الب ضاء املغرب

OWLIRIS شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زاوية شالع 

عبد املومن و زفقة س  ة، إقامة 

شهرزاد 3 الطابق  4 الرقم  20 النخ ل 

- 20340 الدال الب ضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

476613

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .24

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.OWLIRIS

.: بإيجاز. الشركة  غرض 

االستشالات والدعم.

زاوية. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

س  ة،. زفقة  و  املومن  عبد  شالع 

4الرقم.. . الطابق. .3 شهرزاد. إقامة 

الب ضاء.. الدال  .20340 .- 20النخ ل.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس دة حنان الشبلي.:..50.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د مح د املهدي الكرني.:..50 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة...

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). الشبلي  حنان  الس دة 

 04 شالع افوا5 لقم. .01 حي العدير.

16200..وزان املغرب.

الكرني. املهدي  مح د  الس د 

بن. دلب  الحدادين  حي  عنوافه)ا).

وزان. .16200   22 لقم. الشاهد 

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). الشبلي  حنان  الس دة 

  04 شالع افوا5 لقم. .01 حي العدير.

16200.وزان املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750775.
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MOORISH

 HANDIGENI DIGITAL

INNOVATIONS HDI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

MOORISH

39 شالع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدال الب ضاء املغرب

 HANDIGENI DIGITAL

INNOVATIONS HDI شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي زاوية 

شالع عبد املومن و زفقة س  ة، 

إقامة شهرزاد 3 الطابق  4الرقم  

20النخ ل    - 20340 الدال الب ضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

476611

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .01

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

 HANDIGENI DIGITAL  :

.INNOVATIONS HDI

تطوير. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

ع11. والب ع  املعلومات  تكنولوج ا 

اإلفت1فت.

زاوية. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

س  ة،. زفقة  و  املومن  عبد  شالع 

4الرقم.. . الطابق. .3 شهرزاد. إقامة 

20النخ ل....-.20340.الدال الب ضاء..

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: بنطالب. الس د مح د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

بنطالب عنوافه)ا). الس د مح د 

املوظفين. حي  الجاحظ  زفقة  .79

الدكالات..30000.فاس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

بنطالب عنوافه)ا). الس د مح د 

املوظفين. حي  الجاحظ  زفقة  . .79

الدكالات.30000.فاس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750776.

130I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

MATRADAR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

MATRADAR شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة 

ب 8، قطاع س، لقم 6، الباستين 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.26235

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.18.غشت.2020.تم..تحويل..

من. للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

.،6 لقم. س،. قطاع  .،8 ب. »ع الة 

مكناس. .50000 .- الباستين مكناس.

املغرب«.إلى.»لقم.3،.زفقة الول د ابن.

.- مكناس.. .،3 الطابق. املالك،. عبد 

50000.مكناس..املغرب«.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

09.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب كناس.

2020.تحت لقم.3155.

131I

glass.process

GLASS PROCESS
إعالن متعدد القرالات

glass.process

 zone.industrielle.gzenaya  lot

306 ، 90100، tanger.maroc

glass.process »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

 zone  :وعنوان مقرها االجت اعي

 industrielle.gzenaya  lot 306  - -

.tanger.maroc

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: -.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

املؤلخ في.06.شتن2018.11

تم اتخاذ القرالات التال ة:.

قرال لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.

للشركة. االجت اعي  الشكل  تغ ي1 

وذلك من شركة محدودة املسؤول ة.

محدودة. شركة  الى  وح د  بشريك 

املسؤول ة.

قرال لقم.2:.الذي ينص على مايلي:.

الزح  دي. لاض ة  الس دة  فوتت 

و. االجت اع ة  حصصها  ج  ع 

اجت اع ة. حصة  .1000 في. املث ثلة 

الواحدة. للحصة  دلهم  .100 بق  ة.

لفائدة الس دة مل كة لح ان و الس د.

حصة. .500 ب قدال. الحديوي  مراد 

اجت اع ة لكل واحد منه ا

على. ينص  الذي  .:3 لقم. قرال 

مايلي:.قرل الج ع العام تع ين كل من.

مراد. والس د  لح ان  مل كة  الس دة 

الحديوي ك سي1ان للشركة امللتزمين.

مع. الفردي  او  املشت1ك  بامضائه ا 

الزح  دي. لاض ة  الس دة  استقالة 

من. ابرائها  مع  الشركة  تس ي1  من 

مه تها في تس ي1 الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.

بند لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.

للشركة. االجت اعي  الشكل  تغ ي1 

وذلك من شركة محدودة املسؤول ة.

محدودة. شركة  الى  وح د  بشريك 
املسؤول ة.

بند لقم.7:.الذي ينص على مايلي:.

الزح  دي. لاض ة  الس دة  فوتت 

و. االجت اع ة  حصصها  ج  ع 

اجت اع ة. حصة  .1000 في. املث ثلة 

الواحدة. للحصة  دلهم  .100 بق  ة.

لفائدة الس دة مل كة لح ان و الس د.

حصة. .500 ب قدال. الحديوي  مراد 
اجت اع ة لكل واحد منه ا

على. ينص  الذي  .:17 لقم. بند 

مايلي:.قرل الج ع العام تع ين كل من.

مراد. والس د  لح ان  مل كة  الس دة 

الحديوي ك سي1ان للشركة امللتزمين.

مع. الفردي  او  املشت1ك  بامضائه ا 

الزح  دي. لاض ة  الس دة  استقالة 

من. ابرائها  مع  الشركة  تس ي1  من 
مه تها في تس ي1 الشركة

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

فوف11. .22 بتاليخ. . بطنجة. التجالية 
2019.تحت لقم.7796.

133I

الحبيب اله بة

انداس
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

الحبيب اله بة
3، شالع 9 بريزاش تقاطع شالع 
لحا5 املسك ني ، 20140، الدال 

الب ضاء املغرب
افداس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د)في 
طول التصف ة)

 rue 3 وعنوان مقرها اإلجت اعي
 neuf.brisach.rahal.el.meskini
 3 rue.neuf.brisach.rahal.el
 meskini 20000 Casablanca

املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.77295
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الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل. .2020 شتن11. .01 في. املؤلخ 

ذات مسؤول ة محدودة. حل شركة 

مبلغ. . ذات الشريك الوح د افداس.

وعنوان. دلهم  .873.350 لأس الها.
 rue. neuf  3 اإلجت اعي. مقرها 
 brisach. rahal. el. meskini. 3. rue
 neuf. brisach. rahal. el. meskini
املغرب فت جة. .20000. Casablanca
منذ. الشركة  نشاط  توق ف  .: .5

سنوات.
 rue  3 ب. التصف ة  مقر  وحدد 
 neuf. brisach. rahal. el. meskini
املغرب.Casablanca 20000.املغرب..

و عين:
اسي1و. افج ل  . م كل. الس د)ة).
 20000 املغرب. وعنوافه)ا).
)ة). ك صفي. املغرب  .Casablanca

للشركة.
الحدود. اإلقتضاء. وعند  .
املخولة. الصالح ات  على  املفروضة 
تبل غ. محل  و  املخابرة  محل  لهم 
 العقود و الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.
 rue. neuf. brisach. rahal. el  3

meskini
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750818.
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Soft.finances.sarl

AMSTC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ا5 الشركة

Soft.finances.sarl
شالع بئ1 أفزلان ع الة زينب لقم 4 ، 

16000، س دي قاسم الغرب
AMSTC شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة بغداد 
لقم 08 الطابق السفلي حي الزاوية - 

16000 س دي قاسم املغرب.
لفع لأس ا5 الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.28387

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تم. .2020 شتن11. .21 في. املؤلخ 

قدله. ب بلغ  الشركة  لأس ا5  لفع 
»400.000.دلهم«.أي من.»100.000 
عن. دلهم«. .500.000« إلى. دلهم«.
أو. فقدية  حصص  تقديم  . .: طريق.

ع ن ة.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 20 بتاليخ. . االبتدائ ة بس دي قاسم.
أكتوار.2020.تحت لقم.453/2020.
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كافج د

2N IMMO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

كافج د
86 زفقة 165 مج وعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدال الب ضاء 

املغرب
2N IMMO شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 10 زفقة 
الشرالدة الطابق السفلي بولكون - 

20040 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

476537
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .14
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 2N .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.IMMO
منعش. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

عقالي.
زفقة. .10 .: عنوان املقر االجت اعي.
.- الطابق السفلي بولكون. الشرالدة 

20040.الدال الب ضاء.املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د عبد اللط ف نشاط.:..500 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 500 . .: فابول�سي. مح د  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة...

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

نشاط. اللط ف  عبد  الس د 

عنوافه)ا).حي النس م اقامة الحدائق.
03.ع الة ب لقم.16.الب ضاء.20190 

الدال الب ضاء.املغرب.
الس د مح د فابول�سي عنوافه)ا).
حي. .20 لقم. .12 زفقة. املرس  حي 
الب ضاء. الدال  .20230 . الحسني.

املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
نشاط. اللط ف  عبد  الس د 
عنوافه)ا).حي النس م اقامة الحدائق.
03.ع الة ب لقم.16.الب ضاء.20190 

الدال الب ضاء.املغرب
الس د مح د فابول�سي عنوافه)ا).
حي. .20 لقم. .12 زفقة. املرس  حي 
الب ضاء. الدال  .20230 الحسني.

املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750740.

137I

CSN MAROC

يوبا نيكوص
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

يواا ف كوص شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 1537 
مكرل صوكوما 1 - 40150 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.102265

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت. .2020 يوف و. .27 في. املؤلخ 

املصادقة على.:

السالم.. عبد  )ة). الس د. تفويت 

حصة اجت اع ة. .1.000 . ايت تريت.

من أصل.1.000.حصة لفائدة..الس د.

)ة).عزيز بادو بتاليخ.21.يوف و.2020.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

20.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116434.

138I

GLOBAL PHYTO

PHYTO MONDE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

GLOBAL PHYTO

 INARA 2 RUE 18 N°34

 CASABLANCA.INARA 2 RUE 18

 N°34 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

PHYTO MONDE   شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

 HY KIALA وعنوان مقرها اإلجت اعي

  RUE.KIALA.N° 10 EL.GARA

BERRCHID 20300 املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.9033

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 يول وز. .23 في. املؤلخ 

املصادقة على.:

 HISHAM )ة). الس د. تفويت 

ASHALH  500.حصة اجت اع ة من.

)ة). الس د. . 500.حصة لفائدة. أصل.

 23 بتاليخ. .BRAHIM TAMTERGA

يول وز.2020.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

08.أكتوار. .بتاليخ. االبتدائ ة ب11ش د.

2020.تحت لقم.896.

139I
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»PACKAMYAS«.

»PACKAMYAS« 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

»PACKAMYAS«
لقم 10، زفقة 616، شالع الكباس، 

 EL JADIDA ،24000 ، الجديدة

MAROC

 »PACKAMYAS« شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 10، 
زفقة 616، دلب الكباص، الجديدة - 

24000 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

16883

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 غشت. .10

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

..: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.»PACKAMYAS«

غرض الشركة بإيجاز.:.-1.صناعة.

وتوزيع منتجات التغل ف..-2.تسويق.

أل ات. ب ع  .3- أرلومن وم.. أولاق 

-4.االستي1اد. صنع أولاق أرلومن وم..

والتصدير..
.،10 :.لقم. عنوان املقر االجت اعي.
زفقة.616،.دلب الكباص،.الجديدة.-.

24000.الجديدة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: قاسمي. لش د  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة...

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). قاسمي  لش د  الس د 

الجديدة.24000.الجديدة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). قاسمي  لش د  الس د 

الجديدة.24000.الجديدة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالجديدة..بتاليخ.14.شتن11.

2020.تحت لقم.25307.

140I

قر�سي إسثت ال

قر�سي إسثتمار
إعالن متعدد القرالات

قر�سي إسثت ال

تجزئة موالي الشريف قطب 

الحضالي أ/س إقامة ن شقة 1 ، 

30000، فاس املغرب

قر�سي إسثت ال »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: تجزئة 
موالي الشريف قطب الحضالي 

أ/س إقامة ن شقة 1 - - فاس 

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.48995

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

املؤلخ في.15.يول وز.2020

تم اتخاذ القرالات التال ة:.

على. ينص  الذي  .:1 لقم. قرال 

سع د قر�سي. . الس د. تفويت  مايلي:.

أصل. من  اجت اع ة  حصة  .250

الغال ة. لفائدة الس دة  1000حصة 

النها...تفويت الس د انس قر�سي.250 

 1000 أصل. من  اجت اع ة  حصة 

حصة لفائدة الس دة الغال ة النها

قرال لقم.2:.الذي ينص على مايلي:.

.« قدله. ب بلغ  الشركة  لأس ا5  لفع 

 100.000« أي من. دلهم«. .650000

دلهم«.إلى.»750.000.دلهم«

قرال لقم.3:.الذي ينص على مايلي:.

تحويل الشكل القافوني للشركة من.

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«.إلى.

»شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات.

الشريك الوح د«.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.

بند لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.

الشكل القافوني للشركة

بند لقم.6:.الذي ينص على مايلي:.

حصة االجت اعي

بند لقم.7:.الذي ينص على مايلي:.
لاس ا5 الشركة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

شتن11. .10 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2098.

141I

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

STE AINOUZ DECORATION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
توس ع نشاط الشركة.

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES

SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL

 CENTRE COMMERCIAL

 WILA CENTER BUREAU N°23

 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC

  STE AINOUZ DECORATION

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها االجت اعي شالع ابن 

سيناء قيسالية ساف ة الرمل لقم 5 

تطوان  - 93000 تطوان املغرب.

توس ع نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.25215

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت. .2020 شتن11. .16 في. املؤلخ 

نشاط. إلى  التال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي.:

. DÉMOLITION

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بتطوان..بتاليخ.14.أكتوار.

2020.تحت لقم.4752.

142I

االستاد مح د لطفي

JAMAL.GR.PROMO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

االستاد مح د لطفي

36 شالع الجيش امللكي اقامة فضا ء 

2000 الطابق الرابع فاس ، 30000، 

فاس املغرب

JAMAL.GR.PROMO  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 51 شقة 

بالطابق االو5 زفقة سراغنة جنان 

الصفريوي س دي بوج دة فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

64329

في. مؤلخ  موثق  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .15

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

. JAMAL.GR.PROMO

االنعاش. .: غرض الشركة بإيجاز.

العقالي.

51.شقة. .: عنوان املقر االجت اعي.

جنان. سراغنة  زفقة  االو5  بالطابق 

.- فاس. بوج دة  س دي  الصفريوي 

30000.فاس املغرب.
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أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: الكريني. ج ا5  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). الكريني  ج ا5  الس د 

فاس.30000.فاس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). مح د  الكريني  الس د 

فاس.30000.فاس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .16 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2721.

143I

AUDEC PARTNERS MAROC

AUDEC PARTNERS MAROC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

AUDEC PARTNERS MAROC

 Boulevard.Zerktouni, 7ème 223

 étage, Racine, Casablanca 223

 Boulevard.Zerktouni, 7ème

 étage, Racine, Casablanca،

20000، CASABLANCA.Maroc

 AUDEC PARTNERS MAROC

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 223 

 Boulevard.Zerktouni, 7ème

 étage, Racine, Casablanca 223

 Boulevard.Zerktouni, 7ème

 étage, Racine, Casablanca

.20000 CASABLANCA.MAROC

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.443885

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 شتن11. .14 في. املؤلخ 

املصادقة على.:

 MASSAR )ة). الس د. تفويت 

اجت اع ة. حصة  .YASSINE 250

.الس د. 500.حصة لفائدة. من أصل.

 14 بتاليخ. .ROCHDI CHMALI )ة).

أكتوار.2020.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

 08 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.748895.

145I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

GRAN LION FIL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

GRAN LION FIL شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 5، 
زفقة 2،  الشطر 2، حي االمان  - 

50000 مكناس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

50993

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 يول وز. .16

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 GRAN.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.LION FIL

است1اد. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

وتصدير املالبس املحبوكة.
.،5 لقم. .: املقر االجت اعي. عنوان 
.- . االمان. حي  .،2 الشطر. . .،2 زفقة.

50000.مكناس..املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: الس دة فوا5 الديولي.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة...

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس دة فوا5 الديولي عنوافه)ا).

حي. .،1 الشطر. . .،2 زفقة. .،69 لقم.
االمان.50000.مكناس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

الس دة فوا5 الديولي عنوافه)ا).

حي. .،1 الشطر. . .،2 زفقة. .،69 لقم.
االمان.50000.مكناس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

15.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب كناس.
2020.تحت لقم.3275.

146I

STE BAGHDID SARL

بغديد
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي1 جديد للشركة

STE BAGHDID SARL
س دي سل  ان ، 14200، س دي 

سل  ان املغرب
بغديد   شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي السالم 
بلوك 9 لقم 14 س دي سل  ان - 
14200 س دي سل  ان املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.763
الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في.15.أكتوار.2020.تم تع ين.
مسي1 جديد للشركة الس د)ة).بغديد.

حسن ك سي1 وح د
تبعا لوفاة املسي1.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بس دي سل  ان..بتاليخ.21 
أكتوار.2020.تحت لقم.227/2020.
147I

ANAMAR FIDUCIAIRE

اطلس تمرغين
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N 280 HAY.BOUGAFER ،

45800، TINGHIR.maroc

اطلس ت رغين شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي افوفيزم 

ام ضر - 45800 تنغي1 املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.427

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 أكتوار. .14 في. املؤلخ 

املصادقة على.:

ايت. مح د  )ة). الس د. تفويت 

حصة اجت اع ة من. .500 احساين.

الس د. . لفائدة. حصة  .1.000 أصل.

)ة).مصطفى حسني بتاليخ.14.أكتوار.

.2020

امح د. )ة). الس د. تفويت 

اجت اع ة من. حصة  .500 الصادقي.

الس د. . لفائدة. حصة  .1.000 أصل.

)ة).مصطفى حسني بتاليخ.14.أكتوار.

.2020

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

أكتوار. .20 بتاليخ. . االبتدائ ة بتنغي1.

2020.تحت لقم.611.

149I

MOUFIDCO

B.S.Y BATI SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MOUFIDCO

 BD.LALLA.YACOUT 4EME 149

ETAGE.N° 103 ، 20000، الدال 

الب ضاء املغرب

B.S.Y BATI SARL AU شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
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وعنوان مقرها اإلجت اعي 45 شالع 

عبد القادل مفتكر الطابق 2 الشقة 

4 الدال الب ضاء 45 شالع عبد 

القادل مفتكر الطابق 2 الشقة 4 

الدال الب ضاء 20000 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

475423

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .23

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 B.S.Y .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.BATI SARL AU

أع ا5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

البناء.مقاو5 في البناء.الق ام بأشغا5.

ب جا5. صلة  لها  ومختلفة  متعددة 

البناء.

45.شالع. عنوان املقر االجت اعي.:.

الشقة. .2 عبد القادل مفتكر الطابق.

عبد. شالع  .45 الب ضاء. الدال  .4

 4 الشقة. .2 الطابق. مفتكر  القادل 

20000.الدال الب ضاء. الدال الب ضاء.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: الس د بحسين يوسف.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د بحسين يوسف عنوافه)ا).

شالع بن عبود زفقة اح د زهي1 لقم.

40.سال.20000..سال املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د..يوسف بحسين عنوافه)ا).

شالع بن عبود زفقة اح د زهي1 لقم.

40.سال.20000..سال املغرب

بحسين عنوافه)ا). . الس د سع د.

زفقة قرطبة لقم.40.سال.20000..سال.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 12 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.749365.

150I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

TANGER BAT SARL.AU
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس 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

TANGER BAT SARL.AU شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي طريق 

الرااط املرجان 111 ا اقامة 17 

 TANGER  الطابق الثامن  طنجة

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

107547

 17 عقد حر مؤلخ في. . ب قت�سى.

القافون. إعداد  تم  .2020 يول وز.

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.TANGER BAT SARL.AU

منعش. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
عقالي

•.شراء.ارلا�سي و تجزئتها..وته  ئها.
للبناء..

طريق. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
 17 اقامة. ا  .111 املرجان. الرااط 
 TANGER . طنجة. . الثامن. الطابق 

90000.طنجة املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
..: . القادل. عبد  الح امي  الس د 
دلهم. .100 بق  ة. حصة  .1.000

للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
القادل. عبد  الح امي  الس د 
عنوافه)ا).حي العوامة الغرا ة طنجة..

90000.طنجة املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
القاد. عبد  الح امي  الس د 
عنوافه)ا).حي العوامة الغرا ة طنجة..

9000.طنجة املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
شتن11. .04 بتاليخ. . بطنجة. التجالية 

2020.تحت لقم.233558.

152I

serfrimant

SERFRIMANT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

serfrimant
31 شالع شه د عبد السالم بن 
مح د مكتب2 لياد زيتون فا5 

فلولي ، 14000، القن طرة املغرب
SERFRIMANT شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 31 شالع 
شه د عبد السالم بن مح د مكتب2 

لياد زيتون فا5 فلولي القن طرة - 
14000 القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
56725

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 غشت. .27

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.SERFRIMANT

غرض الشركة بإيجاز.:.الت1ك بات.

الصح ة،.للتدفئة،.متساوي الحرالة،.
العز5 الحرالي أو املدخن الصناعي

اصالح وترك ب الثالجات.
31.شالع. عنوان املقر االجت اعي.:.
شه د عبد السالم بن مح د مكتب2 
.- القن طرة. فلولي  فا5  زيتون  لياد 

14000.القن طرة املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
: بريز.  الس د خوان منويل سي1ا 
دلهم. .100 بق  ة. حصة  .1.000

للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
بريز. سي1ا  منويل  خوان  الس د 
عنوافه)ا).اشب ل ة.0.اشب ل ة..إسباف ا.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
بريز. سي1ا  منويل  خوان  الس د 
عنوافه)ا).اشب ل ة.0.اشب ل ة..إسباف ا
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 19 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.79695.
154I
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ف طراسكو

منعم إلك

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

ف طراسكو

لقم 38 زفقة 16 فوف11 شقة لقم 

1 فاس املدينة الجديدة فاس، 

30000، فاس املغرب

منعم إلك شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي اوالد 

الط ب السفلى طريق اموزال فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

64343

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .09

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

منعم. .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

إلك.

ب ع مواد. .: غرض الشركة بإيجاز.

الكهرااء.بالتقس ط.

اوالد. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

.- الط ب السفلى طريق اموزال فاس.

30000.فاس املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

.: اإلدلي�سي. املنعم  عبد  الس د 

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .1.000

للحصة...

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

اإلدلي�سي. املنعم  عبد  الس د 

زفقة. .53 شنك ط. شالع  عنوافه)ا).

30000.فاس. 2.فاس. الن سا الزهول.

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

اإلدلي�سي. املنعم  عبد  الس د 

زفقة. .53 شنك ط. شالع  عنوافه)ا).

30000.فاس. 2.فاس. الن سا الزهول.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .19 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2737.

155I

االستاد مح د لطفي

« MAVERICK PROMO«

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

االستاد مح د لطفي

36 شالع الجيش امللكي اقامة فضا ء 

2000 الطابق الرابع فاس ، 30000، 

فاس املغرب

»MAVERICK PROMO » شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 

سك نة لقم 252 تجزئة جبل تغات 1 

تغات فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

64283

في. مؤلخ  موثق  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 غشت. .11

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.«.MAVERICK PROMO«

االنعاش. .: غرض الشركة بإيجاز.

العقالي.

اقامة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

تجزئة جبل تغات. .252 سك نة لقم.

1.تغات فاس.-.30000.فاس املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: السب اع. س ي1  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة...

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). السب اع  س ي1  الس د 

فاس.30000.فاس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). السب اع  س ي1  الس د 

فاس.30000.فاس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .14 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2682.

156I

fidomek

B.O CONTACT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

fidomek

 N.A11 ALAMIRA 1 6EME.ETAGE

 AVENUE ABOU EL HASSAN

 AL.MARINI ، 50000، meknes

maroc

B.O CONTACT شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم ا 9 
الطابق الخامس اقامة امي1ة 1 شالع 
ابو الحسن املريني  - 50000 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
50815

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 غشت. .04

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 B.O .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.CONTACT
مركز. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

النداء..
 9 لقم ا. .: عنوان املقر االجت اعي.
الطابق الخامس اقامة امي1ة.1.شالع.
ابو الحسن املريني..-.50000.مكناس.

املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: . بنقطابة. ع ر  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
عنوافه)ا). . بنقطابة. ع ر  الس د 
 50000 . السع دية. كريان  .18 لقم.

مكناس املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). . بنقطابة. ع ر  الس د 
 50000 . السع دية. كريان  .18 لقم.

مكناس املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
08.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب كناس.

2020.تحت لقم.3034.

158I
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EXPERTS CONSULTING KHALSI

TRANS NORPERSO

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

TRANS NORPERSO شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 10، 

تجزئة ول لي، البساتين  - 50000 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

50313

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 يول وز. .16

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 TRANS.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.NORPERSO

فقل. . .: بإيجاز. الشركة  غرض 

املستخدمين لحساب الغي1.

.،10 :.لقم. عنوان املقر االجت اعي.

 50000 .- . البساتين. ول لي،. تجزئة 

مكناس املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

.: الدين. فول  االدلي�سي   الس د 

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .1.000

للحصة...

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

الدين. فول  االدلي�سي  الس د 

ول لي،. تجزئة  .،10 لقم. عنوافه)ا).

البساتين..50000.مكناس..املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الدين. فول  االدلي�سي  الس د 

ول لي،. تجزئة  .،10 لقم. عنوافه)ا).

البساتين..50000.مكناس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

يول وز. .28 بتاليخ. . التجالية ب كناس.

2020.تحت لقم.2210.

159I

الحبيب اله بة

سوكند في
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

الحبيب اله بة

3، شالع 9 بريزاش تقاطع شالع 

لحا5 املسك ني ، 20140، الدال 

الب ضاء املغرب

سوكند في شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 10 

زفقة الحرية الطابق 3 الشقة 6 

 Casablanca 20000 Casablanca

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

476129

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .07

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها.:.سوكند.

في.

وس ط. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

البضائع. افواع  ب ع ج  ع  في  تجالي 

والسلع و تصدير و االست1اد.

 10 .: االجت اعي. املقر  عنوان 

 6 الشقة. .3 الطابق. الحرية  زفقة 

 Casablanca. 20000. Casablanca

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

ل ل ان. ال وفول  دافني  الس دة 

100.دلهم. 50.حصة بق  ة. . .: ديبوا.

للحصة..

..: الس دة زينب السرغ ني الناجي.

50.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة...

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

ل ل ان. ال وفول  دافني  الس دة 

اقامة. .29 ف ال. عنوافه)ا). ديبوا 

الدال. .27223 دالاوعزة. البستان 

الب ضاء.املغرب.

الناجي. السرغ ني  زينب  الس دة 

 75015 فويل. زفقة  .6 عنوافه)ا).

75000.باليس فرنسا.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

ل ل ان. ال وفول  دافني  الس دة 

اقامة. .29 ف ال. عنوافه)ا). ديبوا 

الدال. .27223 دالاوعزة. البستان 

الب ضاء.املغرب

الناجي. السرغ ني  زينب  الس دة 

 75015 فويل. زفقة  .6 عنوافه)ا).

75000.باليس فرنسا

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 19 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

شتن2020.11.تحت لقم.750321.

161I

الزوين املصطفى

 SOCIETE AGRO PERLA DU

SAISS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

الزوين املصطفى

ع الة 9  زفقة بنزلت شقة 5 الطابق 

3 ح رية ، 50000، مكناس املغرب

 SOCIETE AGRO PERLA DU

SAISS   شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 271 

تجزئة جنان الزيتون 1 بنسودة - 

30030 فاس املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.49551

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 غشت. .17 في. املؤلخ 

املصادقة على.:
كناوي. مح د  )ة). الس د. تفويت 

250.حصة اجت اع ة من أصل.250 

فت حة. )ة). الس د. . لفائدة. حصة 

دح ان بتاليخ.17.غشت.2020.
الفزازي. . )ة).لح ة. تفويت الس د.

250.حصة اجت اع ة من أصل.250 

فت حة. )ة). الس د. . لفائدة. حصة 

دح ان بتاليخ.17.غشت.2020.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

أكتوار. .20 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2771.

163I

EURODEFI

ODYSEE52
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

ODYSEE52 شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
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 ABOU 13 وعنوان مقرها اإلجت اعي

 MAHASSINE ERROUYANI

MAARIF  - 2000 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

476955

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .07

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.ODYSEE52

الت1ويج. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

للعقال إدالة االكتساب وامل تلكات.

 ABOU 13.:.عنوان املقر االجت اعي

 MAHASSINE ERROUYANI

الب ضاء. الدال  .MAARIF  - 2000

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

 SIDI RAHAL الس د.

MOHAMED LOTFI.عنوافه)ا).293 

 BD BIR ANZARANE ETG 5 APPT

الب ضاء. الدال  .12 MAARIF 2000

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

 SIDI RAHAL الس د.

MOHAMED LOTFI.عنوافه)ا).293 

 BD BIR ANZARANE ETG 5 APPT

الب ضاء. الدال  .12 MAAR 2000

ملغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750868.

164I

JML BUSINESS CONSEIL

CAFE TAGMAT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

JML BUSINESS CONSEIL

 BD ZERKTOUNI ET MED

 BEQQAL RESIDENCE

 KOUTOUBIA.BLOC.B 2EME

 ETAGE.N°09 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

CAFE TAGMAT شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 

السفلي املسي1ة 3 ا لقم 13 مراكش 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

107281

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .19

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 CAFE .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.TAGMAT

اسغال5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

مقهى

ب ع وشراء.معدات و لوازم املقاهي.

و سناك

االستي1اد و التصدير.

الطابق. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

مراكش. .13 ا لقم. .3 السفلي املسي1ة.
40000.مراكش املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د سف ان ايت زغال.:..1.000 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة...

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د سف ان ايت زغال عنوافه)ا)..

مراكش. .40000  13 ا لقم. .3 املسي1ة.
املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د سف ان ايت زغال عنوافه)ا)..

مراكش. .40000  13 ا لقم. .3 املسي1ة.
املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

16.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.
2020.تحت لقم.116386.

168I

FIDUS FETHI

IMPORTIVA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUS FETHI
 RUE BIR ANZARANE HAY 79
 HASSANI.N4 2EME.ETAGE

 BERKANE ، 63300، BERKANE
maroc

IMPORTIVA شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 79 زفقة 
بئ1 افزلان حي حسني الطابق التاني 
 BERKANE 63300  لقم  4 بركان

بركان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

7407
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .12
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.IMPORTIVA

-.استي1اد. .: غرض الشركة بإيجاز.

والسلع. املواد  ج  ع  وتصدير 

الصناع ة

-.تاجر

إنشاءات. أو  أع ا5  مقاو5  .-

متنوعة.

زفقة. .79 .: عنوان املقر االجت اعي.

بئ1 افزلان حي حسني الطابق التاني.

 BERKANE 63300 . بركان. .4 . لقم.

بركان املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

..: . الناصري. الدين  الس د شرف 

60.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د ول د بلفض ل..:..40.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

الناصري.. الدين  شرف  الس د 

315.حي املقاومة. زفقة. .26 عنوافه)ا).

بركان.63300.بركان املغرب.

عنوافه)ا). . بلفض ل. ول د  الس د 

حي. .01 لقم. الحاج  اوطاط  زفقة 

فلسطين..63300.بركان املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الناصري. الدين  شرف  الس د 

315.حي املقاومة. زفقة. .26 عنوافه)ا).

بركان.63300.بركان املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .20 بتاليخ. . االبتدائ ة ب11كان.

2020.تحت لقم.425/2020.

169I
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FIDUS FETHI

SCOBATRA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUS FETHI

 RUE BIR ANZARANE HAY 79

 HASSANI.N4 2EME.ETAGE

 BERKANE ، 63300، BERKANE

maroc

SCOBATRA شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 79 زفقة 

بئ1 افزلان حي حسني الطابق التاني 

 BERKANE 63300 -  لقم  4 بركان

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

7409

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .12

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.SCOBATRA

مقاو5. .- .: غرض الشركة بإيجاز.

أع ا5 أو إنشاءات متنوعة

مواد. ج  ع  وتصدير  استي1اد  .-

البناء

-.مفاوض.

زفقة. .79 .: عنوان املقر االجت اعي.

بئ1 افزلان حي حسني الطابق التاني.

 BERKANE 63300 .- . بركان. .4 . لقم.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

حصة. .50 . .: الس د س ي1 مرابو.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

 50 . .: لصكع. عبدالقادل  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة...

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). مرابو  س ي1  الس د 

الع ون. .19 لقم. النجاح  تجزئة 

63300.الع ون املغرب.

لصكع. عبدالقادل  الس د 
 38 زفقة ابن ليسو5 لقم. عنوافه)ا).

طنجة.90000.طنجة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). مرابو  س ي1  الس د 

الع ون. .19 لقم. النجاح  تجزئة 

63300.الع ون املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .20 بتاليخ. . االبتدائ ة ب11كان.

2020.تحت لقم.426/2020.

171I

إئت اف ات الدليوش

سهام اسكان
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

إئت اف ات الدليوش

شالع عال5 بن عبد هللا لقم 48 ص 

ب 682، 92000، العرائش املغرب

سهام اسكان شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 486 

الطابق االو5 تجزئة شعبان لقم 4 

92000 العرائش املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.2643

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 أكتوار. .07 في. املؤلخ 

املصادقة على.:

)ة).مح د الوهابي.. تفويت الس د.

250.حصة اجت اع ة من أصل.250 
حصة لفائدة..الس د.)ة).لضوان يوب..

بتاليخ.07.أكتوار.2020.

)ة).مح د الوهابي.. تفويت الس د.
250.حصة اجت اع ة من أصل.250 
)ة).عبدالقادل. الس د. . حصة لفائدة.

ال ندوزي بتاليخ.07.أكتوار.2020.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .
 15 بتاليخ. . بالعرائش. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.785.
172I

Trefle.Conseil

 Institut de la Conduite
 Professionnelle et de la

» Logistique » ICPL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Trefle.Conseil
 Angle.Bd. Zerktouni.et.Rue
 Soulaimane.Azmi ، 20503،

casablanca.maroc
 Institut.de.la.Conduite
 Professionnelle.et.de.la

Logistique » ICPL «  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

 OCEANES 3 مح د بن عبد هللا
الطابق ارل�سي لل بنى لقم 6 الدال 

الب ضاء مالينا  - 20660 الدال 
الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
476101

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .29

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 Institut.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها
 de. la. Conduite. Professionnelle

. » et.de.la.Logistique.».ICPL

-التكوين. .: غرض الشركة بإيجاز.

ارولي. للتأه ل  املهن ة  الس اقة  في 
اإلجبالي.

للسائقين. املست ر  -التعل م 

املحت1فين.

أفواع. ج  ع  وتصدير  -استي1اد 

املنتجات.

لتحق ق. املباني  وتأجي1  -اقتناء.

مه ة الشركة.

الع ل ات. ج  ع  عام  وبشكل 

أو. قافوف ة  كافت  فوع سواء. أي  من 

اقتصادية أو مال ة أو منقولة أو غي1.

منقولة تتعلق بالغرض املذكول أعاله.

م اثلة. أخرى  أغراض  ففس  بأي  أو 

أو ذات صلة،.بصفة أن تؤيد بشكل.

الذي. الهدف  غي1مباشر  أو  مباشر 

تسعى الشركة إلى تحق قه أو امتداده.

أو تطويره..

شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

 OCEANES 3 هللا. عبد  بن  مح د 

الدال. .6 الطابق ارل�سي لل بنى لقم.

الدال. .20660 .- . مالينا. الب ضاء.

الب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

.: الكنوني. العت قي  ع اد   الس د 

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .1.000

للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

الكنوني. العت قي  ع اد  الس د 

عين. بدلطريق  تجزئة  .76 عنوافه)ا).

الشقف..36122..فاس..املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الكنوني. العت قي  ع اد  الس د 

عين. بدلطريق  تجزئة  .76 عنوافه)ا).

الشقف..36122..فاس..املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 19 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750306.
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مركز الجبايات و املحاسبة

EQUIPEMENT MRRAKCHI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

مركز الجبايات و املحاسبة

لقم 31 الطابق الرابع ع الة امنال ، 

86350، افزكان املغرب

 EQUIPEMENT MRRAKCHI

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة بني 

ازفاسن لقم 46 الدشي1ة الجهادية 

افزكان  - 86350 الدشي1ة الجهادية  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

21455

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .06

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.EQUIPEMENT MRRAKCHI

غرض الشركة بإيجاز.:.

-..ب ع معدات ديكول املتاجر.

-.أع ا5 الت1ك ب والديكول.

-استي1اد و تصدير..

عنوان املقر االجت اعي.:.تجزئة بني.

الجهادية. الدشي1ة  .46 لقم. ازفاسن 

الدشي1ة الجهادية.. .86350 .- . افزكان.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 400.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د مقس خالد.:..4.000.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة...

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). خالد  مقس  الس د 

181.شالع عبد هللا اكنون الحي. لقم.

افزكان. .86350 . افزكان. الحسني 
املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). خالد  مقس  الس د 

181.شالع عبد هللا اكنون الحي. لقم.
الحسني افزكان.86350.افزكان املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
19.أكتوار. .بتاليخ. االبتدائ ة بافزكان.

2020.تحت لقم.1801.
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KHM CONSULTING

PLASTIPLEX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

KHM CONSULTING
1 زفقة  ايت  باع ران امل ر ب 

الطابق االو5  الرقم 106 تقاطع 
شالع مح د الخامس و املقاومة ، 

20050، الدال الب ضاء املغرب
PLASTIPLEX شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 67 حي 

الع ون الطابق3 الشقة 5 - 28810 
املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
26363

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .16

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.PLASTIPLEX

تسويق. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
املنتجات على شكل ألواح بالست ك ة.
حي. .67 .: االجت اعي. املقر  عنوان 
 28810 -  5 الشقة. الع ون الطابق3.

املح دية املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
500.حصة. . .: الس دة وفاء.خ1زي.

بق  ة.100.دلهم للحصة..
500.حصة. . .: الس د لش د ل11يني.

بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
عنوافه)ا). خ1زي  وفاء. الس دة 
 28810  128 لقم. .2 االمان. تجزئة 

املح دية املغرب.
عنوافه)ا). ال11يني  لش د  الس د 
 28810  128 لقم. .2 االمان. تجزئة 

املح دية املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). ال11يني  لش د  الس د 
 28810  128 لقم. .2 االمان. تجزئة 

املح دية املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 19 بتاليخ. . باملح دية. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.1345.
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FUDICAIRE ISMAILI

 STE ALLO CONCEPT
DESIGN SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقم بلوك 2 لقم 07 الس الة ، 

ES-SMARA MAROC ،72000
 STE ALLO CONCEPT DESIGN

SARL  شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
الوحدة بلوك ب لقم 320 الس الة  - 

72000 الس الة  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

2053

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .21

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

. ALLO CONCEPT DESIGN SARL

اع ا5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

اشهال.

تجزئة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الوحدة بلوك ب لقم.320.الس الة..-.

72000.الس الة..املغرب..

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: . ززولي. ام  ة  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). . ززولي. ام  ة  الس د 

شالع الجيش امللكي لقم.69.الس الة..

72000.الس الة..املغرب..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). . ززولي. ام  ة  الس دة 

شالع الجيش امللكي لقم.69.الس الة..

72000.الس الة..املغرب.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 15 بتاليخ. . بالس الة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.152/2020.

178I
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FIDUSCAL

FIRST WALK SARL 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 321

 CHAHDIA.EL.OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

 FIRST WALK SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

الروداني لقم 13 زفقة اح د 
املجاطي تجزئة ارلب الطابق ارو5 

لقم 8 املعاليف الدال الب صاء 

20380 الدال الب صاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

476143

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .28

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 FIRST..:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.WALK SARL

االستي1اد. .: غرض الشركة بإيجاز.

و التصدير.

شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الروداني لقم.13.زفقة اح د املجاطي.

 8 لقم. ارو5  الطابق  ارلب  تجزئة 

املعاليف الدال الب صاء.20380.الدال.

الب صاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 

100.000,00.دلهم،.مقسم كالتالي:

 500 . .: الس د ابو ال ازيد حسن.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د ابو ال ازيد الحسين.:..500 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د ابو ال ازيد حسن عنوافه)ا).

الدال. .361 ف ال. الل  ون  تجزئة 

الب ضاء. الدال  .20250 الب ضاء.

املغرب.

الحسين. ال ازيد  ابو  الس د 

طابق. الساحة  زفقة  .12 عنوافه)ا).

حي. .6 الهدى. اقامة  .6 شقة. .3

 20190 الب صاء. الدال  املستشف ات 

الدال الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د ابو ال ازيد حسن عنوافه)ا).

الدال. .361 ف ال. الل  ون  تجزئة 

الب ضاء. الدال  .20250 الب ضاء.

املغرب

الحسين. ال ازيد  ابو  الس د 

طابق. الساحة  زفقة  .12 عنوافه)ا).

حي. .6 الهدى. اقامة  .6 شقة. .3

 20190 الب صاء. الدال  املستشف ات 

الدال الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 19 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750329.

180I

MON COMPTABLE SARL

SOFIPROD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE.DE.BERKANE 2 EME

 ETAGE.APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

SOFIPROD  شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي زاوية 

عال5 بن عبد هللا و يوسف تاشفين  

الطابق 7 شقة 73 - 60000 وجدة  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

35835

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .25

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

. SOFIPROD

أشغا5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

البناء.واالشغا5 املختلفة+التجالة.

زاوية. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

عال5 بن عبد هللا و يوسف تاشفين..

وجدة.. .60000  -  73 شقة. .7 الطابق.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: فاط ة. عبو  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس دة عبو فاط ة عنوافه)ا).حي.

�سي لخضر زفقة ب28.لقم.1 60000 

وجدة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس دة عبو فاط ة عنوافه)ا).حي.

�سي لخضر زفقة ب28.لقم.1 60000 

وجدة امل غرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .21 بتاليخ. . بوجدة. التجالية 

2020.تحت لقم.2404.

181I

زواي1 بوتغ اس

STE TIAL TRAV SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

زواي1 بوتغ اس

اكنو5 املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب

STE TIAL TRAV SARL  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 03 

مج 03 ساحة الطي1ان تازة  - 35000 

تازة  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

5571

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .01

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

. TIAL TRAV SARL

االشغا5. .: غرض الشركة بإيجاز.

./ واالستي1اد. التصدير  ./ املختلفة.

املعامالت التجالية..

 03 لقم. .: عنوان املقر االجت اعي.

مج.03.ساحة الطي1ان تازة..-.35000 

تازة..املغرب..

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 500 . .: . الت ا5. عث ان  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس دة حسناء.الخنتا�سي..:..250 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 250 . .: . الت ا5. غزالن  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
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عنوافه)ا). . الت ا5. عث ان  الس د 

تازة.. .05 لقم. .03 مج. الرشاد  حي 

35000.تازة..املغرب.

الخنتا�سي.. حسناء. الس دة 

تازة.. املهدي  دلب  .16 عنوافه)ا).

35000.تازة املغرب..

عنوافه)ا). . الس دة غزالن الت ا5.

05.مج.03.حي الرشاد تازة..3500.تازة.

املغرب..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). . الت ا5. عث ان  الس د 

تازة.. .05 لقم. .03 مج. الرشاد  حي 

35000.تازة..املغرب

عنوافه)ا). . الس دة غزالن الت ا5.

05.مج.03.حي الرشاد تازة..3500.تازة.

املغرب.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .19 بتاليخ. . بتازة. االبتدائ ة 

2020.تحت لقم.479.

183I

PHONESUPPORT

PHONESUPPORT
إعالن متعدد القرالات

PHONESUPPORT

 RUE SOUMAYA RESIDENCE

 SHEHRAZADE 3 5EME.ETAGE

 N°22 PALMIERS ، 20000،

CASABLANCA MAROC

PHONESUPPORT »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: شالع 

س  ة ، إقامة شهرزاد 3 ، الطابق 

الخامس ، لقم 22 ،  النخ ل ، - 

20000  الدال الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.333943

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

املؤلخ في.16.أكتوار.2020.تم اتخاذ.

القرالات التال ة:.

على. ينص  الذي  .:1 لقم. قرال 

مايلي:.فقل كل ارسهم الى الس د عبد.

الرح م التائب

قرال لقم.2:.الذي ينص على مايلي:.

شركة. . الى:. القافوني  تحويل الشكل 

ذات مسؤول ة محدودة ذات شريك.

وح د

قرال لقم.3:.الذي ينص على مايلي:.

استقالة املسي1ين الحال ين

قرال لقم.4:.الذي ينص على مايلي:.

عبد. الس د  .: جديد. مسي1  تع ين 

الرح م التائب

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.

على. ينص  الذي  .:1 لقم. بند 

مايلي:..الشكل القافوني.:..شركة ذات.

مسؤول ة محدودة ذات شريك وح د

بند لقم.6:.الذي ينص على مايلي:.

عبد. الس د  الوح د  الشريك  يزود 

الرح م التائب الشركة ب بلغ فقدي.

قدله.12000دلهم.

بند لقم.7:.الذي ينص على مايلي:..

يبلغ لأس ما5 الشركة..).12000دلهم.

.، سهم. .( .120 .( . وهي مقس ة إلى. ..(

بق  ة مائة دلهم.).100.00.).للسهم.

،.تم االكتتاب فيها بالكامل.،.مدفوعة.

عبد. للس د  . ومخصصة. .، بالكامل.

الرح م التائب.

على. ينص  الذي  .:11 لقم. بند 

تم تع ين الس د عبد الرح م. مايلي:.

لفت1ة. للشركة  وح د  ك سي1  التائب 

بالتوق ع. الشركة  تلتزم  غي1 محددة..

املفرد لل سي1 املذكول.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750677.

185I

GLOBAL FINANCE ADVISORS

مراكش ديستريكت
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

GLOBAL FINANCE ADVISORS

 MARRAKECH  10AVENUE

 MOHAMED ZERKTOUNI

  GUELIZ MARRAKECH

 10AVENUE MOHAMED

 ZERKTOUNI.GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

مراكش ديست1يكت شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 10 شالع 

مح د الزلقطوني الدول االو5 شقة 

1 ك ليز - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

104243

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

القافون. إعداد  تم  .2020 يوف و. .03

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها.:.مراكش.

ديست1يكت.

تأجي1. .- .: بإيجاز. الشركة  غرض 

والشقق. والفلل  املباني  وا ع  وشراء.

السكن ة واملباني التجالية،.واملنصات.

املكاتب وارلا�سي.

وإدالة. التطوير،. الت1ويج  .-

العقالات.

تجالة السجائر االلكت1وف ة،كل. .-

مستلزمات وج  ع امللحقات املتعلقة.

بها..

10.شالع. عنوان املقر االجت اعي.:.

مح د الزلقطوني الدول االو5 شقة.

1.ك ليز.-.40000.مراكش املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.املغرب سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: بنكروم. سعد  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 1000 .: بنكروم. سعد  الس د 

بق  ة.100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د سعد بنكروم عنوافه)ا).حي.

 45000 ولزازات. .176 لقم. الوحدة 

ولزازات املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د سعد بنكروم عنوافه)ا).حي.

 45000 ولزازات. .176 لقم. الوحدة 

ولزازات املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

يوف و. .25 بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.113613.

187I

MCH CONSULTING

BESCHOI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

MCH CONSULTING

 BD AMBASSADEUR BEN 126

 AICHA.CASABLANCA 126

 BD AMBASSADEUR BEN

 AICHA.CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

BESCHOI شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

الركرك اقامة كرفيش الشقة 1 

الع الة 2 الدال الب ضاء  - 20000 

الدال الب ضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
462527

في. مؤلخ  حر  عقد  . ب قت�سى.

القافون. إعداد  تم  .2020 يوف و. .10

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.BESCHOI

تقديم. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
الخدمة

والتصوير. وتصدير  استي1اد 
الفوتوغرافي.

زفقة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
 1 الشقة. كرفيش  اقامة  الركرك 
 20000 .- . الدال الب ضاء. .2 الع الة.

الدال الب ضاء.املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
الس دة ديويي شين.:..600.حصة.

بق  ة.60.000.دلهم للحصة..
 400 . .: ابوح. مصطفى  الس د 
حصة بق  ة.40.000.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
عنوافه)ا). شين  ديويي  الس دة 
 4 ع الة. ل بولن  و  املقاومة  شالع 
الدال. .20000 الدال الب ضاء. .31 لقم.

الب ضاء.املغرب.
عنوافه)ا). ابوح  مصطفى  الس د 
الفردوس ج ه.4.ع الة.112.شقة.13 
الدال. .20000 الب ضاء. الدال  االلفة 

الب ضاء.املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). شين  ديويي  الس دة 
 4 ع الة. ل بولن  و  املقاومة  شالع 
الدال. .20000 الدال الب ضاء. .31 لقم.

الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

يوف و.2020.تحت لقم.-.
189I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

OPI DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

SKAL CONSEIL SERVICE SARL
  RUE HADJ OMAR RIFFI 310

 4EME.ETG.N°45 ، 20360،
CASABLANCA MAROC

OPI DEVELOPPEMENT شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 7 شالع 
اح د طوقي 2 دول - 20000 الدال 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

450077
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
القافون. إعداد  تم  .2019 فوف11. .19
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 OPI .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.DEVELOPPEMENT
غرض الشركة بإيجاز.:.مقاولة في.

البناء.
شالع. .7 .: عنوان املقر االجت اعي.
الدال. .20000 .- دول. .2 اح د طوقي.

الب ضاء.املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 500 . .: عصام. ع الي  الس د 
حصة بق  ة.50.000.دلهم للحصة..
500.حصة. . .: الس د ع ر الشرع.

بق  ة.50.000.دلهم للحصة..
الس د ع الي عصام.:.500.بق  ة.

50.000.دلهم.

بق  ة. .500 .: الس د ع ر الشرع.
50.000.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). عصام  ع الي  الس د 

يامنة. النصر  تجزءىة  مؤمن  س دي 

زفقة.4.لقم.60  20000.الدال الب ضاء.
املغرب.

الس د ع ر الشرع عنوافه)ا).شالع.

الدال. .20000  161 الكولفيش الرقم.
الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). عصام  ع الي  الس د 

يامنة. النصر  تجزءىة  مؤمن  س دي 

زفقة.4.لقم.60  20200.الدال الب ضاء.
املغرب

الس د ع ر الشرع عنوافه)ا).شالع.

الدال. .20200  161 الكولفيش الرقم.
الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 05 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

دجن2019.11.تحت لقم.-.
191I

LAAJEB ACCOUNTING SARL

ميهديديس
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

LAAJEB ACCOUNTING SARL
شالع الجيش امللكي اقامة جوهرة 
تطوان لقم C ، 93000، تطوان 

املغرب
ميهديديس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي : شالع 

الجيش امللكي اقامة جوهرة تطوان 
لقم C  - 93000 تطوان املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

.26579
الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 
2020.تقرل حل. 16.شتن11. املؤلخ في.
مسؤول ة. ذات  شركة  ميهديديس 
محدودة ذات الشريك الوح د مبلغ.

وعنوان. دلهم  .100.000 لأس الها.

مقرها اإلجت اعي شالع الجيش امللكي.
 C  - 93000.اقامة جوهرة تطوان لقم
لصعواات. فت جة  املغرب  تطوان 

مال ة.
و عين:

ارشقر. . املهدي. الس د)ة).

الحس  ة. .32323 كتامن. وعنوافه)ا).
املغرب ك صفي.)ة).للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة.

شالع. وفي  .2020 شتن11. .16 بتاليخ.

الجيش امللكي اقامة جوهرة تطوان.
لقم.C  - 93000.تطوان املغرب.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بتطوان..بتاليخ.14.أكتوار.
2020.تحت لقم.4741.

192I

Trefle.Conseil

PACK ENERGY ART
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

Trefle.Conseil
 Angle.Bd. Zerktouni.et.Rue
 Soulaimane.Azmi ، 20503،

casablanca.maroc
PACK ENERGY ART  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي : 42 شالع 
ام ل زوال إقامة دال السالم الطابق 
ارو5 لقم 4 - 20082 الدال الب ضاء 

املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
.201515

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

2020.تقرل حل. 31.غشت. املؤلخ في.

شركة ذات. . .PACK ENERGY ART

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
 100.000 لأس الها. مبلغ  الوح د 
 42 اإلجت اعي. دلهم وعنوان مقرها 
السالم. دال  إقامة  زوال  ام ل  شالع 
الدال. .20082  -  4 الطابق ارو5 لقم.
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الب ضاء.املغرب فت جة لتوقف نشاط.
الشركة.

و عين:
جلون.. بن  حولية  الس د)ة).
مكة. طريق  .8.600 كلم. وعنوافه)ا).
 20150 كال فولف ا. جلون  بن  ف ال 
)ة). ك صفي. املغرب  الب ضاء. الدال 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة.
بتاليخ.31.غشت.2020.وفي.42.شالع.
ام ل زوال إقامة دال السالم الطابق.
الدال الب ضاء. .20082 - 4 ارو5 لقم.

املغرب.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 19 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750357.

194I

CABINET JOUDY CONSEIL

ماجالن سيغفيس
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CABINET JOUDY CONSEIL
 Fiduciaire 15 Rue.Champigny
 3ème.étage.Bd.Emile.Zola،
20310، Casablanca.Maroc
ماجالن س غفيس شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 57 زفقة 
الفايدي خل فة إقامة املقاومة - 

20000  الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
476993

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .25

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها.:.ماجالن.
س غفيس.

تحويل. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

ارداء؛. خدمات  وتقديم  ارموا5 
صرف الع الت.

زفقة. .57 .: عنوان املقر االجت اعي.

.- املقاومة. إقامة  خل فة  الفايدي 
20000..الدال الب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

.: الدين. فول  الشط ني  الس د 

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .1.000
للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

الدين. فول  الشط ني  الس د 

زفقة حسان حي الهناء. .25 عنوافه)ا).
20000..الدال الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

الدين. فول  الشط ني  الس د 

زفقة حسان حي الهناء. .25 عنوافه)ا).
20000..الدال الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751000.
196I

FIDUCIAIRE MOLIFID

LARA HABITA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B.BUREAU.N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
LARA HABITA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

مح د الخامس اقامة االفدلس ب 
املكتب لقم 09 - 92000 العرائش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
5571

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .13

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 LARA .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.HABITA
غرض الشركة بإيجاز.:.-.االنعاش.

العقالي
-.اع ا5 مختلفة

االستغال5,. التس ي1,. . -اإلنشاء,.

ارصو5. لج  ع  الشراء,. الكراء,.
التجالية

وع وما ج  ع الع ل ات التجالية,.

غي1. أو  العقالية,. املال ة,. الصناع ة,.

مباشرة. قه  عال  لها  التي  العقالية 

بارهداف أعاله و التي بإمكانها تطوير.

أهداف الشركة,.و كذلك كل مساه ة.

مباشرة أو غي1 مباشرة تحت أي صفة.
في الشركات التي لها أهداف م اثلة..

شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

ب. االفدلس  اقامة  الخامس  مح د 

العرائش. .92000  -  09 لقم. املكتب 
املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

 500 . .: الركراك. لش د  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د مح د بودلاع.:..500.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). الركراك  لش د  الس د 
 92000 تجزئة املغرب الجديد. .511

العرائش املغرب.
عنوافه)ا). بودلاع  مح د  الس د 
اقامة كل بتوس تجزئة القادلية لقم.

05 90000.طنجة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). الركراك  لش د  الس د 

 92000 تجزئة املغرب الجديد. .511

العرائش املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ. . بالعرائش. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.811.

197I

Trefle.Conseil

ACHTAL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

خفض لأس ا5 الشركة

Trefle.Conseil

 Angle.Bd. Zerktouni.et.Rue

 Soulaimane.Azmi ، 20503،

casablanca.maroc

ACHTAL شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوالعال5 

س دي بن يونس الج اعة القروية 

ايت أمي1ة دائرة ب وكرة محافظة 

شتوكة آيت باها  - 80080 إفزكان 

املغرب.

خفض لأس ا5 الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.3523

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم. .2020 شتن11. .30 في. املؤلخ 

ب بلغ. الشركة  لأس ا5  خفض 

أي. دلهم«. .8.500.000« قدله.

إلى. دلهم«. .15.000.000« من.

.: طريق. عن  دلهم«. .6.500.000«

تخف ض عدد..ارسهم.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

15.أكتوار. .بتاليخ. االبتدائ ة بافزكان.

2020.تحت لقم.1777.

199I
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RIM FINANCIAL

BreezeDigit
بريز ديج ت

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

RIM FINANCIAL

387 شالع مح د الخامس الطابق 

5 لقم 14 ، 20000، الدال الب ضاء 

املغرب

بريز ديج ت   BreezeDigit شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 332 شالع 

ابراه م الروداني الطابق الثاني 
لقم 12  املعاليف - 20380 الدال 

الب ضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

476577

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .06

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

بريز. .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.BreezeDigit...ديج ت

م11مج.. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

محلل مص م في املعلوم ات.

 332 .: االجت اعي. املقر  عنوان 

شالع ابراه م الروداني الطابق الثاني.

الدال. .20380 .- املعاليف. . .12 لقم.

الب ضاء..املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د لطفي مهدي.:..500.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

: حراج. الصباح  نس م   الس دة 

500.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). . لطفي. مهدي  . الس د.

1.ساحة. 16.لقم. اقامة كالدن ع الة.

الدال. .20400 . س. ع  اوسلي  تيزي 
الب ضاء.املغرب.

حراج. الصباح  نس م  الس دة 

عنوافه)ا).اقامة كالدن ع الة.16.لقم.
 20400 . 1.ساحة تيزي اوسلي ع س.

الدال الب ضاء.املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). لطفي  فضا5  الس دة 
شالع العق د العالم لقم. .3 السالمة.
الدال الب ضاء. .20350  3 الشقة. .40

املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750759.
200I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

BILAL TD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV.HASSAN.II.IMM

 TOUR.RMA.APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

BILAL TD شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي محل لقم 
239 قطعة الوفاق عين الس ن  - 

30000 فاس املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.1735

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في.09.شتن2020.11.تم..تحويل..

من. للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

قطعة الوفاق عين. .239 »محل لقم.

املغرب«. فاس  .30000 .- . الس ن.

االلض ة. بالقطعة  تجالي  »محل  إلى.

املس اة املسايل بدوال بني ازو ج اعة.

ودكة دائرة غفساي..-.34100.تاوفات..

املغرب«.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بتاوفات..بتاليخ.21.أكتوار.

2020.تحت لقم.311/2020.

203I

Trefle.Conseil

STORY AND BRANDS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

Trefle.Conseil

 Angle.Bd. Zerktouni.et.Rue

 Soulaimane.Azmi ، 20503،

casablanca.maroc

STORY AND BRANDS  شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 59 شالع 

الزلقطوني الطابق 6 الرقم 18 - 

20300 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

476511

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .28

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STORY.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

. AND BRANDS

.: بإيجاز. الشركة  غرض 

*استشالات التسويق واالتصا5.

الع ل ات. ج  ع  عام  *وبشكل 

أو. قافوف ة  كافت  فوع سواء. أي  من 

اقتصادية أو مال ة أو منقولة أو غي1.

منقولة تتعلق بالغرض املذكول أعاله.

م اثلة. أخرى  أغراض  ففس  بأي  أو 

أو ذات صلة،.بصفة أن تؤيد بشكل.

الذي. الهدف  غي1مباشر  أو  مباشر 

تسعى الشركة إلى تحق قه أو امتداده.

أو تطويره..

59.شالع. عنوان املقر االجت اعي.:.

 -  18 الرقم. .6 الطابق. الزلقطوني 

20300.الدال الب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

.: القادلي. الس دة فاط ة الزهراء.

1000.بق  ة.100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:

القادلي. الزهراء. فاط ة  الس دة 

كولف. كال فولف ا  عنوافه)ا).

الخضراء. املدينة  .494 لسولف ال.

الب ضاء. الدال  .27182 بوسكولة.

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

القادلي. الزهراء. فاط ة  الس دة 

عنوافه)ا).كال فولف ا كولف لسولف ال.

بوسكولة. الخضراء. املدينة  .494

27182.الدال الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750715.

205I
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FIDUCIAIRE MOLIFID

LARABRAVE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B.BUREAU.N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC

LARABRAVE شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

الرح ة لقم 137 - 92000 العرائش 

املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.2491

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 أكتوار. .02 في. املؤلخ 

املصادقة على.:

تفويت الس د.)ة).ح  د..املطال�سي.

250.حصة اجت اع ة من أصل.250 

هشام.. )ة). الس د. . لفائدة. حصة 

املطال�سي بتاليخ.02.أكتوار.2020.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

 21 بتاليخ. . بالعرائش. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.809.

206I

CSN MAROC

يوبا نيكوص
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

CSN MAROC

 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC

يواا ف كوص شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي  لقم 1537 

مكرل صوكوما 1 - 40150 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.102265

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في.27.أكتوار.2020.تم..تحويل..

املقر االجت اعي الحالي للشركة من.».
لقم.1537.مكرل صوكوما.1 - 40150 

 N° 10A, IMM«.مراكش املغرب«.إلى

 77A, 1ER ETAGE PORT  - 40140

مراكش...املغرب«.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

19.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116434.

207I

bureau.de.libre.compte//بي1و د لبغ كوفط

LAKBIRI CAR  
لكبي1ي كال

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

 bureau.de.libre//بي1و د لبغ كوفط

compte
لقم 7 مكتب 4 قسالية املرفي�سي 

شالع لال مريم ، 30000، فاس 

املغرب

لكبي1ي كال  LAKBIRI CAR  شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 242 ك 4 

مكرل زفقة 20 تجزئة الحديقة تغات 

فاس - 30000 فاس املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

.45987

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

2020.تقرل حل. 14.شتن11. املؤلخ في.

شركة. . .LAKBIRI CAR . لكبي1ي كال.

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك.

 500.000 لأس الها. مبلغ  الوح د 

 242 دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي.

تجزئة الحديقة. .20 مكرل زفقة. .4 ك.

املغرب. فاس  .30000 .- فاس. تغات 

فت جة السباب شخص ة.

و عين:
لكبي1ي. لش د  الس د)ة).
 14 ع الة. املشي1  شالع  وعنوافه)ا).
0000.قطر قطر. 1105.قطر. الشقة.

ك صفي.)ة).للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة.
بتاليخ.14.شتن2020.11.وفي.242.ك.4 
20.تجزئة الحديقة تغات.. مكرل زفقة.

- 30000.فاس املغرب.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار. .09 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2630.

209I

CANOCAF SARL

TOUFIK SERVICES
إعالن متعدد القرالات

CANOCAF SARL
شالع الجيش امللكي زفقة الخنساء 

لقم 7 الطابق الثاني لقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظول

MAROC
TOUFIK SERVICES  »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«
وعنوان مقرها االجت اعي: عاليض 
ايلو 135 - 62000 الناظول املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.16957
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

املؤلخ في.07.أكتوار.2020
تم اتخاذ القرالات التال ة:.

على. ينص  الذي  .:01 لقم. قرال 

تع ين الس د زعكودي توف ق.. مايلي:.

استقالة. بعد  للشركة  جديد  مسي1 
زعكودي مح د

على. ينص  الذي  .:02 لقم. قرال 

:.ب ع. مايلي:.اضافة النشاط التجالي.
الس ك بالتقس ط و الج لة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.
النظام ارسا�سي التال ة:.

على. ينص  الذي  .:14 لقم. بند 

تع ين الس د زعكودي توف ق.. مايلي:.
مسي1 وح د للشركة

على. ينص  الذي  .:3 لقم. بند 

استغال5. .: التجالي. النشاط  مايلي:.

مطعم.-.التصدير و االست1اد.-.تنظ م.

التظاهرات و املؤت رات.-.ب ع الس ك.

بالتقس ط و الج لة

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 15 بتاليخ. . بالناضول. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.3389.

212I

YG ET ASSOCIES

NOVEMBERNINE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تحويل املقر االجت اعي للشركة

YG ET ASSOCIES

165 شالع عبد املومن 

الع الة B الطابق 3 ، 20000، 

CASABLANCA MAROC

NOVEMBERNINE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 61 

شالع اللة ال اقوت زاوية مصطفى 

املعاني لقم 85 الطابق 2 - 20000 

الدالالب ضاء املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.464385

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في.28.شتن2020.11.تم..تحويل..

للشركة. الحالي  االجت اعي  املقر 

زاوية. ال اقوت  اللة  شالع  .61« من.

 2 الطابق. .85 املعاني لقم. مصطفى 

إلى. املغرب«. الدالالب ضاء. .20000  -

.« اقامة. فصي1  بن  مو�سى  زفقة  .12«

 TERRASSES. DE. GAUTHIER«. . -

20250.الدالالب ضاء..املغرب«.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750580.

213I
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FIDUSCAL

 - ADAM FOOD SARL AU
آدام فود ش.م.م ش.و

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 321

 CHAHDIA.EL.OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

ADAM FOOD SARL AU - آدام 

فود ش.م.م ش.و شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

الروداني لقم 13 زفقة اح د 
املجاطي تجزئة ارلب الطابق ارو5 

لقم 8 املعاليف الدال الب صاء 

20380 الدال الب صاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

476471

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .25

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 ADAM.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

FOOD SARL AU.-.آدام فود ش.م.م.

ش.و.

االستي1اد. .: غرض الشركة بإيجاز.

و التصدير.

شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الروداني لقم.13.زفقة اح د املجاطي.

 8 لقم. ارو5  الطابق  ارلب  تجزئة 

املعاليف الدال الب صاء.20380.الدال.

الب صاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 

100.000,00.دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: مح د. الع ري  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). مح د  الع ري  الس د 

س دي. النول  حي  ج  مج وعة  .76

الدال. .20480 عث ان الدال الب ضاء.

الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). مح د  الع ري  الس د 

س دي. النول  حي  ج  مج وعة  .76

الدال. .20480 عث ان الدال الب ضاء.

الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750686.

214I

زواي1 بوتغ اس

STE YOPERA MINING SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

زواي1 بوتغ اس

اكنو5 املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب

 STE YOPERA MINING SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

نع  ة واد امل ل تازة  - 35000 تازة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

5575

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .07

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.YOPERA MINING SARL
االشغا5. .: غرض الشركة بإيجاز.
املختلفة/املقلع/املعامالت التجالية..

تجزئة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

تازة. .35000 .- . نع  ة واد امل ل تازة.
املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

 500 . .: . الهجاني. حسن  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 500 . .: . الكحل. هشام  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). . الس د حسن الهجاني.
 3500 . واد امل ل تازة. .3 حي النهضة.

تازة..املغرب..
عنوافه)ا). الكحل  هشام  الس د 
 35000 . دوال الكاليب واد امل ل تازة.

تازة املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). . الس د حسن الهجاني.
حي النهضة.3.واد امل ل تازة..35000 

تازة املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار. .21 بتاليخ. . بتازة. االبتدائ ة 

2020.تحت لقم.481.
216I

HB LAW FIRM

WELDING ALLOYS MAROC
إعالن متعدد القرالات

HB LAW FIRM
 6Rue.Farabi, Bd.Rachidi,

 Résidence.Toubkal, 2ème.étage
، 20000، casablanca.maroc

  WELDING ALLOYS MAROC
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 1 ساحة 
االستقال5 الطابق 7 س دي بل وط - 

20000 الدالالب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.221927
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

املؤلخ في.28.شتن2020.11
تم اتخاذ القرالات التال ة:.

قرال لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.

حصة اجت اع ة للس د. .(1( تفويت.

جاوكويم مالتينو دا كوستا اوفتوفاس.
لفائدة الس د سعد جكاني

على. ينص  الذي  .:2 لقم. قرال 

مايلي:.استقالة الس د عبد الرح ان.

ت فروت و الس د جاوكويم مالتينو دا.

كوستا اوفتوفاسا لحامل لجواز السفر.

J606959.من مهامهم ك سي1ين. لقم.
لشركة

على. ينص  الذي  .:3 لقم. قرال 

للشركة. جديد  مسي1  تع ين  مايلي:.

الس د سعد جكاني الحامل للبطاقة.
 G267187..الوطن ة لقم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.
النظام ارسا�سي التال ة:.

بند لقم.6:.الذي ينص على مايلي:.
املساه ات.

بند لقم.7:.الذي ينص على مايلي:.
لأس املا5.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750621.

218I

CSN MAROC

يوبا نيكوص
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي1 جديد للشركة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

يواا ف كوص  شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 1537 
مكرل صوكوما 1 - 40150 مراكش  

املغرب.
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تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.102265
الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم تع ين. .2020 يوف و. .27 املؤلخ في.
بادو. مسي1 جديد للشركة الس د)ة).

عزيز ك سي1 وح د
تبعا إلقالة مسي1.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

19.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.
2020.تحت لقم.116434.

220I

DARAA AUDIT

HZTECH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

DARAA AUDIT
826 شالع القدس عين الشق الدال  
الب ضاء ، 40000، الدال الب ضاء 

املغرب
HZTECH شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 10 زفقة 
الحرية،الطابق الثالث،الشقة لقم 
5 الدال الب ضاء - 20000 الدال 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

476713
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .01
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.HZTECH
اقتناء. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

وا ع ارجهزة واملعدات الطب ة.
زفقة. .10 .: عنوان املقر االجت اعي.
الحرية،الطابق الثالث،الشقة لقم.5 
الدال الب ضاء.-.20000.الدال الب ضاء.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

400.حصة. . .: الس د الزير لحسن.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د احس حسن.:..600.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د الزير لحسن عنوافه)ا).حي.

النس م اقامة الكتب ة ع الة.16.لقم.
3 20000.الدال الب ضاء.املغرب.

الس د احس حسن عنوافه)ا).15 
زفقة جاك حي.34740.قندلك فرنسا.

53200.قندلك فرنسا.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د الزير لحسن عنوافه)ا).حي.
النس م اقامة الكتب ة ع الة.16.لقم.

3 20000.الدال الب ضاء.املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750848.

221I

RIM FINANCIAL

NEXTCOR  
فكستكول

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

RIM FINANCIAL
387 شالع مح د الخامس الطابق 
5 لقم 14 ، 20000، الدال الب ضاء 

املغرب
فكستكول  NEXTCOR  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي بناء د 

الطابق 2 شالع الشفشاوني ك م 8,5 
عين السبع   - 20430 الدال الب ضاء  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

476587

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .07

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

. NEXTCOR..فكستكول
مقاو5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

املراقبة والح اية من السرقة).م11مج.

محلل مص م في املعلوم ات).

د. بناء. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الطابق.2.شالع الشفشاوني ك م.8,5 

عين السبع...-.20430.الدال الب ضاء..

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 510 . .: . فكست1وف ك. الشركة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 245 . .: . اعبوش. ياسين  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 245 . .: . الس د ابن عودة مح د.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة...

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). . فكست1وف ك. الشركة 

الشفشاوني. شالع  .2 الطابق. د  بناء.

20430.الدال. ك م.5 8.عين السبع...

الب ضاء.املغرب.

عنوافه)ا). . الس د ياسين اعبوش.

امللعب.. حي  فاس  زفقة  .16 لقم. .10

65450.الع ون املغرب.

الس د ابن عودة..مح د..عنوافه)ا).

شالع اي  ل زوال اقامة..الح اة..ب.1 
 20240 بلف دير. .9 . لقم. .3 الطابق.

الدال الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د ياسين..اعبوش..عنوافه)ا).

امللعب.. حي  فاس  زفقة  .16 لقم. .10

65450.الع ون املغرب

الس د ابن عودة مح د عنوافه)ا).

 1 .ب. الح اة. . شالع ام ل زوال اقامة.

الطابق.3.لقم..9.بلفدير.20240.الدال.

الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750764.

222I

FIDUCO ATROU TANTAN

ALAASR JADID
إعالن متعدد القرالات

FIDUCO ATROU TANTAN

 TANTAN.TANTAN، 82010،

TAN-TAN.maroc

ALAASR JADID »شركة  التضامن«

وعنوان مقرها االجت اعي: لقم 28 

زفقة الع ون الحي االدالي - 8200  

طافطان املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.4089

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

املؤلخ في.22.يول وز.2020

تم اتخاذ القرالات التال ة:.

على. ينص  الذي  .:01 لقم. قرال 

الس دة. حصة  .500 تفويت. مايلي:.

فزهة ب لة للس دة حدية بوع ود.

على. ينص  الذي  .:02 لقم. قرال 

مايلي:.تغ ي1 الشكل القافوني للشركة.

الى شركة دات املسؤول ة املحدودة.

بشريك واحد.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.

على. ينص  الذي  .:07 لقم. بند 

باسم. حصة  .1000 اصبحت. مايلي:.

الس دة حدية بوع ود.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 19 بتاليخ. . بطافطان. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.213/2020.

225I
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مح د دح اني

LOUKARIERRE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مح د دح اني
65، شالع عال5 بن عبد هللا ، 
33300، اوطاط الحاج املغرب
LOUKARIERRE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تكفايت 
دوال أوالد ملوك ج اعة الرم لة - 

33300 أوطاط الحاج املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
1773

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .09

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.LOUKARIERRE

استغال5. .: غرض الشركة بإيجاز.
املقالع وا ع مواد البناء.بالج لة.

تكفايت. .: عنوان املقر االجت اعي.

.- الرم لة. ج اعة  ملوك  أوالد  دوال 
33300.أوطاط الحاج املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 200.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

 2.000 . .: الس د لوك ل مصطفى.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د لوك ل مصطفى عنوافه)ا).

الحاج. أوطاط  .33300 طنجة. زفقة 
املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.
ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د لوك ل مصطفى عنوافه)ا).

الحاج. أوطاط  .33300 طنجة. زفقة 
املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .19 بتاليخ. . االبتدائ ة ببوملان.
2020.تحت لقم.365/2020.

228I

RIM FINANCIAL

CAPKEY   
كابكي

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

RIM FINANCIAL
387 شالع مح د الخامس الطابق 
5 لقم 14 ، 20000، الدال الب ضاء 

املغرب
كابكي   CAPKEY شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 332 شالع 
ابراه م الروداني الطابق الثاني 

لقم 12  املعاليف - 20380 الدال 
الب ضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
476567

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .29

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

كابكي... .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.
.CAPKEY

غرض الشركة بإيجاز.:.استشالي.

مزود خدمات. .( في التس ي1 والتدبي1.
املعلوم ات).

 332 .: االجت اعي. املقر  عنوان 
شالع ابراه م الروداني الطابق الثاني.
الدال. .20380 .- املعاليف. . .12 لقم.

الب ضاء..املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: عبو. فولالدين  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
عنوافه)ا). عبو  فولالدين  الس د 
الطابق. .101 لقم. سف ان  تجزئة 
الثاني س دي معروف..20150.الدال.

الب ضاء.املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
فاهر.. ل�سى  مح د  الس د 
 1 ع الة. السالم  اقامة  عنوافه)ا).
 20456 شقة.11.زفقة افريدي ع ب..

الدال الب ضاء.املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750754.
231I

MAGU SULTAN KEBAP

MAGU SULTAN KEBAP
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

MAGU SULTAN KEBAP
199, زاوية زفقة فولمافدي و شالع 
أففا ، 20000، الدالالب ضاء املغرب
MAGU SULTAN KEBAP  شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 199, زاوية 
زفقة فولمافدي و شالع أففا - الدال 

الب ضاء - Anfa 20050 املغرب.
تع ين مسي1 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.409463

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2020.تم تع ين. 29.شتن11. املؤلخ في.

الس د)ة). للشركة  جديد  مسي1 

ك سي1. .AKBULUT  CELALETTIN

وح د
تبعا لقبو5 استقالة املسي1.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750676.

232I

SARL

ALLIED MANAGEMENT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
ALLIED MANAGEMENT شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 
س  ة،إقامة شهرزاد 3 الطابق 

5 لقم 22، النخ ل الدال الب ضاء 
CASABLANCA MAROC 22000

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
476977

 08 عقد حر مؤلخ في. . ب قت�سى.
القافون. إعداد  تم  .2020 يول وز.
مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.ALLIED MANAGEMENT
غرض الشركة بإيجاز.:.االستث ال.

و مشالكة االسهم.
زفقة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
 5 الطابق. .3 شهرزاد.  س  ة،إقامة 
الب ضاء. الدال  النخ ل  .،22 لقم.

.CASABLANCA MAROC 22000
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99..سنة..
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 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

 100 . .: ابراه مي. ياسين  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د ياسين ابراه مي عنوافه)ا).

إقامة الكولين ع الة.4.لقم.7.س دي.

الب ضاء. الدال  .22000 معروف.

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د ياسين ابراه مي عنوافه)ا).

إقامة الكولين ع الة.4.لقم.7.س دي.

الب ضاء. الدال  .22000 معروف.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.25198.

234I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE SYAM VERT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT.BELMEJJAD.AL

 MASSAR.MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH.MAROC

STE SYAM VERT شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي كلم 14 

دوال ايت تومرت حرا ل طريق اسفي 

- 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

107345

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .07

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.SYAM VERT

غرض الشركة بإيجاز.:.-استغال5.

االلا�سي الفالح ة

-زلاعة االلا�سي الفالح ة.

 14 كلم. .: عنوان املقر االجت اعي.

دوال ايت تومرت حرا ل طريق اسفي.

- 40000.مراكش املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 500 . .: يوسف. صادق  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د مح د اشهول.:..500.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة...

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). يوسف  صادق  الس د 

تالكة. .12 لقم. كلوزاوديت  تجزئة 

40000.مراكش املغرب.

عنوافه)ا). اشهول  مح د  الس د 

 40000  501 لقم. اس ل  تجزئة 

مراكش املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). يوسف  صادق  الس د 

تالكة. .12 لقم. كلوزاوديت  تجزئة 

40000.مراكش املغرب

عنوافه)ا). اشهول  مح د  الس د 

 40000  501 لقم. اس ل  تجزئة 

مراكش املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

20.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116439.

235I

RIM FINANCIAL

 SERVICAF   ENSEIGNE «  
»ESPACE AL KHAYMA

سي1ف كاف
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

RIM FINANCIAL
387 شالع مح د الخامس الطابق 
5 لقم 14 ، 20000، الدال الب ضاء 

املغرب
   SERVICAF «  سي1ف كاف
 ENSEIGNE »ESPACE.AL

KHAYMA  شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي محل لقم 
3 تجزئة الولود لقم ف 47 - 20190 

الدال الب ضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
476569

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .06

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
: تس  تها. ب ختصر   اإلقتضاء.

   SERVICAF .« . سي1ف كاف.
 ENSEIGNE »ESPACE AL

. KHAYMA
مقهى. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

سناك.
عنوان املقر االجت اعي.:.محل لقم.
3.تجزئة الولود لقم ف.47 - 20190 

الدال الب ضاء..املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: . الس د ح  د سرحان.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة...

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). . الس د ح  د سرحان.

س دي معروف.. .38 ل نا لقم. تجزئة 
20799.الدال الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). . الس د ح  د سرحان.

س دي معروف.. .38 ل نا لقم. تجزئة 
20799.الدال الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750755.
236I

FINANCES.NET

 CHAMS ELJOURY
  D’IMPORT ET EXPORT

SARL AU
إعالن متعدد القرالات

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI.TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

 CHAMS ELJOURY D’IMPORT ET
EXPORT  SARL.AU »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«
وعنوان مقرها االجت اعي: 195 

  IIIمج وعة الشروق حي النهضة
الرااط  - 10000 الرااط املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.108137
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

املؤلخ في.04.غشت.2020
تم اتخاذ القرالات التال ة:.

على. ينص  الذي  .:1 لقم. قرال 

قام الس د لش د لكحيش. . . . مايلي:.

بنقل.1000.حصة اجت اع ة..,لفائدة.

الس د ة..فاط ة لكحيش..ك ا صادق.

قبو5. على  للشركة  العام  الج ع 

كشريك... . لكحيش. فاط ة  ة  الس د 
 CHAMS ELJOURY لشركة. . جديد.



15211 الجريدة الرسميةعدد.5637 - 25.لا ع ارو1442.5 )11.فوف 2020.11) 

 D’IMPORT ET EXPORT  SARL
AU

قرال لقم.2:.الذي ينص على مايلي:.

فاط ة. الس دة  العام  الج ع  -عين 

لكحيش مسي1 وح د للشركة ملدة غي1.
محدودة.

قرال لقم.3:.الذي ينص على مايلي:.

تحويل. . للشركة. . -.قرل الج ع العام.

بالعنوان. املسجل  . اإلجت اعي. املقر 

مج وعة الشروق حي. .195 .، الحالي.

الرااط الى تجزئة بالكولة. . .IIIالنهضة
لقم99..ت فلت.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.
النظام ارسا�سي التال ة:.

ينص. الذي  4و6و12:. لقم. بند 

املقر. و  الوح د  الشريك  مايلي:. على 
االجت اعي..و التس ي1.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .01 بتاليخ. . التجالية بالرااط.
2020.تحت لقم.107265.

238I

ADVISORY PARTNERS

POLYNOVA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
 Bd.Abdelmoumen ,165

 Quartier.des.Hôpitaux.Imm.A
 1ER.étage.Casablanca ، 20160،

Casablanca.Maroc
POLYNOVA شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 7 زفقة 

سبتة اقامة لامي الطابق التاني لقم 
املكتب 8 الدال الب ضاء - 200011 

الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

475735
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .05
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.POLYNOVA

:.•.تص  م. غرض الشركة بإيجاز.

وتنف ذ وتسويق تكنولوج ا املعلومات.
والحلو5 الرق  ة والرق  ة.

واملنتجات. الخدمات  ب ع  .•
والحلو5 على اإلفت1فت.

منتج. أي  وتسويق  تص  م  .•

ولق نة. املادي  الطابع  إلضفاء.

باإلدالة،. املتعلقة  اإلجراءات 

والتجالية،. واملال ة،. والصناع ة،.

وج  ع. والوساطة  واللوجست ة،.
املجاالت ارخرى املتاحة للرق نة.

االستي1اد. أنشطة  تحق ق  .•

املعلومات. لتكنولوج ا  والتصدير 

على. الرق  ة  والخدمات  واملنتجات 
اإلفت1فت.

والخدمات. ارنشطة  ج  ع  .•

املتعلقة. والت ث الت  واملشولة 
ب جاالت التدخل املذكولة أعاله..

زفقة. .7 .: االجت اعي. املقر  عنوان 

سبتة اقامة لامي الطابق التاني لقم.
 200011 .- الدال الب ضاء. .8 املكتب.

الدال الب ضاء.املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
الس دة كنزة فردوس.:..300.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..
 700 . .: مقب ل. ابره م  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
عنوافه)ا). فردوس  كنزة  الس دة 
بوعزة. دال  .23 لقم. .2 اففا. اقامة 
الب ضاء. الدال  .20200 النواصر.

املغرب.
عنوافه)ا). مقب ل  ابره م  الس د 
بوعزة. دال  .23 لقم. .2 اففا. اقامة 
الب ضاء. الدال  .20200 النواصر.

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). مقب ل  ابره م  الس د 

بوعزة. دال  .23 لقم. .2 اففا. اقامة 

الب ضاء. الدال  .20200 النواصر.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750858.

239I

FINANCES.NET

HIPRA MAROC  SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

إنشاء.فرع تابع للشركة

FINANCES.NET

 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI.TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

 HIPRA.MAROC  SARL.AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 61 تجزئة 

املح ط شقة 5 املنصول الذهبي 

ت الة - 12000 ت الة املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.124333

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في.02.يوف و.2020.تقرل إنشاء.

.- تحت التس  ة. . تابع للشركة. . فرع.

والكائن بالعنوان تجزئة دال العراان..

12000.ت الة. .- .ت الة. 34محل لقم4.

املغرب و املسي1 من طرف الس د)ة).

فتحي..هشام...

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .19 بتاليخ. . االبتدائ ة بت الة.

2020.تحت لقم.4180.

241I

FINANCES.NET

NETMAR SARL D’AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI.TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

NETMAR SARL D’AU شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 4 شالع 
فابول ا  تجزئة4 سكتول17 بلوك1  
حي الرياض الرااط - 10000 الرااط 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
146937

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .02

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.NETMAR SARL D’AU

-مهندس. .: غرض الشركة بإيجاز.

وترك ب. )استشالات  استشالي.
أفظ ة اتصاالت وحاسوب)..

-..تاجر أجهزة ك ب وتر.
شالع. .4 .: عنوان املقر االجت اعي.
بلوك1   سكتول17. تجزئة4. . فابول ا.
10000.الرااط. .- حي الرياض الرااط.

املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.املغرب سنة..
 500.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 5.000 . .: . حنفي. خالد  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
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والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). . حنفي. خالد  الس د 

شالع. . .09 . بلوك س لقم. . قطاع21.

الرياض. حي  بوعب د  الرح م  عبد 
الرااط.10000.الرااط املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). . حنفي. خالد  الس د 

شالع. . .09 . بلوك س لقم. . قطاع21.

الرياض. حي  بوعب د  الرح م  عبد 
الرااط.10000.الرااط املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .21 بتاليخ. . التجالية بالرااط.
2020.تحت لقم.107874.

243I

عقال أج اد

عقار أجياد
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

عقال أج اد
حي املستقبل زفقة أح د بن مسعود 

لقم 49 ، 60050، وجدة املغرب
عقال أج اد شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

املستقبل زفقة أح د بن مسعود 
لقم 49 الطابق ارو5 - 60050 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
35765

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .10

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

عقال. .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
أج اد.

أع ا5. . .: بإيجاز. الشركة  غرض 

متنوعة أو بناء..شراء.وا ع م تلكات،.

أو ع ل ات عقالية أخرى..

حي. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

مسعود. بن  أح د  زفقة  املستقبل 

لقم.49.الطابق ارو5.-.60050.وجدة.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 20.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

 100 . .: التفراوتي. بوشتى  الس د 

حصة بق  ة.200.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د بوشتى التفراوتي عنوافه)ا).

حي املستقبل زفقة أح د بن مسعود.

لقم.49 60050.وجدة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د بوشتى التفراوتي عنوافه)ا).

حي املستقبل زفقة أح د بن مسعود.

لقم.49 60050.وجدة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .12 بتاليخ. . بوجدة. التجالية 

2020.تحت لقم.2294.

245I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE.ائت اف ة الثقة الع ون

LAAYOUNE

BIROLAX AGGLO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائت اف ة الثقة الع ون

CONFIANCE LAAYOUNE

شالع عال5 بن عبد هللا املر�سى 

الع ون ، 72000، املر�سى الع ون 

املغرب

BIROLAX AGGLO  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : تجزئة 

املسي1ة الخضراء شالع عال5 بن 

عبد هللا لقم   43  شقة 03 املر�سى 
الع ون - 70002 املر�سى الع ون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

33485

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .07

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

. BIROLAX AGGLO

تجالة. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

والتصدير. االستي1اد  ارس اك 

تسويق. .- والتجالة. العامة  والتجالة 

أفواع. ج  ع  واستي1اد  وتصدير 

ارس اك والرخويات والقشريات......

تجزئة. .: .: عنوان املقر االجت اعي.

املسي1ة الخضراء.شالع عال5 بن عبد.

هللا لقم...43..شقة.03.املر�سى الع ون.

- 70002.املر�سى الع ون املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: لش د اهري ش. . الس د.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
.لش د اهري ش عنوافه)ا). الس د.

تنغي1. .45800 . بوكافر. حي  ب  .27

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
.لش د اهري ش عنوافه)ا). الس د.

27.ب حي بوكافر..4580.تنغي املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالع ون..بتاليخ.20.أكتوار.
2020.تحت لقم.2496.

247I

Le.monopole

SAFAGREEN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Le.monopole
 bd.yaakoub.mansour.rue.ishaq
 ibnou.hanin 17 casablanca ،

20370، Casablanca.Maroc
SAFAGREEN شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 10 زفقة 

الحرية الطابق 3 الشقة 5  - 20120 
الدال الب ضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
475797

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .24

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.SAFAGREEN

غرض الشركة بإيجاز.:.
إعادة تدوير البالست ك.

زفقة. .10 .: عنوان املقر االجت اعي.
الحرية الطابق.3.الشقة.5  - 20120 

الدال الب ضاء.املغرب..
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
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الس د عزيز عت ق عنوافه)ا).دوال.

مديوفة.. ليساسفة  .29 لقم. امزاب 
20190.الدال الب ضاء..املغرب..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د عزيز عت ق عنوافه)ا).دوال.

مديوفة.. ليساسفة  .29 لقم. امزاب 
20190.الدال الب ضاء..املغرب.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 14 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.-.

248I

زواي1 بوتغ اس

STE SOKITAM SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

زواي1 بوتغ اس
اكنو5 املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب
STE SOKITAM SARL AU شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 28 
مج وعة 2 حي الرشاد تازة - 35000 

TAZA املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
5537

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 غشت. .24

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.SOKITAM SARL AU
االشغا5. .: غرض الشركة بإيجاز.
التجالية/. املعامالت  ./ املختلفة.

التصدير واالستي1اد.

 28 .: االجت اعي. املقر  عنوان 
مج وعة.2.حي الرشاد تازة.-.35000 

TAZA.املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
الس د مح د بن املقدم.:..1.000 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة...
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
الس د مح د بن املقدم عنوافه)ا).
تازة.. الرشاد  حي  .2 مج وعة. .14

TAZA 35000.املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د مح د بن املقدم عنوافه)ا).
تازة.. الرشاد  حي  .2 مج وعة. .14

TAZA 35000.املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
شتن11. .21 بتاليخ. . بتازة. االبتدائ ة 

2020.تحت لقم.427.
250I

CABINET BOUZIDI

DIMASTITMAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ا5 الشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 125 
الناظول ، 62000، الناظول املغرب

DIMASTITMAR شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي زاوية 

شالع املسي1ة طريق تاوي ة - 62000   
فاظول املغرب.

لفع لأس ا5 الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي -.

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم. .2020 شتن11. .18 في. املؤلخ 

قدله. ب بلغ  الشركة  لأس ا5  لفع 

من. أي  دلهم«. .12.900.000«
»100.000.دلهم«.إلى.»13.000.000 
مقاصة. إجراء. . .: طريق. عن  دلهم«.

مع ديون الشركة املحددة املقدال و.
املستحقة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 13 بتاليخ. . بالناضول. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.3362.

252I

AB PARKING

AB PARKING 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

AB PARKING
 29RUE.IBN.AICHA.GUELIZ ،

40000، Marrakech.Maroc
 AB PARKING شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي تحت 

االل�سى اقامت ستى كالدن - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
2543

 02 عقد حر مؤلخ في. . ب قت�سى.
القافون. إعداد  تم  .2018 مالس.
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 AB . .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.PARKING
تسي1. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

مراب.
:.تحت اال. عنوان املقر االجت اعي.
 40000 .- كالدن. ستى  اقامت  ل�سى 

مراكش املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 500 . .: بنبلة. ايوب  طه  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
الس د يوسف ح زة بنبلة.:..500 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 100 .: بنبلة. ايوب  طه  الس د 
بق  ة.50.000.دلهم.

 100 .: الس د يوسف ح زة بنبلة.
بق  ة.50.000.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د طه ايوب بنبلة عنوافه)ا).
 40000 تجزية ايكافيس. .4 ف ـال لقم.

مراكش املغرب.
بنبلة. ح زة  يوسف  الس د 
عنوافه)ا).ف ـال لقم.4.تجزية ايكافيس.

40000.مراكش املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د طه ايوب بنبلة عنوافه)ا).
 40000 تجزية ايكافيس. .4 ف ـال لقم.

مراكش املغرب
بنبلة. ح زة  يوسف  الس د 
عنوافه)ا).ف ـال لقم.4.تجزية ايكافيس.

40000.مراكش املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
مالس. .30 بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2018.تحت لقم.-.
253I

CABINET BOUZIDI

DIMASTITMAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 125 
الناظول ، 62000، الناظول املغرب

DIMASTITMAR شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 62 شالع 
يوسف ابن تاشفين طابق الثالت 

لقم 9 - 62000 فاظول املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.6399

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تحويل.. . تم. .2009 ماي. .28 املؤلخ في.

من. للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

»62.شالع يوسف ابن تاشفين طابق.
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الثالت لقم.9 - 62000.فاظول املغرب«.

إلى.»زاوية شالع املسي1ة طريق تاوي ة.
- 62000.فاظول..املغرب«.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالناضول..بتاليخ.16.شتن11.
2009.تحت لقم.1564.

255I

CABINET BOUZIDI

HAYTEM IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 125 
الناظول ، 62000، الناظول املغرب
 HAYTEM IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

الخطابي زفقة 76 لقم 60 - 62000 
فاظول املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.4185
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
تم.. .2020 أكتوار. .07 في. املؤلخ 
الحالي. االجت اعي  املقر  . تحويل.
 76 »حي الخطابي زفقة. للشركة من.
إلى. 60 - 62000.فاظول املغرب«. لقم.
 62000  -  750 »حي املطال السعادة.

فاظول..املغرب«.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 14 بتاليخ. . بالناضول. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.3372.

257I

CABINET BOUZIDI

 CHANTIER NAVAL DE
NADOR

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تع ين مسي1 جديد للشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 125 
الناظول ، 62000، الناظول املغرب

  CHANTIER NAVAL DE NADOR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي م ناء بني 

افصال - 62000 فاظول املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.2147

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.07.أكتوار.2020.تم تع ين.

مسي1 جديد للشركة الس د)ة).محتول.

افيسة ك سي1 آخر

تبعا إلقالة مسي1.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 16 بتاليخ. بالناضول  االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.3397.

259I

FINAUDIT

DISNEPRA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ا5 الشركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG.N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

DISNEPRA شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

شوفاليي ب الد إقامةفالروز الطابق 

االو5 لقم 2 الدال الب ضاء - 20320 

الدال الب ضاء املغرب.

لفع لأس ا5 الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.257911

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم. .2020 أكتوار. .01 في. املؤلخ 

قدله. ب بلغ  الشركة  لأس ا5  لفع 

 90.000« أي من. دلهم«. .210.000«

عن. دلهم«. .300.000« إلى. دلهم«.

أو. فقدية  حصص  تقديم  . .: طريق.

ع ن ة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 16 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750268.

260I

FINAUDIT

CIMOTO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG.N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
CIMOTO شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 21،زفقة 
بالفك ط بلفدير الطابق االل�سي 
إقامة العث اف ة الدال الب ضاء - 

20300 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
476147

في. مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .22

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.CIMOTO

غرض الشركة بإيجاز.:.
تجالة واستي1اد وتصدير ج  ع. .-
املنتجات واملواد واملعدات الصناع ة.
-.تصن ع ج  ع املنتجات أو ارجزاء.

أو غي1ها..
21،زفقة. .: عنوان املقر االجت اعي.
االل�سي. الطابق  بلفدير  بالفك ط 
.- الب ضاء. الدال  العث اف ة  إقامة 

20300.الدال الب ضاء.املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99سنة محدودة سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: الس د مح د التوزاني.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 1000 .: التوزاني. مح د  الس د 
بق  ة.100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د مح د التوزاني عنوافه)ا).

لادزويل. .15 6،زفقة ابن عاد5،شقة.

20300.الدال. بولكون الدال الب ضاء.
الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د مح د التوزاني عنوافه)ا).

لادزويل. .15 6،زفقة ابن عاد5،شقة.

20300.الدال. بولكون الدال الب ضاء.
الب ضاء.املغر

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 19 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750331.
261I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE ZERRAD YOUSSEF
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av.bir.anzarane.lot.idrissia.bur
 nour 2eme.etage.n15 atlas ،

30000، fes.MAROC
STE ZERRAD YOUSSEF شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي محل لقم 
10 شالع املنامة زفقة دال السالم - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
64235

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .16

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.
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عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.ZERRAD YOUSSEF
فقل. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

االشخاص.
عنوان املقر االجت اعي.:.محل لقم.
.- السالم. املنامة زفقة دال  شالع  .10

30000.فاس املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: بوشتى. الزلاد  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة...
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
عنوافه)ا). بوشتى  الزلاد  الس د 
 30000  1 شالع وهران الزهول. .261

فاس املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). بوشتى  الزلاد  الس د 
 30000  1 شالع وهران الزهول. .261

فاس املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار. .13 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2642.

263I

REDA INDUSTRIES

REDA INDUSTRIES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

REDA INDUSTRIES
إقامة لق ة مكتب لقم 3 زفقة إبن 
تومرت ، 90000، طنجة املغرب

REDA INDUSTRIES شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة 
لق ة مكتب لقم 3 زفقة إبن تومرت - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

109089

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .06

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 REDA .: اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها.

.INDUSTRIES

صناعة. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

االدوات املنزل ة بصفة عامة.

إقامة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

لق ة مكتب لقم.3.زفقة إبن تومرت.-.

90000.طنجة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 50.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د لضا الع دي.:..300.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

 200 . .: الكنوني. أس اء. الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). الع دي  لضا  الس د 

زفقة. ال اس ين  تجزئة  ال11افص 

أصب ح مح د لقم.90 90000.طنجة.

املغرب.

الس دة أس اء.الكنوني عنوافه)ا).

ال11افص.2.زفقة أصب ح مح د لقم.7 

90000.طنجة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). الع دي  لضا  الس د 

زفقة. ال اس ين  تجزئة  ال11افص 

أصب ح مح د لقم.90 90000.طنجة.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .13 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

.C8340577531.2020.تحت لقم

265I

ف كوج دو سوس ش م م للشريك الوح د

شركة اباري للسياحة و البناء

ش م م

 sarl  STE.ABARI.DE - 

 TOURISME ET DE

CONSTRUCTION »S.A.T.C

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وفاة شريك

ف كوج دو سوس ش م م للشريك 

الوح د

45، شالع العقبة، ، 44000، 

الصويرة املغرب

شركة ابالي للس احة و البناء 

 sarl  STE.ABARI - ش م م

 DE TOURISME ET DE

   CONSTRUCTION »S.A.T.C

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 62، 

زفقة وجدة،  - 44000 الصويرة 

املغرب.

وفاة شريك

لقم التق  د في السجل التجالي 

.417

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.04.مالس.2020.تم اإلعالم.

بوفاة الشريك عائشة أبالي و توزيع.

لرسم. .
ً
تبعا الولثة  على  حصصه 

 2019 شتن11. .18 في. املؤلخ  اإللاثة 

بالشكل ارتي.:

الس د)ة).ابراه م..بوص ر،.7.حصة..

الس د)ة).ج ا5 بوص ر،.6.حصة.

الس د)ة).مصطفى بوص ر،.6.حصة..

الس د)ة).فاط ة بوص ر،.3.حصة..

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ. . بالصويرة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.251.

266I

ع ر بلغريب

 CLEANWATER TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

ع ر بلغريب
75 شالع الحس  ة مكاتب االطلس 

الطابق الثالث املكتب 21 ، 30000، 
فاس املغرب

 CLEANWATER TRAVAUX
DIVERS شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 44 
شالع مح د سالوي  فاس - 30000 

قاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
64377

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .08

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
 CLEANWATER TRAVAUX

.DIVERS
أشغا5. .- .: غرض الشركة بإيجاز.

مختلفة وأشغا5 البناء
من. تجالية  مواد  شراء. و  ب ع  .-

: (NEGOCIANT(..ج  ع ارفـواع
 44 لقم. .: عنوان املقر االجت اعي.
 30000 .- .فاس. شالع مح د سالوي.

قاس املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: . الس د سه ل الطويل.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة...
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والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). . الس د سه ل الطويل.

شالع التضح ة زفقة واد مكاس لقم.
8.فرجس س.30000.فاس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). . الس د سه ل الطويل.

شالع التضح ة زفقة واد مكاس لقم.
8.فرجس س.30000.فاس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .20 بتاليخ. . بفاس. التجالية 
2020.تحت لقم.2769/20 .

267I

FINAUDIT

T10
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG.N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
T10 شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة)في طول التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي  6 شالع 
زفاتة ثافوي 111 كم 10 مج ع 

الكرم الدال الب ضاء - 28810 الدال 
الب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.234173
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
2020.تقرل حل. 31.غشت. املؤلخ في.
املحدودة. املسؤول ة  ذات  شركة 
100.000.دلهم. T10..مبلغ لأس الها.
شالع. .6 . اإلجت اعي. مقرها  وعنوان 
مج ع. .10 كم. .111 ثافوي. زفاتة 
الدال. .28810 .- الكرم الدال الب ضاء.
صعواة. .: فت جة 5. املغرب  الب ضاء.

تحق ق الهدف التجالي.
6.شالع. . و حدد مقر التصف ة ب.
زفاتة ثافوي.111.كم.10.مج ع الكرم.
الدال الب ضاء.-.28810.الدال الب ضاء.

املغرب..

و عين:
الس د)ة).فج ب تابيت وعنوافه)ا).
مكناس. م.ج  يناير،12. .11 زفقة.
املغرب. الب ضاء. الدال  .28810

ك صفي.)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق.

املتعلقة بالتصف ة
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 12 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.749259.
268I

MM FINANCE

 Print Center and GO SARL
AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

MM FINANCE
 APPRT.B 33 RUE.MOHAMED
 BAQAL IMM HELIT GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 Print.Center.and.GO.SARL.AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

كرس ف لقم 28 املحنش 2 تطوان - 
90070 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
27819

في. مؤلخ  موثق  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .06

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 Print .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.Center.and.GO.SARL.AU

مكاتب. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

)تاجر توليد)

استي1اد اللوازم املكتب ة.)تاجر).

شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

كرس ف لقم.28.املحنش.2.تطوان.-.

90070.تطوان املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د انس اجبالي.:..100.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة...

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). اجبالي  انس  الس د 

 2 املحنش. .28 لقم. كرس ف  شالع 

تطوان.90070.تطوان املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). اجبالي  انس  الس د 

 2 املحنش. .28 لقم. كرس ف  شالع 

تطوان.90070.تطوان املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بتطوان..بتاليخ.15.أكتوار.

2020.تحت لقم.436/20.

269I

Soft.finances.sarl

WARGHA DRAFATE AGRI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

Soft.finances.sarl

شالع بئ1 أفزلان ع الة زينب لقم 4 ، 

16000، س دي قاسم الغرب

WARGHA DRAFATE AGRI شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ج اعة 

الشبافات أوالد فرج 1، الرسم 

 R/23304  - 16000 العقالي عدد

س دي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

28655

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2018 يول وز. .13

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.WARGHA DRAFATE AGRI

استغال5. .: غرض الشركة بإيجاز.
ألا�سي فالح ة.

ج اعة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الرسم. .،1 فرج. أوالد  الشبافات 
 R/23304  - 16000 العقالي عدد.

س دي قاسم املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
: اضرفات. اللط ف  عبد   الس د 
200.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة.
الس د زهي1 اضرفات.:..200.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..
 200 . .: السع د ضرفات. الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 200 . .: ضرافات. شوقي  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 100 . .: اضرفات. ازهول  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 100 . .: اضرفات. وفاء. الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة...
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
اضرفات. اللط ف  عبد  الس د 
بئ1. الضرفات  ض عة  عنوافه)ا).
س دي قاسم. .16000 الطالب تكنة.

املغرب.
عنوافه)ا). اضرفات  زهي1  الس د 
.،1 فرج. أوالد  الشبافات  ج اعة 
  R/23304 عدد. العقالي  الرسم 

16000.س دي قاسم املغرب.
الس د السع د ضرفات عنوافه)ا).
.،1 فرج. أوالد  الشبافات  ج اعة 
  R/23304 عدد. العقالي  الرسم 

16000.س دي قاسم املغرب.
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الس د شوقي ضرافات عنوافه)ا).

الحي. امللكي  الجيش  شالع  .08 لقم.
القديم.65800.تاوليرت املغرب.

الس دة ازهول اضرفات عنوافه)ا).

.،1 فرج. أوالد  الشبافات  ج اعة 
  R/23304 عدد. العقالي  الرسم 

16000.س دي قاسم املغرب.
اضرفات عنوافه)ا). الس دة وفاء.
تجزئة العلوي لقم.94 16000.س دي.

قاسم املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
اضرفات. اللط ف  عبد  الس د 
بئ1. الضرفات  ض عة  عنوافه)ا).
س دي قاسم. .16000 الطالب تكنة.

املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 21 بتاليخ. . االبتدائ ة بس دي قاسم.

أكتوار.2020.تحت لقم.455.
271I

كافج د

CAFÉ EVERY DAY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

كافج د
86 زفقة 165 مج وعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدال الب ضاء 

املغرب
CAFÉ EVERY DAY شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : شالع 

واد سبو حي االلفة لقم 487-485 - 
20106 الدال الب ضاء املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

.129463
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
تقرل. .2020 شتن11. .09 في. املؤلخ 
شركة. .CAFÉ EVERY DAY حل.
مبلغ. املحدودة  املسؤول ة  ذات 
وعنوان. دلهم  .100.000 لأس الها.
سبو. واد  شالع  اإلجت اعي  مقرها 
 20106  -  485-487 حي االلفة لقم.
املغرب فت جة الرزمة. الدال الب ضاء.

االقتصادية.

و عين:
ال11هومي. . . الحق. عبد  الس د)ة).
ارلفة. .03 173.لقم. وعنوافه)ا).زفقة.
املغرب. الب ضاء. الدال  .20220

ك صفي.)ة).للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة.
شالع. وفي  .2020 شتن11. .09 بتاليخ.
 -  485-487 واد سبو حي االلفة لقم.

20106.الدال الب ضاء.املغرب.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750723.
273I

كافج د

CHANDELLE D›OR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

كافج د
86 زفقة 165 مج وعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدال الب ضاء 

املغرب
CHANDELLE D›OR شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

الن1جس تجزئة الفرح الرقم 17 عين 
السبع - 20590 الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
475825

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

القافون. إعداد  تم  .2020 ماي. .20

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.CHANDELLE D’OR

و. مقهى  .: بإيجاز. الشركة  غرض 
مطعم.

تجزئة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

17.عين. الن1جس تجزئة الفرح الرقم.
السبع.-.20590.الب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.املغرب سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

1.000.حصة. . .: الس د مح د خي.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د مح د خي عنوافه)ا).تجزئة.

الفتح زفقة.1.لقم.6.شالع عبد الهادي.
بوطالب..20230.الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د مح د خي عنوافه)ا).تجزئة.

الفتح زفقة.1.لقم.6.شالع عبد الهادي.
بوطالب..20230.الب ضاء.املغرب

.- بتاليخ. . تم اإليداع القافوني ب-.
تحت لقم.-.

275I

STE FIACCOF 

 STE MARBOU
CONSULTING

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE.IFNI ,RESIDENCE.ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY.NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes.maroc

 STE MARBOU CONSULTING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 44 شالع 
مح د السالوي - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

64363
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .07
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.MARBOU CONSULTING
مطولر. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
متعهد. . حاسوب. مص م  محلل 

خدمات الحوسبة التجالية.
44.شالع. عنوان املقر االجت اعي.:.
فاس. .30000 .- السالوي. مح د 

املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: مراوع. . مح د. الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة...
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
عنوافه)ا). مراوع  . مح د. الس د 
 371 42.ع الة. اقامة املستفبل مس.
 200000 معروف. س دي  .12 لقم.

الدال الب ضاء.املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). مراوع  . مح د. الس د 
 371 42.ع الة. اقامة املستفبل مس.
لقم.12.س دي معروف.20000.الدال.

الب ضاء.املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار. .19 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2751.

276I

FOUZMEDIA

SOCIETE PARA MEN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SOCIETE PARA MEN شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
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وعنوان مقرها اإلجت اعي حي السالم 

بلوك 39 الرقم 15  - 14200 س دي 

سل  ان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

2949

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .08

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.SOCIETE PARA MEN

ب ع. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

املنتجات الص دالف ة.

حي. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

السالم بلوك.39.الرقم.15  - 14200 

س دي سل  ان املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). لش د  منان  الس د 

س دي سل  ان. .--- س دي سل  ان.

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). لش د  منان  الس د 

سل  ان. س دي  .- سل  ان. س دي 

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

.- بتاليخ. . االبتدائ ة بس دي سل  ان.

تحت لقم.-.

277I

FOUZMEDIA

STE 3GTM TRAVAUX SARL
إعالن متعدد القرالات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 STE 3GTM.TRAVAUX.SARL
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: دوال 
العنابسة املناصرة - 14000 

القن طرة املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.46799

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.
املؤلخ في.01.أكتوار.2020

تم اتخاذ القرالات التال ة:.
قرال لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.
ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بالقن طرة.
تحويل املقر اإلجت اعي. قرل الشركاء.
من العنوان:.دوال العنابسة املناصرة.
الرقم. التالي:. العنوان  إلى  القن طرة 
 8 زفقة فرحات حشاد الشقة لقم. .4

القن طرة
قرال لقم.2:.الذي ينص على مايلي:.
الشركاء. قرل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
حصة في ملك ة. .500 تفويت. مايلي:.
الس د فهد باللي لفائدة اليزيد نشاد،.
ك ا تقرل تفويت.500.حصة في ملك ة.
الس د فهد باللي لفائدة الس د أسامة.
الشركة. لأس ا5  أصبح  ح ث  بالاو 
كالتالي:. الجدد  الشركاء. بين  موزع 
حصة. .500 نشاد. اليزيد  الس د 

والس د أسامة بالاو.500.حصة
على. ينص  الذي  .:3 لقم. قرال 
تقرل. عرفي  عقد  ب قت�سى  مايلي:.
تع ين الس د اليزيد نشاد مسي1 وح د.
استقالة. قبو5  تم  بعدما  بالشركة 

الس د فهد باللي من مه ة التس ي1
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.
بند لقم.4:.الذي ينص على مايلي:.
ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بالقن طرة.
تحويل املقر اإلجت اعي. قرل الشركاء.
من العنوان:.دوال العنابسة املناصرة.
الرقم. التالي:. العنوان  إلى  القن طرة 
 8 زفقة فرحات حشاد الشقة لقم. .4

القن طرة

بند لقم.6:.الذي ينص على مايلي:.

الشركاء. قرل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

حصة في ملك ة. .500 تفويت. مايلي:.

الس د فهد باللي لفائدة اليزيد نشاد،.

ك ا تقرل تفويت.500.حصة في ملك ة.

الس د فهد باللي لفائدة الس د أسامة.

الشركة. لأس ا5  أصبح  ح ث  بالاو 

كالتالي:. الجدد  الشركاء. بين  موزع 

حصة. .500 نشاد. اليزيد  الس د 
والس د أسامة بالاو.500.حصة

بند لقم.7:.الذي ينص على مايلي:.

تع ين. تقرل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

وح د. مسي1  نشاد  اليزيد  الس د 

استقالة. قبو5  تم  بعدما  بالشركة 
الس د فهد باللي من مه ة التس ي1

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 08 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.79558.

278I

ديوان ارستاذ عبد العزيز م دون موثق

PROTESA PIPES MAROC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ديوان ارستاذ عبد العزيز م دون 
موثق

60 شالع بي1فزلان ، 20100، الدال 
الب ضاء املغرب

PROTESA PIPES MAROC شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 7 زفقة 
سبتة، إقامة لامي، الطابق الثاني 
، لقم 8 - 20360 الدال الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
278259

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2013 مالس. .08

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.PROTESA PIPES MAROC

تقديم. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

وإفتاج. البحث  مجا5  في  خدمات 

وتسويق و ترك ب ارفابيب و توابعها.

بارل اف. املقوى  البوليستي1  من 
الزجاج ة..

زفقة. .7 .: االجت اعي. املقر  عنوان 

.، الطابق الثاني. إقامة لامي،. سبتة،.
لقم.8 - 20360.الدال الب ضاء.املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:
الشركة بروتكس ونس بالست كاس.
حصة بق  ة. .100 . .: شركة مجهولة.

100.دلهم للحصة...
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
الشركة بروتكس ونس بالست كاس.
سافت. عنوافه)ا). مجهولة  شركة 
الطريق. سيسروفي1يس،. إست ف 
بول كوفو. .،3-5 لقم. الصناعي،.

أفدوست1يا08785.5.أفويا إسباف ا.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
 Damia. Gelpi. Tuto الس د.
 Avenida. Alfonso. X. El عنوافه)ا).
 Sabio.192.P03.MATARO.08300

برشلوفة إسباف ا
 Ramos. San. Miguel الس دة.
 Crer. Riera عنوافه)ا). .Vanessa
 Blanca.88.P04.001.L’Hospitalet
برشلوفة. .de. LIobregat. 08901

إسباف ا
 Arasanz. COROMINAS الس د.
 Calle. Amigo عنوافه)ا). .Xavier
  numero. 67,. entresuelo. 1a

08021.برشلوفة إسباف ا
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

مالس.2013.تحت لقم.520440.
279I



15219 الجريدة الرسميةعدد.5637 - 25.لا ع ارو1442.5 )11.فوف 2020.11) 

ديوان ارستاذ عبد العزيز م دون موثق

PROTESA PIPES MAROC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي1 جديد للشركة

ديوان ارستاذ عبد العزيز م دون 
موثق

60 شالع بي1فزلان ، 20100، الدال 
الب ضاء املغرب

PROTESA PIPES MAROC  شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 7 زفقة 

سبتة، إقامة لامي، الطابق الثاني، 
لقم 8   - 20360   الدال الب ضاء 

املغرب.
تع ين مسي1 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.278259

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تم تع ين. .2014 أبريل. .15 املؤلخ في.

مسي1 جديد للشركة الس د)ة).خولي.

ابراه م،. ابو  ع ر  جوزيف،. جهاد 
حبيب افطوان،.ك سي1 آخر

تبعا إلقالة مسي1.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 15 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

ماي.2014.تحت لقم.548893.
280I

ديوان ارستاذ عبد العزيز م دون موثق

FUTURE PIPE INDUSTRIES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

ديوان ارستاذ عبد العزيز م دون 
موثق

60 شالع بي1فزلان ، 20100، الدال 
الب ضاء املغرب

 FUTURE PIPE INDUSTRIES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 7 زفقة 
سبتة، إقامة لامي، الطابق الثاني 
، لقم 8 - - 20360 الدال الب ضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.278259
الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في.15.يول وز.2015.تم..تحويل..
من. للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
الطابق. إقامة لامي،. زفقة سبتة،. .7«
الثاني.،.لقم.8 - 20360.الدال الب ضاء.
شالع اففا ع الة. .157« إلى. املغرب«.
الخامس مكتب. الطابق  اففا  لاسين 
الب ضاء.. الدال  .20100  -  51 لقم.

املغرب«.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 06 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2015.تحت لقم.585696.

281I

ديوان ارستاذ عبد العزيز م دون موثق

PROTESA PIPES MAROC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تغ ي1 تس  ة الشركة

ديوان ارستاذ عبد العزيز م دون 
موثق

60 شالع بي1فزلان ، 20100، الدال 
الب ضاء املغرب

PROTESA PIPES MAROC  شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها االجت اعي 7 زفقة 
سبتة، إقامة لامي، الطابق الثاني 
، لقم 8 - - 20360 الدال الب ضاء 

املغرب.
تغ ي1 تس  ة الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
278259

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تم تغ ي1. .2015 يوف و. .05 املؤلخ في.
 PROTESA« من. الشركة  تس  ة 
 FUTURE« إلى. .« .PIPES MAROC

. »PIPE INDUSTRIES
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 16 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

يوف و.2015.تحت لقم.578122.

282I

ديوان ارستاذ عبد العزيز م دون موثق

FUTURE PIPE INDUSTRIES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي1 جديد للشركة

ديوان ارستاذ عبد العزيز م دون 
موثق

60 شالع بي1فزلان ، 20100، الدال 
الب ضاء املغرب

  FUTURE PIPE INDUSTRIES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 157 

شالع اففا ع الة لاسين اففا الطابق 
الخامس مكتب لقم 51 - 20100 

الدال الب ضاء املغرب.
تع ين مسي1 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.278259

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تم تع ين. .2016 يناير. .11 املؤلخ في.

الس د)ة). للشركة  جديد  مسي1 

ع ر ابو. مصطفى الصوفي الصباغ،.

ابراه م،.حبيب افطوان.،عاشول ع ر.
عصام،.ك سي1 آخر

تبعا لقبو5 استقالة املسي1.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

مالس.2016.تحت لقم.600113.

283I

MAYJOUD TRANSPORT SARLAU

 MAYJOUD TRANSPORT
SARLAU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
استدلاك خطٍإ

استدلاك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرس  ة

 MAYJOUD TRANSPORT
SARLAU

الع الة 30 الشقة 8 زفقة موالي 
أح د لوك لي حسان الرااط املغرب 
 Appt 3 étage 1 résidence.nakhil
bouchouk.salé، 10999 5، الرااط 

املغرب

 MAYJOUD TRANSPORT
SARLAU شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
 وعنوان مقرها اإلجت اعي الع الة 
30 الشقة 8 زفقة موالي أح د 
لوك لي حسان الرااط - 10999 

الرااط املغرب.
بالجريدة. وقع  خطٍإ. إستدلاك 
الرس  ة عدد.5636.بتاليخ.04.فوف11.

.2020
:.لقم التق  د في السجل. بدال من.

التجالي.:.107834
السجل. في  التق  د  لقم  .: يقرأ.

التجالي.:.146901
الباقي بدون تغ ي1.

284I

FOUZMEDIA

 SOCIETE CONFORT AIR
SARL AU

إعالن متعدد القرالات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE CONFORT AIR

SARL AU »شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: زفقة ع ر 
املختال الرقم 10 - 14000 القن طرة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.31577

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.
املؤلخ في.28.شتن2020.11

تم اتخاذ القرالات التال ة:.
على. ينص  الذي  .:1 لقم. قرال 
الج ع. محضر  ب قت�سى  مايلي:.
لفع. الشركاء. قرل  الغي1 عادي  العام 
دلهم. .10.000 الشركة من. لأس ا5 
بإضافة. وذلك  دلهم  .420.000 إلى.
دلهم جديدة إلى لأس ا5. .410.000
الشركة ل صبح لأس ا5 الشركة هو.
 42000 دلهم مقس ة إلى. .420.000
دلاهم. .10 بق  ة. جديدة  حصة 

للواحدة
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على. ينص  الذي  .:2 لقم. قرال 

من. الشركة  لأس ا5  خفض  مايلي:.

دلهم. .320.000 دلهم إلى. .420.000

وتخف ض. تق  د خسالة  بعد  وذلك 

بق  ة. اجت اع ة  حصة  .10.000

الواحدة واالتالي. دلاهم للحصة  .10
يصبح لأس ا5 الشركة هو.320.000
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.
على. ينص  الذي  .:1 لقم. بند 
الج ع. محضر  ب قت�سى  مايلي:.
لفع. الشركاء. قرل  الغي1 عادي  العام 
دلهم. .10.000 الشركة من. لأس ا5 
بإضافة. وذلك  دلهم  .420.000 إلى.
دلهم جديدة إلى لأس ا5. .410.000
الشركة ل صبح لأس ا5 الشركة هو.
 42000 دلهم مقس ة إلى. .420.000
دلاهم. .10 بق  ة. جديدة  حصة 

للواحدة
على. ينص  الذي  .:2 لقم. بند 
من. الشركة  لأس ا5  خفض  مايلي:.
دلهم. .320.000 دلهم إلى. .420.000
وتخف ض. تق  د خسالة  بعد  وذلك 
بق  ة. اجت اع ة  حصة  .10.000
الواحدة واالتالي. دلاهم للحصة  .10
يصبح لأس ا5 الشركة هو.320.000
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 12 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.76586.
285I

علف املستقبل

علف املستقبل
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

علف املستقبل
باب الخ يس جنان الزفبوحة 
تالودافت، 83000، تالودافت 

املغرب
علف املستقبل شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي باب 
الخ يس جنان الزفبوحة تالودافت - 

83000 تالودافت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

6979

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .15

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

علف. .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

املستقبل.

افتاج. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

وتسويق العلف املستنبت.

باب. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الخ يس جنان الزفبوحة تالودافت.-.

83000.تالودافت املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 20.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). الت1فاوي  ل�سى  الس د 

دوال اوالد عبو س دي بولجا تالودافت.

83000.تالودافت املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). الت1فاوي  ل�سى  الس د 

دوال اوالد عبو س دي بولجا تالودافت.

83000.تالودافت املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 18 بتاليخ. . بتالودافت. االبتدائ ة 

شتن2020.11.تحت لقم.1262.

286I

SAGASUD

SM-GLOBE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

SAGASUD

شالع االمي1 موالي عبد هللا لقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، الع ون

LAAYOUNE املغرب

SM-GLOBE شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
القا�سي ع اض - 71000 بوجدول 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

33393

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .05

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

SM- .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.GLOBE

مطعم. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

ومقهى افتاج الطعام تنظ م الحفالت.

واالنشطة. والتظاهرات  واللقاءات 

كل. وتصدير  استي1اد  عامة  تجالة 

نشاط تجالي صناعي خدماتي.

شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

بوجدول. .71000 .- ع اض. القا�سي 

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د عبد اللط ف دوااني.:..200 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 800 . .: دوااني. مصطفى  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة...

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

دوااني. اللط ف  عبد  الس د 

عنوافه)ا).حي ابن لشد زفقة ع ر بن.

العاص.81000.كل  م املغرب.

الس د مصطفى دوااني عنوافه)ا).

 71000 ع اض. القا�سي  شالع 

بوجدول املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.

ومواطن مسي1ي الشركة:

دوااني. اللط ف  عبد  الس د 

عنوافه)ا).حي ابن لشد زفقة ع ر ابن.

العاص.81000.كل  م املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالع ون..بتاليخ.12.أكتوار.

2020.تحت لقم.2425.

287I

SAGASUD

GROUPE SOMINDUC SUD
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

SAGASUD

شالع االمي1 موالي عبد هللا لقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، الع ون

LAAYOUNE املغرب

 GROUPE SOMINDUC SUD

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 237 زفقة 

اص لة ع الة 105 لقم 01 شالع 

الس الة - 70000 الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

33379

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .29

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.GROUPE SOMINDUC SUD
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.: بإيجاز. الشركة  غرض 

املعدات. وتعديل  الص افة  اشغا5 

اشغا5. وامل كاف ك ة  اله دلول ك ة 

الصباغة. امل كاف ك  التلح م 

تجالة. النجالة  اشغا5  الصناع ة 

صناعي. تجالي  نشاط  كل  عامة 

وخدماتي.
عنوان املقر االجت اعي.:.237.زفقة.
شالع. .01 لقم. .105 ع الة. اص لة 

الس الة.-.70000.الع ون املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 400 . .: حاجب. ابراه م  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د عبد الجل ل مغفي1.:..300 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د عبد اللط ف عوام.:..300 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د ابراه م حاجب عنوافه)ا).

شالع املين ف ال حاجب الحي االدالي.

70000.الع ون املغرب.

مغفي1. الجل ل  عبد  الس د 
 105 ع الة. اص ال  زفقة  عنوافه)ا).

شقة.02.حي خط الرملة.01 70000 

الع ون املغرب.

عوام. اللط ف  عبد  الس د 

مزوال. شالع  القدس  حي  عنوافه)ا).
لقم.401 70000.الع ون املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د ابراه م حاجب عنوافه)ا).

شالع االمين ف ال حاجب الحي االدالي.

70000.الع ون املغرب

مغفي1. الجل ل  عبد  الس د 
 105 ع الة. اص ال  زفقة  عنوافه)ا).

 01011 الرملة. خط  حي  .02 شقة.

70000.الع ون املغرب

عوام. اللط ف  عبد  الس د 

مزوال. شالع  القدس  حي  عنوافه)ا).
لقم.401 70000.الع ون املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالع ون..بتاليخ.12.أكتوار.

2020.تحت لقم.2418.

288I

SAGASUD

BLUESTAR SEAFOOD

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

SAGASUD

شالع االمي1 موالي عبد هللا لقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، الع ون

LAAYOUNE املغرب

BLUESTAR SEAFOOD شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة زاوية 

الش خ لقم 162 حي خط الرملة 1 - 

70000 الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

33449

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .09

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.BLUESTAR SEAFOOD

الص د. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

الس ك. افواع  ج  ع  تجالة  البحري 

عامة. تجالة  والتقس ط  بالج لة 

الطرقي. النقل  وتصدير  استي1اد 

صناعي. تجالي  نشاط  كل  للبضائع 

مالحي خدماتي.

عنوان املقر االجت اعي.:.زفقة زاوية.

 -  1 162.حي خط الرملة. الش خ لقم.

70000.الع ون املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

250.حصة. . .: الس د لش د املفتي.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د لحسن فكال.:..250.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

حصة. .250 . .: ايوب عني. الس د 
بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د لحسن اعباز.:..250.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). املفتي  لش د  الس د 

افني. س دي  .85200 ت وغزة. مركز 
املغرب.

عنوافه)ا). فكال  لحسن  الس د 

املقاومة. شالع  .297 لقم. .03 بلوك.
86150.ايت ملو5 املغرب.

حي. عنوافه)ا). عني  ايوب  الس د 

شقة.. .43 ع الة. السعادة  دال  ادلال 
ت ك وين23 80000.اكادير املغرب.

عنوافه)ا). اعباز  لحسن  الس د 

الدلالكة. .22 حي السالم بلوك ا لقم.
80000.اكادير املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). فكال  لحسن  الس د 

املقاومة. سالع  .297 لقم. .03 بلوك.
86150.ايت ملو5 املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالع ون..بتاليخ.15.أكتوار.
2020.تحت لقم.2467.

289I

FOUZMEDIA

ELECTRO CAPITAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
ELECTRO 300.000 شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الزفقة 
23 الرقم 130 1 الطابق ارل�سي - 

14000 القن طرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

56611
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .06
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.ELECTRO 300.000
ب ع لوازم. .: غرض الشركة بإيجاز.

املكتب بالتقس ط
ب ع لوازم اإلعالم ات.

الزفقة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

.- الطابق ارل�سي. .1  130 الرقم. .23
14000.القن طرة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 300.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د واعراب أمين عنوافه)ا).18 
بئ1 الرامي الشرق ة.14000.القن طرة.

املغرب.
الس د واعراب لضوان عنوافه)ا).
 14000 الشرق ة. الرامي  بئ1  .18

القن طرة املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د واعراب أمين عنوافه)ا).18 
بئ1 الرامي الشرق ة.14000.القن طرة.

املغرب
الس د واعراب لضوان عنوافه)ا).
 14000 الشرق ة. الرامي  بئ1  .18

القن طرة املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 13 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.-.
290I
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N2M CONSEIL-SARL

MECKY CAR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل الشكل القافوني للشركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV.HASSAN.I.RUE 5 N 19, 2
 ETAGE.N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
MECKY CAR شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
و عنوان مقرها االجت اعي 21 شالع 
الدال الب ضاء ازغنغان الناظول - 

62000 الناظول .
تحويل الشكل القافوني للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
17137

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في.06.أكتوار.2020.تم تحويل.

الشكل القافوني للشركة من.»شركة.

ذات املسؤول ة املحدودة«.إلى.»شركة.

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك.
الوح د«.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 12 بتاليخ. . بالناضول. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.3336.
291I

N2M CONSEIL-SARL

MR BENS CAFE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV.HASSAN.I.RUE 5 N 19, 2
 ETAGE.N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
MR BENS CAFE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
مح د عبدو لقم 11 الناظول - 

62000 الناظول املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.19621

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.29.شتن2020.11.تم..تحويل..

من. للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

الناظول. .11 »شالع مح د عبدو لقم.

- 62000.الناظول املغرب«.إلى.»شالع.
 62000 .- الناظول. مح د  س دي 

الناظول..املغرب«.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 13 بتاليخ. . بالناضول. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.3357.

292I

ع ر بلغريب

BEST PHONE MANIAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

ع ر بلغريب
75 شالع الحس  ة مكاتب االطلس 

الطابق الثالث املكتب 21 ، 30000، 
فاس املغرب

BEST PHONE MANIAR شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم 24 
تجزئة م11وكة زواغة متجر لقم 5 - 

30000 قاس املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
.60051

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل حل. .2020 11.مالس. املؤلخ في.

شركة. .BEST PHONE MANIAR

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك.
 100.000 لأس الها. مبلغ  الوح د 
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم.
تجزئة م11وكة زواغة متجر لقم. .24
5 - 30000.قاس املغرب فت جة لعدم.

الوصو5 لهدف االجت اعي.
و عين:

من ال.. . . الرح م. عبد  الس د)ة).

جنان. .456 برقم. وعنوافه)ا).
 30000 بوج دة. س دي  بنسل  ان 

فاس املغرب ك صفي.)ة).للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة.
 24 وفي لقم. .2020 مالس. .11 بتاليخ.
 -  5 تجزئة م11وكة زواغة متجر لقم.

30000.فاس املغرب.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .09 بتاليخ. . بفاس. التجالية 
2020.تحت لقم.2627/2020.

293I

RAHHALI CONSEIL

MH TRUCKS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

RAHHALI CONSEIL
 lot.al.azzouzia.marrakech 1482

، 40000، Marrakech.Maroc
MH TRUCKS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 368 
تجزئة الصنوار، مراكش  - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

107331
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .05
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 MH .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.TRUCKS
غرض الشركة بإيجاز.:.-.م كاف كي.

عام
الجديدة. الغ ال  قطاع  في  تاجر  .-

واملستع لة
-.أع ا5 اللحام والصباغة.

عنوان املقر االجت اعي.:.لقم.368 
 40000 .- . مراكش. تجزئة الصنوار،.

مراكش املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 500 . .: بنلعن11ي. ح  د  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
الس د املهدي املدني.:..500.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د ح  د بنلعن11ي عنوافه)ا).

مراكش. .،904 لقم. .،1 حي صوكوما.

40000.مراكش املغرب.

عنوافه)ا). املدني  املهدي  الس د 

تجزئة املسال لقم.610،.طريق اسفي،.

مراكش.40000.مراكش املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د ح  د بنلعن11ي عنوافه)ا).

مراكش. .،904 لقم. .،1 حي صوكوما.

40000.مراكش املغرب

عنوافه)ا). املدني  املهدي  الس د 

تجزئة املسال لقم.610،.طريق اسفي،.

مراكش.40000.مراكش املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

19.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116427.

294I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

LAHROUR PROMO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 N°9 Imm.Alaoui.Rue.Rahal.El

 ،Meskini 4 etage  fes.vn ، 30000

فاس املغرب

LAHROUR PROMO  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 38 

شالع موالي لش د طابق 4 شقة 8 

أطلس فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

64355

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .05

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
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ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

. LAHROUR PROMO

منعش. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

عقالي.

أع ا5 متنوعة أو البناء..

 38 لقم. .: عنوان املقر االجت اعي.

 8 شقة. .4 شالع موالي لش د طابق.

أطلس فاس.-.30000.فاس املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د لحرول خالد..:..500.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

 500 . .: ج ا5. املس اح  . الس د.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د لحرول خالد..عنوافه)ا).لقم.

4.شقة. 38.شالع موالي لش د طابق.

8.أطلس فاس.30000.فاس املغرب.

املس اح ج ا5 عنوافه)ا). . الس د.

56.زفقة.4.بالد العراقي صهريج كناوة.

فاس.30000.فاس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د لحرول خالد..عنوافه)ا).لقم.

4.شقة. 38.شالع موالي لش د طابق.

8.أطلس فاس.30000.فاس املغرب

املس اح ج ا5 عنوافه)ا). . الس د.

56.زفقة.4.بالد العراقي صهريج كناوة.

فاس.30000.فاس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .19 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2743.

295I

SIMPLCOMPT CONSULTING

GENERAL FOR SERVICE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING

شالع عال5 الفا�سي ع الة 12 شقة 
لقم 2 حي سين مراكش ، 40007، 

مراكش املغرب

GENERAL FOR SERVICE شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 

اكس ل س ول ع الة 18 شقة لقم 

6 مكتب 2 ي ين زاوية زفقة بن زياد 

وابن عائشة كليز - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

107373

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .14

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.GENERAL FOR SERVICE
مقاو5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

التلف ف و التعل ب

االستي1اد والتصدير

مطبعة.

اقامة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

 6 18.شقة لقم. اكس ل س ول ع الة.

مكتب.2.ي ين زاوية زفقة بن زياد وابن.

عائشة كليز.-.40000.مراكش املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

حصة. .300 . .: الس د الهن د علي.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

 700 . .: الس د الكرني عبد القادل.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). علي  الهن د  الس د 

اقامة مح د ص11ي. .1 ع الة ا شقة.

الرياض. حي  امللكي  الجيش  شالع 
10100.الرااط املغرب.

القادل. عبد  الكرني  الس د 
 145 لقم. تساوت  ف ال  عنوافه)ا).
الحي املح دي سقال.40000.مراكش.

املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). علي  الهن د  الس د 
اقامة مح د ص11ي. .1 ع الة ا شقة.
الرياض. حي  امللكي  الجيش  شالع 

10100.الرااط املغرب
القادل. عبد  الكرني  الس د 
 145 لقم. تساوت  ف ال  عنوافه)ا).
الحي املح دي سقال.40000.مراكش.

املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
20.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116459.
296I

م نالة ف نانس جروب

صكاي
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

م نالة ف نانس جروب
52 شالع موالي لش د شقة لقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
صكاي شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : 52 شالع 

موالي لش د شقة لقم 7 الطابق 
الرابع جليز - 40000 مراكش املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

.80021
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
تقرل. .2020 شتن11. .02 في. املؤلخ 
املسؤول ة. ذات  شركة  صكاي  حل 
 100.000 لأس الها. مبلغ  املحدودة 
اإلجت اعي. مقرها  وعنوان  دلهم 

 7 شالع موالي لش د شقة لقم. .52
الطابق الرابع جليز.-.40000.مراكش.

املغرب فت جة لخسالة الشركة.
و عين:

بنشقرون. مريم  الس د)ة).

مراكش. .40000 مراكش. وعنوافه)ا).
املغرب ك صفي.)ة).للشركة.

بويغولدن. ايت  منى  الس د)ة).

مراكش. .40000 مراكش. وعنوافه)ا).
املغرب ك صفي.)ة).للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة.

بتاليخ.02.شتن2020.11.وفي.52.شالع.

الطابق. .7 لقم. شقة  لش د  موالي 
الرابع جليز.-.40000.مراكش املغرب.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
21.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116501.

297I

م نالة ف نانس جروب

كوميا
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

م نالة ف نانس جروب
52 شالع موالي لش د شقة لقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
كوم ا شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي : 52 شالع 

موالي لش د شقة لقم 7 الطابق 
الرابع جليز - 40000 مراكش املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

.92011
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
تقرل. .2020 مالس. .31 في. املؤلخ 
مسؤول ة. ذات  شركة  كوم ا  حل 
محدودة ذات الشريك الوح د مبلغ.
وعنوان. دلهم  .100.000 لأس الها.
موالي. شالع  .52 اإلجت اعي. مقرها 
الرابع. الطابق  .7 لقم. شقة  لش د 
جليز.-.40000.مراكش املغرب فت جة.

لخسالة الشركة..
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و عين:
بنعال. الكسندل  الس د)ة).
شت1ع دو ماجول ستي1لنغ... وعنوافه)ا).
)ة). ك صفي. فرنسا  . ليغل. .27250

للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة.
.- وفي باليس. .2020 مالس. .31 بتاليخ.

27250.باليس فرنسا.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
19.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116411.

298I

KAWASHOP

KAWASHOP
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

KAWASHOP
KAWASHOP شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 32 زفقة 

البنفسج اقامة زيتوفة الطابق الثاني 
لقم 21 الدال الب ضاء - 20130  

الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

476427
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 غشت. .27
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.KAWASHOP
مطعم. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

وم و5 حفالت وبشكل عام.
زفقة. .32 .: عنوان املقر االجت اعي.
البنفسج اقامة زيتوفة الطابق الثاني.
لقم.21.الدال الب ضاء.-.20130..الدال.

الب ضاء.املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

 500 . .: حسيسني. عند5  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د امين اكريش.:..500.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة...

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د عند5 حسيسني عنوافه)ا).

ام الرا ع.2.املج وعة.7.الطابق االو5.
 20230 الحسني. الحي  .78 الع الة.

الدال الب ضاء.املغرب.
الس د امين اكريش عنوافه)ا).93 
شالع مرس سلطن الع الة.8  20130 

الدال الب ضاء.املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د عند5 حسيسني عنوافه)ا).
ام الرا ع.2.املج وعة.7.الطابق االو5.
 20230 الحسني. الحي  .78 الع الة.

الدال الب ضاء.املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.-.

299I

financial.coach

PALAIS IYAS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

financial.coach
 اقامة عايدة الطابق الثالث 

لقم 12 زفقة اسفي ، 50000، 
مكناس املغرب

PALAIS IYAS شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 
سلمى 2 الطابق االو5 شقة 7 زفقة 

السعديين البساتين  مكناس 50000 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
50971

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .22

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 PALAIS.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.IYAS

اشغا5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

عامة.

اقامة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

زفقة. .7 الطابق االو5 شقة. .2 سلمى.

السعديين البساتين..مكناس.50000 

مكناس املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 90.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

 900 . .: بالغ الي. ق ر  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا).. بالغ الي  ق ر  الس دة 

شقة. االو5  الطابق  .2 سلمى. اقامة 

 50000 زفقة السعديين البساتين. .7

مكناس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا).. بالغ الي  ق ر  الس دة 

شقة. االو5  الطابق  .2 سلمى. اقامة 

 50000 زفقة السعديين البساتين. .7

مكناس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

شتن11. .22 بتاليخ. . التجالية ب كناس.

2020.تحت لقم.-.

300I

MAGREX

الشركة املغربية لصنع اآلالت 
الفالحية و الصناعية »كوماجي«

شركة املساه ة
مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

 Compagnie.Maghrébine
 de.Matériels.Agricoles.et

Industriels - COMAGI
 Boulevard.Abdelmoumen ، 214

20360، Casablanca.Maroc
الشركة املغرا ة لصنع اآلالت 

الفالح ة و الصناع ة »كوماجي« 
»شركة املساه ة«

وعنوان مقرها االجت اعي:  214, 
شالع عبد املومن - الدالالب ضاء 

املغرب.
»مالءمة النظام ارسا�سي للشركة«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

29699 الدالالب ضاء.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.
املؤلخ في.02.يوف و.2020

ارسا�سي. النظام  مالءمة  تقرل 

لقم. للشركة مع مقتض ات القافون:.

املعد5 و املت م للقافون لقم. .20-19

95-17.املتعلق بشركات املساه ة ثم.
تعديل النظام ارسا�سي.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .
 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750483.
301I

FOUZMEDIA

Q-AGRICULTURE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
Q-AGRICULTURE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 17 شالع 
اربطا5 الرقم 4 أكدا5 - 20000 

الرااط املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

146593

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 يول وز. .30

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.Q-AGRICULTURE

غرض الشركة بإيجاز.:.االستغال5.

الفالحي.

17.شالع. عنوان املقر االجت اعي.:.

 20000 .- أكدا5. .4 الرقم. اربطا5 

الرااط املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). القد�سي  أفوال  الس د 

بوقرون. .14 زفقة س دي قاسم لقم.

20000.الرااط املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). القد�سي  أفوال  الس د 

بوقرون. .14 زفقة س دي قاسم لقم.

20000.الرااط املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

التجالية بالرااط..بتاليخ.-.تحت لقم.-.

302I

FOUZMEDIA

MH.AB IMMO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

MH.AB IMMO شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب 

لقم 3 شالع املنصول الدهبي الرقم 

14 ع الة فك ك - 14000 القن طرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

56097

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .10

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.MH.AB IMMO

االنعاش. .: غرض الشركة بإيجاز.

العقالي.

مكتب. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

شالع املنصول الدهبي الرقم. .3 لقم.

القن طرة. .14000 .- 14.ع الة فك ك.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). عبدلي  محند  الس د 

 14000  632 الحدادة. تجزئة 

القن طرة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). عبدلي  محند  الس د 

 14000  632 الحدادة. تجزئة 

القن طرة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 17 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

شتن2020.11.تحت لقم.-.

303I

 Société.Marocaine.de.Fabrication.et

 Commercialisation.de.Conserves.Alimentaires

-.Sofacal

ديماطيك
شركة املساه ة

مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

 DIESEL MATERIEL«

EQUIPEMENT  »DIMATEQ

 Route.desserte.des.usines,

 autoroute.Casablanca - Rabat ،

20600، Casablanca.Maroc

دي اط ك »شركة املساه ة«

وعنوان مقرها االجت اعي: الطريق 

املؤدية إلى املصانع, الطريق الس ال 

الرابط بين الدالا ضاء و الرااط  - - 

الدالالب ضاء املغرب.

»مالءمة النظام ارسا�سي للشركة«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

33339 الدالالب ضاء.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

املؤلخ في.02.يوف و.2020

ارسا�سي. النظام  مالءمة  تقرل 

لقم. للشركة مع مقتض ات القافون:.

املعد5 و املت م للقافون لقم. .20-19

95-17.املتعلق بشركات املساه ة ثم.

تعديل النظام ارسا�سي.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750487.

304I

كافج د

 GROUPE SCOLAIRE AL
KADA PRIVE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تغ ي1 السنة املال ة

كافج د
86 زفقة 165 مج وعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدال الب ضاء 

املغرب
 GROUPE SCOLAIRE AL KADA

PRIVE »شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: تجزئة 
ل نا  بقعة لقم 277 س دي معروف           

- 20520 الدال الب ضاء املغرب.
»تغ ي1 السنة املال ة«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.285997

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.
املؤلخ في.30.شتن2020.11

تقرل تغ ي1 السنة املال ة:.إلى..ارو5.

من شهر أكتوار الى الثالثين من شهر.
غشت..كل سنة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .
 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750724.
305I

SOFICODEX

FIVE BUILDINGS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

SOFICODEX
41 زفقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، دلب ع ر ، 20032، الدال 
الب ضاء املغرب

FIVE BUILDINGS شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 71، اقامة 
ابن بطوطة، زاوية ابن بطوطة وعبد 
الكريم الديولي الطابق 1 الرقم 3 - 

20000 الدالالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

476689
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في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .16

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 FIVE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.BUILDINGS
مطول. . . . .: غرض الشركة بإيجاز.

عقالات.
-.أع ا5 البناء.

-.هدم وتع ي1 واناء.كل املنشئات
والتك  ف. الكهرااء. اع ا5  .-

والسباكة.
واالستشالات. املشروع  دلاسة  .-

والتدليب.
-.ب ع وشراء.الشقق وارلا�سي.

-.التجالة.
-.أع ا5 الهندسة املدف ة وأع ا5.
وأع ا5. العامة  وارشغا5  البناء.
الحاسب. وشبكة  الصحي  الصرف 

اآللي وكامي1ا املراقبة.
-.تقديم أي خدمة وت ث ل لج  ع.
والسباكة. الكهراائ ة  املعدات 

والتك  ف.
املعامالت. ج  ع  عامة،. بصفة  .-
واملنقولة. والصناع ة  التجالية 
بشكل. املتعلقة  واملال ة  والعقالية 
مباشر أو غي1 مباشر بارش اء.املذكولة.
أعاله أو من املحت ل أن تعزز تحق قها.
مشالكة. أي  وكذلك  وتطويرها،.
مباشرة أو غي1 مباشرة.،.بأي شكل من.
أو في الشركات التي تسعى. ارشكا5..
لتحق ق أهداف م اثلة أو ذات صلة.

عنوان املقر االجت اعي.:.71،.اقامة.

ابن بطوطة،.زاوية ابن بطوطة وعبد.
 -  3 1.الرقم. الكريم الديولي الطابق.

20000.الدالالب ضاء.املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 500 . .: بنسل ان. توف ق  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 500 . .: الشيهب. ك ا5  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د توف ق بنسل  ان عنوافه)ا).

عين. .،114 لقم. .1 زفقة. .2 سلومة.
السبع.20300.الدالالب ضاء.املغرب.

عنوافه)ا). الشيهب  ك ا5  الس د 

بنسل  ان. .2000 دوال ح داوة مل لة.
املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د توف ق بنسل  ان عنوافه)ا).

عين. .،114 لقم. .1 زفقة. .2 سلومة.
السبع.20300.الدالالب ضاء.املغرب

عنوافه)ا). الشيهب  ك ا5  الس د 

بنسل  ان. .2000 دوال ح داوة مل لة.
املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750836.
306I

SOFICODEX

F.K IMMO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SOFICODEX
41 زفقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، دلب ع ر ، 20032، الدال 
الب ضاء املغرب

F.K IMMO شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 71، اقامة 
ابن بطوطة، زاوية ابن بطوطة وعبد 
الكريم الديولي الطابق 1 الرقم 3 - 

20000 الدالالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
476687

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .06

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 F.K .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.IMMO

الت1ويج. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
العقالي

•.البناء.على ألا�سي جرداء.،.شراء،.

ب ع.،.ومطول عقالي بكافة أشكاله

اإليجال،. الشراء،. الوساطة،. .•

اإلدالة،.الهدم.،.إعادة البناء.،.اإلدالة،.

وارلا�سي. املباني  وا ع  تأه ل  إعادة 

واإلنشاءات وج  ع أشكا5 امل تلكات.

،.وكذلك إنشاء. الريف ة أو الحضرية.

ج  ع أفواع البناء.وخدمة ارلا�سي.

•.تقديم املشولة بشأن املعامالت.

العقالية

وأع ا5. العامة  ارشغا5  إفجاز  .•

أو. خاصة  ملصالح  املدف ة  الهندسة 

عامة.

البن ة. تص  م  في  املشالكة  .•

وارففاق. كالطرق  العامة  التحت ة 

والسدود والجسول واملوانئ وغي1ها.

الحفر. أع ا5  بج  ع  الق ام  .•

والواجهات وهدم املباني.

العامة،. البناء. بأع ا5  الق ام  .•

والخرسافة. اإلنشائ ة،. وارع ا5 

التشط ب. وأع ا5  املسلحة،.

والتوس ع. والتشط ب ملشاليع البناء.

الصناع ة. لل باني  والتجديد 

والتجالية والج اع ة والخاصة.

واآلالت. املواد  ج  ع  اقتناء. .•

واملعدات الخاصة اهداف الشركة.

الع ل ات. ج  ع  عام،. واوجه 

واملنقولة. والصناع ة  التجالية 

بشكل. املتعلقة  واملال ة  والعقالية 

مباشر أو غي1 مباشر بغرض الشركة.

وكذلك أي مشالكة. وتعزيز تطويرها..

مباشرة أو غي1 مباشرة بأي شكل من.

تسعى. التي  الشركات  في  .، ارشكا5.

لتحق ق أهداف م اثلة أو ذات صلة.

عنوان املقر االجت اعي.:.71،.اقامة.

ابن بطوطة،.زاوية ابن بطوطة وعبد.
 -  3 1.الرقم. الكريم الديولي الطابق.

20000.الدالالب ضاء.املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: بلفق ه. الس د يوسف 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 1.000 .: بلفق ه. الس د يوسف  .

بق  ة.100.دلهم.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:
عنوافه)ا). بلفق ه  يوسف  الس د 
عين. .،58 لقم. .78 الفضل زفقة. حي 

الشق.20300.الدالالب ضاء.املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). بلفق ه  يوسف  الس د 
عين. .،58 لقم. .78 الفضل زفقة. حي 

الشق.20300.الدالالب ضاء.املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750813.
307I

الفض لة

SOUMADI TRAVAUX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

الفض لة
لقم 529 شقة لقم 4 الوحدة 

5 شالع عال5 الفا�سي  مراكش ، 
40070، مراكش املغرب

SOUMADI TRAVAUX شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 
ارل�سي لقم 79 عرصة بن ابراه م 
باب دكالة - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
107405
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في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .18

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.SOUMADI TRAVAUX

غرض الشركة بإيجاز.:.املقاو5 في.

ارشغا5 املختلفة أو البناء

املتجر في مواد البناء.بالتقس ط

املقاو5 في التس ي1 الخدماتي.

الطابق. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

ابراه م. بن  عرصة  .79 لقم. ارل�سي 

باب دكالة.-.40000.مراكش املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: الس د السومادي افول.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة...

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د السومادي افول عنوافه)ا).

الدلدواة.. .29 لقم. ايهي1ي  عرصة 

40000.مراكش املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د السومادي افول عنوافه)ا).

الدلدواة.. .29 لقم. ايهي1ي  عرصة 

46000.مراكش املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

21.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116493.

308I

FIDUNA

زيرفا برومو
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUNA

 HY.MLY.ABDELLAH.RUE 70

 N 33 CASABLANCA ، 20480،

CASABLANCA MAROC
زيرفا برومو شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 39 شاع 

اللة ياقوت طابق 5 الشقة د  الدال 

الب ضاء - 20010 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

477109

 05 عقد حر مؤلخ في. . ب قت�سى.
القافون. إعداد  تم  .2020 أكتوار.

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

زيرفا. .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

برومو.

منعش. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

عقالي.

39.شاع. .: عنوان املقر االجت اعي.

الدال. . الشقة د. .5 اللة ياقوت طابق.

الب ضاء. الدال  .20010 .- الب ضاء.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: فتاش. فاط ة  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة...

 1000 .: فتاش. فاط ة  الس دة 

بق  ة.100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). فتاش  فاط ة  الس دة 
 30 لقم. ف ال  بوسكولة  جنان 
الدال. .20010 الب ضاء. بوسكولة 

الب ضاء.املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). فتاش  فاط ة  الس دة 
 30 لقم. ف ال  بوسكولة  جنان 
الدال. .20010 الب ضاء. بوسكولة 

الب ضاء.املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751058.

309I

socogese

»CELLU-FOMRE«
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

socogese
 Bd. Prince.Héritier.Résidence

 Mly.El-Kamel.Fès ، 30000، Fès
Maroc

»CELLU-FOMRE« شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 55 شالع 
الشفشاوني - 30000 فاس املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

.27671
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
2020.تقرل حل. 15.شتن11. املؤلخ في.
ذات. شركة  .»CELLU-FOMRE«
لأس الها. مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 
مقرها. وعنوان  دلهم  .100.000,00
.- الشفشاوني. شالع  .55 اإلجت اعي.
فاس املغرب فت جة لتوقف. .30000

النشاط.
و عين:

و. . الهاللي. . فرمين. الس د)ة).

الشفشاوني. شالع  .55 عنوافه)ا).

)ة). ك صفي. املغرب  فاس  .30000
للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة.

بتاليخ.15.شتن2020.11.وفي.55.شالع.

الشفشاوني.-.30000.فاس املغرب.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .21 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2020/2771.

310I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

كوم افنتس اوركنيزاسيون

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تحويل املقر االجت اعي للشركة

 FIDUCIAIRE COMPTA

PRECISION

 N° 103 AVENUE.ABDELLAH

 GUENNOUN.CITE.SALAM ،

80000، AGADIR.MAROC

كوم افنتس اولكنيزاس ون شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 08 

ع الة 21 حي القسام شالع بنيبة 

مح د سالم  - 70000 الع ون 

املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.19825

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في.11.شتن2020.11.تم..تحويل..

من. للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

»لقم.08.ع الة.21.حي القسام شالع.

بنيبة مح د سالم..-.70000.الع ون.

املغرب«.إلى.»شقة.1.لقم.403.الطابق.

اقامة النهضة حي. .100 ارو5 ع الة.

السالم.-.80000.اكادير..املغرب«.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالع ون..بتاليخ.09.أكتوار.

2020.تحت لقم.2375/20.

311I
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AFTISSE CONSEIL

AZBAN DISTRIBUTION 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

AFTISSE CONSEIL
 RESIDENCE AIN HMIDA

 IMMEUBLE 3 APPARTEMENT
 15 . 3ème.ETAGE.ANGLE
 AVENUE ABDELKRIM EL

 KHATTABI ET AVENUE ALLAL
 EL.FASSI.MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
 AZBAN DISTRIBUTION شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 
ع ت ح  دة ,ع الة 3 الشقة 15 

املكتب لقم 2 بالطابق الثالث شالع 
عبد الكريم الخطابي - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
107101

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .11

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

..: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.AZBAN DISTRIBUTION

غرض الشركة بإيجاز.:.التجالة
توزيع املواد الغدائ ة..

اقامة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
 15 الشقة. .3 ,ع الة. ح  دة. ع ت 
بالطابق الثالث شالع. .2 املكتب لقم.
 40000 .- الخطابي. الكريم  عبد 

مراكش املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د خل ل عبد الرح ان.:..100 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الرح ان. عبد  خل ل  الس د 

حي السعادة زفقة النس م. عنوافه)ا).

لقم.3.الش اع ة.00000..الش اع ة.

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الرح ان. عبد  خل ل  الس د 

حي السعادة زفقة النس م. عنوافه)ا).

لقم.3.الش اع ة.00000..الش اع ة.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

09.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116177.

312I

مكتب ارستاذ أمين الهجري موثق

CLINIQUE SIDI AMAR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

مكتب ارستاذ أمين الهجري موثق

66 شالع مح د الخامس لقم 14 ، 

90000، طنجة املغرب

CLINIQUE SIDI AMAR  شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 52 س دي 

ع ر - 90000 طنجة املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.10575

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.09.أكتوار.2020.تم تع ين.

الس د)ة). للشركة  جديد  مسي1 

مصباح عبد الح  د..ك سي1 وح د

تبعا لقبو5 استقالة املسي1.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .21 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.5687.

313I

bemultico..ب  ولت كو

 DISTRAMEK
 ديست1امك

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

bemultico  ب  ولت كو
لقم 106 شقة لقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

DISTRAMEK  ديست1امك شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي كراج في 
الرقم 131 النع م 07 مكناس - 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

51071
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .25
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

DISTRAMEK..ديست1امك.
غرض الشركة بإيجاز.:.التفاوض.

االست1اد و التصدير.
كراج. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
.- مكناس. .07 النع م. .131 في الرقم.

50000.مكناس املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 500 . .: الس د عبد اللط ف بابني.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 500 . .: الس د موالي هاشم بكي1.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
بابني. اللط ف  عبد  الس د 
عنوافه)ا).لقم.30.الشطر الف كام ل ا.
مكناس. السادس  مح د  شالع  .2

50000.مكناس املغرب.

بكي1. هاشم  موالي  الس د 

الشقة. .17 الف. ع الة  عنوافه)ا).

 50000 مكناس. .2 الف. املنصول  .2

مكناس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

بابني. اللط ف  عبد  الس د 

عنوافه)ا).لقم.30.الشطر الف كام ل ا.

مكناس. السادس  مح د  شالع  .2

50000.مكناس املغرب

بكي1. هاشم  موالي  الس د 

الشقة. .17 الف. ع الة  عنوافه)ا).

 50000 مكناس. .2 الف. املنصول  .2

مكناس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

21.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب كناس.

2020.تحت لقم.3372.

314I

AFTISSE CONSEIL

MARINA KECH STUDIO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

AFTISSE CONSEIL

 RESIDENCE AIN HMIDA

 IMMEUBLE 3 APPARTEMENT

 15 . 3ème.ETAGE.ANGLE

 AVENUE ABDELKRIM EL

 KHATTABI ET AVENUE ALLAL

 EL.FASSI.MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

MARINA KECH STUDIO شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 

ع ت ح  دة ,ع الة 3 الشقة 15 

املكتب لقم 2 بالطابق الثالث شالع 

عبد الكريم الخطابي - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

107329
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في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .15

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.MARINA KECH STUDIO

التسويق. .: غرض الشركة بإيجاز.

الرقمي

التواصل و كتابة املحتوى

عالقات عامة.

اقامة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

 15 الشقة. .3 ,ع الة. ح  دة. ع ت 

بالطابق الثالث شالع. .2 املكتب لقم.

 40000 .- الخطابي. الكريم  عبد 

مراكش املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس دة سولوف وف مالينا..:..100 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

مالينا.. سولوف وف  الس دة 

عنوافه)ا).الواليات املتحدة ارمريك ة.

املتحدة. الواليات  .0000  00000

ارمريك ة.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

مالينا.. سولوف وف  الس دة 

عنوافه)ا).الواليات املتحدة ارمريك ة.

املتحدة. الواليات  .0000  00000

ارمريك ة

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

19.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116426.

315I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

G WORLD
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27
 APPART.N°2 1ER.ETAGE.SETTAT

، 26000، SETTAT.MAROC
G WORLD  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 16 شالع 

الج اللي العريبي  الطابق 8 - 20000 
الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
476957

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .21

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 G .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

. WORLD
اع ا5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

متنوعة للبناء.
16.شالع. عنوان املقر االجت اعي.:.
الج اللي العريبي..الطابق.8 - 20000 

الدال الب ضاء.املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
500.حصة. . .: الس د جواد مالكي.

بق  ة.100.دلهم للحصة..
 500 . .: الس د عبد اإلله التومي.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
 88 الس د جواد مالكي عنوافه)ا).
زفقة موالي سل  ان حي ماف ا.26000 

سطات املغرب.

الس د عبد اإلله التومي عنوافه)ا).

س دي. زفقة  بوعب د  س دي  حي 

سطات. .26000  1 الرقم. البهلو5 

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د عبد اإلله التومي عنوافه)ا).

س دي. زفقة  بوعب د  س دي  حي 

سطات. .26000  1 الرقم. البهلو5 

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.25188.

316I

ANOIR & ASSOCIES

SWEET-FLAMINGO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ANOIR & ASSOCIES

 Espace.Riad.Fès, 10 rue.Lalla

 Aicha, appartement.N° 16 Fès،

30000، fes.Maroc

SWEET-FLAMINGO  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب لقم 

28، الطابق الرابع مكاتب الصفاء 

طريق صفرو  شالع موالي لش د 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

64323

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .30

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
. SWEET-FLAMINGO

غرض الشركة بإيجاز.:.-كريبي1ي
-الحلويات.

مكتب. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

مكاتب. الرابع  الطابق  .،28 لقم.

شالع موالي. . طريق صفرو. الصفاء.
لش د.30000.فاس املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 
دلهم،.مقسم كالتالي:

 100 . .: الس دة سالة الغ راسني.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
الغ راسني. سالة  الس دة 
طريق. .2 الراشدية. .9 لقم. عنوافه)ا).

عين الشقف.30000.فاس املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الغ راسني. سالة  الس دة 
طريق. .2 الراشدية. .9 لقم. عنوافه)ا).

عين الشقف.30000.فاس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .16 بتاليخ. . بفاس. التجالية 
2020.تحت لقم.2718.

317I

azzouziabdelali

 SOCIETE ZOULOU
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

azzouziabdelali
FES.،.30010،.FES.MAROC

 SOCIETE ZOULOU
ذات. شركة  .DISTRIBUTION

املسؤول ة املحدودة
أ. .17 اإلجت اعي. مقرها  وعنوان 
4.طريق عين. زهرة املدائن متجر لقم.

الشقف.-.30000.فاس املغرب
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املسؤول ة. ذات  شركة  تأسيس 
املحدودة.

لقم التق  د في السجل التجالي.:.
64385

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .10

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

متبوعة. الشركة  تس  ة 

ب ختصر. اإلقتضاء. عند 
 SOCIETE ZOULOU .: تس  تها.

.DISTRIBUTION
.- مطبعة. .: غرض الشركة بإيجاز.
االستي1اد. .- تسويق االدوات املكتب ة.

والتصدير.
أ. .17 .: االجت اعي. املقر  عنوان 
4.طريق عين. زهرة املدائن متجر لقم.

الشقف.-.30000.فاس املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
400.حصة. . .: الس د سع د زولو.

بق  ة.100.دلهم للحصة..
الس دة املهدي زولو.:..300.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..
حصة. .300 . .: زولو. ع ر  الس د 

بق  ة.100.دلهم للحصة...
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
 23 الس د سع د زولو عنوافه)ا).
فاس. .30000 زازا. حي  لحلو  تجزئة 

املغرب.
 23 الس د املهدي زولو عنوافه)ا).
فاس. .30000 زازا. حي  لحلو  اقامة 

املغرب.
 23 عنوافه)ا). زولو  ع ر  الس د 
فاس. .30000 زازا. حي  لحلو  اقامة 

املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
 23 الس د املهدي زولو عنوافه)ا).
فاس. .30000 زازا. حي  لحلو  اقامة 

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .20 بتاليخ. . بفاس. التجالية 
2020.تحت لقم.2767.

318I

AFTISSE CONSEIL

GALY SERVICES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

AFTISSE CONSEIL
 RESIDENCE AIN HMIDA

 IMMEUBLE 3 APPARTEMENT
 15 . 3ème.ETAGE.ANGLE
 AVENUE ABDELKRIM EL

 KHATTABI ET AVENUE ALLAL
 EL.FASSI.MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
GALY SERVICES شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 
ع ت ح  دة ,ع الة 3 الشقة 15 

املكتب لقم 2 بالطابق الثالث شالع 
عبد الكريم الخطابي - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
107159

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .15

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 GALY .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.SERVICES
غرض الشركة بإيجاز.:.استشالات.

و دلاسات
ارحداث. تنظ م  خاصة  تعهدات 

واملناسبات

اقامة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

 15 الشقة. .3 ,ع الة. ح  دة. ع ت 

بالطابق الثالث شالع. .2 املكتب لقم.

 40000 .- الخطابي. الكريم  عبد 

مراكش املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د أمقران جواد.:..100.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د أمقران جواد عنوافه)ا).93  

الحي املنجمي..45800.تنغي1 املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د أمقران جواد عنوافه)ا).93  

الحي املنجمي..45800.تنغي1 املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

13.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116263.

319I

AC CONSEIL

سارز
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

AC CONSEIL

زفقة عبد الكريم بنجلون مكاتب 

اشرف الطابق الخامس مكتب لقم 

41 املدينة الجديدة فاس ، 30000، 

فاس املغرب

سالز شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال اوالد 

الط ب السفلئ محل لقم 1 - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

64393

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .17

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها.:.سالز.

معصرة. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

الزيتون.

اشغا5 متنوعة.

عنوان املقر االجت اعي.:.دوال اوالد.

الط ب السفلئ محل لقم.1 - 30000 

فاس املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

حسني. علوي  هللا  عبد  الس د 

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .1.000   :

للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

حسني. علوي  هللا  عبد  الس د 

زفقة. .33 سوسة. شالع  عنوافه)ا).

فاس. .2 . الزهول. حشالف  ضايت 

30000.فاس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

حسني. علوي  هللا  عبد  الس د 

زفقة. .33 سوسة. شالع  عنوافه)ا).

فاس. .2 . الزهول. حشالف  ضايت 

30000.فاس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .21 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2778.

320I
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CECOGEL / SARL

GROUP GSM IMMOBILIER
إعالن متعدد القرالات

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA.BLOC.C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

  GROUP GSM IMMOBILIER

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: وجدة، 

زفقة أم نة برح ل ة شالع مح د 

الخامس الطابق السادس لقم 22 

- - وجدة املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.32553

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

املؤلخ في.11.أكتوار.2019.تم اتخاذ.

القرالات التال ة:.

قرال لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.

وفاة الس د عبد الغاني دوحي

قرال لقم.2:.الذي ينص على مايلي:.

تقس م حصص الشريك املتوفى على.

الولثة الشرع ين

قرال لقم.3:.الذي ينص على مايلي:.

تفويت حصص.

قرال لقم.4:.الذي ينص على مايلي:.

تح ين النظام ارسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.

بند لقم.6:.الذي ينص على مايلي:.

 250 دوحي. سع د  الس د  ي تلك 

حصة و الس د مراد دوحي.250.حصة.

الذي ينص على مايلي:. .:7 .بند لقم.

 25000 دوحي. الس د سع د  ي تلك 

الس د. و  الشركة  ما5  برأس  دلهم 

مراد دوحي.25000.دلهم..

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

دجن11. .19 بتاليخ. . بوجدة. التجالية 

2019.تحت لقم.3830.

321I

FISCALEX MAROC

ODESSEN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL.MASJID.I 5EME.ETAGE.APP

 29 GUELIZ.MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH.MAROC
ODESSEN شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع عبد 
الكريم الخطابي اقامة جواد ع الة 
109 شقة لقم 43 الطابق الثالث 
مراكش مراكش 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
107343

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .22

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.ODESSEN

.: بإيجاز. الشركة  غرض 
االستشالات اإلدالية وتطوير ارع ا5.
عنوان املقر االجت اعي.:.شالع عبد.
اقامة جواد ع الة. الخطابي  الكريم 
الثالث. الطابق  .43 لقم. شقة  .109
مراكش. .40000 مراكش. مراكش 

املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:
حصة. .10 . .: بي1تان. لوي  الس د 

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

 08 بي1تان عنوافه)ا). لوي  الس د 
فرنسا. باليس  .75017 تخوفو. غي 

0000.باليس..فرنسا.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
 08 بي1تان عنوافه)ا). لوي  الس د 
فرنسا. باليس  .75017 تخوفو. غي 

0000.باليس..فرنسا
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
20.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116438.
322I

GECAFISC

 TALMOULKTE
IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

GECAFISC
 RUE MOHAMED EL 26
  QUORRI  ETG 1 APPT 5
 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC
 TALMOULKTE IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 
بولكون زفقة لكراكة اقامة 

الكولفيش الطابق االل�سي الشقة 
1 ع الة 2 الدالالب ضاء - 20050 

الدالالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
476699

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .16

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.TALMOULKTE IMMOBILIERE

الت1ويج. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
العقالي.

حي. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

بولكون زفقة لكراكة اقامة الكولفيش.
 2 ع الة. .1 الشقة. االل�سي  الطابق 
20050.الدالالب ضاء. الدالالب ضاء.-.

املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
عنوافه)ا). املرابط  مح د  الس د 
شالع. .6 زفقة. النس م  تجزئة  .2
 20190 . اففا. بوطالب  الهادي  عبد 

الدالالب ضاء.املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). املرابط  مح د  الس د 
شالع. .6 زفقة. النس م  تجزئة  .2
 20190 . اففا. بوطالب  الهادي  عبد 

الدالالب ضاء.املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750841.
323I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

D.M.6 PRO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME.ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
D.M.6 PRO شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجت اعي محل 
لقم 30  لقم 235 مكرل زفقة 03 

حي س دي الهادي زواغة  - 30000 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
64259

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .21

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 D.M.6.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.PRO
شركة. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
ارشغا5 العامة والخاصة والهندسة.
املدف ة من أي فوع كافت ج  ع أفواع.
.، البناء. أو  البناء. أو  الهدم  ع ل ات 
ج  ع ارع ا5 املتعلقة باملبنى:.فجالة.
خشب ة.،.أملن وم.،.أع ا5 حديدية.،.
الكهرااء. .، تك  ف. .، تدفئة. .، سباكة.
،.كهراة الجهد املتوسط...واملنخفض..
ج  ع أع ا5 الطرق وأع ا5 الحفر.
دائق. ح ال وتنس ق  الصحي  والصرف 
حدائق. ل وا الخضراء. املساحات  من 
البناء. ع  ق وتشغ ل ج  ع موا إنشاء.
واملحاجر والولش وارصو5 التجالية.
العامة. ا5  غ ارش بشركة  املتعلقة 
توفي1 خدمات. . ، أو القطاع الخاص.
ارمن.،.الع الة.،.تأجي1 معدات املباني.
أفظ ة. ترك ب  . ، العامة. وارشغا5 
ارمن.،.التنظ ف.،.التطهي1.،.مكافحة.

اآلفات..
محل. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
لقم.30..لقم.235.مكرل زفقة.03.حي.
س دي الهادي زواغة..-.30000.فاس.

املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
الس د مح د ديولي.:..500.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د مرتجي بن11كة.:..500.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). ديولي  مح د  الس د 

6.زفقة الفق ه سحنون بولمافة.. لقم.

30000.فاس املغرب.

عنوافه)ا). بن11كة  مرتجي  الس د 
 2 الطابق. .4 زفقة ارخطل شقة. .10

30000.فاس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). ديولي  مح د  الس د 

6.زفقة الفق ه سحنون بولمافة.. لقم.

30000.فاس املغرب

عنوافه)ا). بن11كة  مرتجي  الس د 
 2 الطابق. .4 زفقة ارخطل شقة. .10

30000.فاس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .12 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2644.

324I

إئت اف ة الوفاء

OM RABII PROMO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

إئت اف ة الوفاء

شالع عال5 الفا�سي الرقم 79 

سطات ، 26000، سطات املغرب

OM RABII PROMO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 

ارل�سي ، الرقم 644 ، تجزئة مج ع 

الخي1 سطات - 26000 سطات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

6135

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .10

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 OM .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.RABII PROMO

منعش. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

عقالي

أشغا5 البناء.املختلفة.

الطابق. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

،.تجزئة مج ع. .644 الرقم. .، ارل�سي.

سطات. .26000 .- سطات. الخي1 

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 500.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د الكالح عبد الحق.:..2.500 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د فتحي عبد الفتاح.:..2.500 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د الكالح عبد الحق عنوافه)ا).

الرقم. .36 زفقة. الخي1  مج ع  تجزئة 

644.سطات.26000.سطات املغرب.

الفتاح. عبد  فتحي  الس د 

دوال اوالد العوني العوفات. عنوافه)ا).

بنول. س دي  .24353 بنول. س دي 

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د الكالح عبد الحق عنوافه)ا).

الرقم. .36 زفقة. الخي1  مج ع  تجزئة 

644.سطات.26000.سطات املغرب

الفتاح. عبد  فتحي  الس د 

دوال اوالد العوني العوفات. عنوافه)ا).

بنول. س دي  .24353 بنول. س دي 

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بسطات..بتاليخ.20.أكتوار.

2020.تحت لقم.1130/2020.

325I

DYNAMIC ALL SERVICE

DYNAMIC ALL SERVICES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

حل شركة

DYNAMIC ALL SERVICE

 RUE. SABRI. BOUJEMAA. ،  12

20200،.CASABLANCA.MAROC

DYNAMIC ALL SERVICES شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طول التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي 12 

 SABRI.BOUJEMAA - 20200

.CASABLANCA MAROC

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.398799

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تقرل حل. .2020 يوف و. .01 املؤلخ في.

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات.

 DYNAMIC ALL الوح د. الشريك 

SERVICES..مبلغ لأس الها.100.000 

اإلجت اعي. مقرها  وعنوان  دلهم 

 SABRI BOUJEMAA - 20200  12

CASABLANCA MAROC.فت جة 5.:.

. IMPOSSIBILITE DE CONTINUE

 RUE 12 و حدد مقر التصف ة ب.

 SABRI BOUJEMAA - 20200

 .CASABLANCA MAROC

و عين:

 YACINE  AZZAOUI الس د)ة).

 RUE SABRI  12 عنوافه)ا). و 

 BOUJEMA 20200 CASABLANCA

MAROC.ك صفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 10 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

يول وز.2020.تحت لقم.739062.

326I
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إئت اف ة لزقي.»ذ.لزقي هشام«.محاسب معت د

 SOCIETE LABORATOIRE 

 D’ESSAIS ET CONTROLE DE

ROUTE   » L.E.C.R
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

إئت اف ة لزقي »ذ.لزقي هشام« 

محاسب معت د
لقم 17 شقة 15 زفقة افتسي1ابي ، 

50000، مكناس املغرب

 SOCIETE LABORATOIRE 

 D’ESSAIS ET CONTROLE DE

ROUTE   » L.E.C.R شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة 11 

شقة 13 الطابق 3 تجزئة الفجر    

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

51009

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

القافون. إعداد  تم  .2020 يوف و. .15

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

 SOCIETE LABORATOIRE   :

 D’ESSAIS ET CONTROLE DE

.ROUTE   » L.E.C.R

مكتب. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

الدلاسات و االبحات.

ع الة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

3.تجزئة الفجر.... 13.الطابق. 11.شقة.

50000.مكناس املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: خالد. شخاد  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د شخاد خالد عنوافه)ا)..حي.

بن تاشفين لقم.590 40150.مراكش.
املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د شخاد خالد عنوافه)ا)..حي.

بن تاشفين لقم.590 40150.مراكش.
املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

16.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب كناس.
2020.تحت لقم.3306.

327I

MAIROUCHE FISC

LIBILI INOX
شركة التضامن

حل شركة

MAIROUCHE FISC
155 شالع مح د السادس اقامة 

سلمى الطابق االو5 لقم 03 كل  م ، 
81000، كل  م املغرب

LIBILI INOX شركة التضامن)في 
طول التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
زليويلة لقم 46 حي النوادل كل  م - 

81000 كل  م املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.1481

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.12.أكتوار.2020.تقرل حل.

.مبلغ. .LIBILI INOX شركة التضامن.

وعنوان. دلهم  .10.000 لأس الها.

مقرها اإلجت اعي شالع زليويلة لقم.

46.حي النوادل كل  م.-.81000.كل  م.
املغرب فت جة 5.:.حل الشركة..

شالع. ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

.- حي النوادل كل  م. .46 زليويلة لقم.
81000.كل  م املغرب..

و عين:

الس د)ة).مح د..ب بي و عنوافه)ا).

لقم03.بلوك ب حي الصحراء.طافطان.

82000.طافطان املغرب ك صفي.)ة).

للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

العقود. تبل غ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

20.أكتوار. بتاليخ. . االبتدائ ة بكل  م.

2020.تحت لقم.274/2020.

328I

SOBAGIM

FINLYT

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

SOBAGIM

123 زفقة الولود بوس جول 

الدالالب ضاء ، 20200، 

الدالالب ضاء املغرب

FINLYT شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 11 زفقة 

عزيز بال5 شالع الزلقطوني املعاليف 

الدال الب ضاء - 20100 الدال 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

474881

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .10

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.FINLYT

 CONSEIL.:.غرض الشركة بإيجاز

 ET ACOMPAGNEMENT EN

.EVENEMENT ET MARKETING

عنوان املقر االجت اعي.:.11.زفقة عزيز.

بال5 شالع الزلقطوني املعاليف الدال.

الب ضاء. الدال  .20100 .- الب ضاء.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

300.حصة. . .: الس دة بنيس لبنى.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

 100 . .: ياسين. الجندي  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د الجبل طالق.:..600.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). لبنى  بنيس  الس دة 

 1 الطابق. .EPINAL ESC E اقامة.

الدال. .20100 . املعاليف. .3 الشقة.

الب ضاء.املغرب.

الس د الجندي ياسين عنوافه)ا).

 20410 . زفقة تشالم لز الوازيس. .20

الدال الب ضاء.املغرب.

الس د الجبل طالق عنوافه)ا).48 

الدال. .20420 . زفقة السين حي بولو.

الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د الجبل طالق عنوافه)ا).48 

الدال. .20420 . زفقة السين حي بولو.

الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 07 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.748727.

329I
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AMC-PLUS CONSULTING

AFRO NEGOCE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل الشكل القافوني للشركة

AMC-PLUS CONSULTING
 IBN.SINA.II.IMM.C4 MG 23
 AVENUE.ALAL.AL.FASSI.VN ،

50010، MEKNÈS.MAROC
AFRO NEGOCE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
و عنوان مقرها االجت اعي 5 شالع بئ1 

افزلان السعادة - 50070 مكناس .
تحويل الشكل القافوني للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.36481

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.28.شتن2020.11.تم تحويل.

الشكل القافوني للشركة من.»شركة.

ذات املسؤول ة املحدودة«.إلى.»شركة.

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك.
الوح د«.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

22.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب كناس.
2020.تحت لقم.3415.

330I

MAIROUCHE FISC

LIBILI CAR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

MAIROUCHE FISC
155 شالع مح د السادس اقامة 

سلمى الطابق االو5 لقم 03 كل  م ، 
81000، كل  م املغرب

LIBILI CAR شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة)في طول التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 162 
شالع يوسف ابن تاشفين كل  م - 

81000 كل  م املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.785

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تقرل. .2020 أكتوار. .12 في. املؤلخ 

حل شركة ذات املسؤول ة املحدودة.
LIBILI CAR..مبلغ لأس الها.500.000 

دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم.

162.شالع يوسف ابن تاشفين كل  م.

.: .5 فت جة  املغرب  كل  م  .81000  -

حل الشركة.

و حدد مقر التصف ة ب لقم.162 

.- كل  م. تاشفين  ابن  يوسف  شالع 

81000.كل  م املغرب..

و عين:

الس د)ة).مح د..ب بي و عنوافه)ا).

لقم03.بلوك ب حي الصحراء.طافطان.

82000.طافطان املغرب ك صفي.)ة).

للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

العقود تبل غ  محل  و   املخابرة 

.و الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

20.أكتوار. بتاليخ. . االبتدائ ة بكل  م.

2020.تحت لقم.275/2020.

331I

FIDUCIAIRE ET BUSINESS CENTER..شركة.

محدودة املسؤول ة ذات شريك وح د

MITOU SERVE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ET BUSINESS

CENTER  شركة محدودة املسؤول ة 

ذات شريك وح د

شقة 5 ع الة شهي1 شالع مح د 

السادس زفقة سي1كوف الجديدة ، 

24000، الجديدة املغرب

MITOU SERVE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

 RUE 67 وعنوان مقرها اإلجت اعي

 CHEVALIER.BAYARD.ETG 5 N

 16 BELVEDERE.CASABLANCA -

20000 CASABLANCA.MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

296581

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2018 شتن11. .17

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.MITOU SERVE

 TRAVAUX.:.غرض الشركة بإيجاز

 DIVERS OU CONSTRUCTIONS

.(ENTREPRENEUR DE

 RUE 67 .: عنوان املقر االجت اعي.

 CHEVALIER BAYARD ETG 5 N

 16 BELVEDERE CASABLANCA -

.20000 CASABLANCA MAROC

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 KHARRAS RACHID الس د.

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .:  1.000

للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

 KHARRAS RACHID الس د.

 ELJADIDA 24000 عنوافه)ا).

.ELJADIDA MAROC

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

 KHARRAS RACHID الس د.

 ELJADIDA 24000 عنوافه)ا).

ELJADIDA MAROC

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

.- بتاليخ. . الب ضاء. بالدال  التجالية 

تحت لقم.-.

332I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

FAOUZI AGRO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27

 APPART.N°2 1ER.ETAGE.SETTAT

، 26000، SETTAT.MAROC

FAOUZI AGRO شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال والد 

مع ر لحوازة الغرا ة  اوالد سع د - 

26000 سطات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5999

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

القافون. إعداد  تم  .2020 يوف و. .11

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.FAOUZI AGRO

تس ين. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

العجو5.

:.دوال والد. عنوان املقر االجت اعي.

.- اوالد سع د. . مع ر لحوازة الغرا ة.

26000.سطات املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: عث ان. فوزي  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
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عنوافه)ا). عث ان  فوزي  الس د 

سع د. اوالد  . الحوازة. . اعراوة. دوال 

26000.سطات املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). عث ان  فوزي  الس د 

سع د. اوالد  . الحوازة. . اعراوة. دوال 

26000.سطات املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بسطات..بتاليخ.21.يول وز.

2020.تحت لقم.393/20.

333I

NT FINANCE

SLACKERS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

NT FINANCE

 BD RIAD LOT MASSIRA

 LOT.FB 10 RTG 3 APP 7

 MOHAMMEDIA ، 20000،

MOHAMMEDIA MAROC

SLACKERS شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة لقم 

181 املنطقة الصناع ة جنوب غرب 

املح دية - 28830 املح دية املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.24429

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 شتن11. .14 في. املؤلخ 

املصادقة على.:
معزوزي. ول د  )ة). الس د. تفويت 

أصل. من  اجت اع ة  حصة  .670

3.330.حصة لفائدة..الس د.)ة).عبد.

أكتوار. .06 بتاليخ. معزوزي  الكريم 

.2020
معزوزي. ول د  )ة). الس د. تفويت 

أصل. من  اجت اع ة  حصة  .1.160

)ة). الس د. . لفائدة. حصة  .3.330

 06 بتاليخ. العلوي  شرابي  جال5 

أكتوار.2020.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 20 بتاليخ. . باملح دية. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.1369.

334I

zakaria.gestion.snc 

AKOLCHI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

zakaria.gestion.snc

 rue.maarakat.badr.erac 29

 khemisset.n ، 15000، khemisset

maroc

AKOLCHI شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 30 شقة 8 
زفقة موالي أح د لوك لي حسان  - 

100200 الرااط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

146889

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .01

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.AKOLCHI

أشغا5. . . .: غرض الشركة بإيجاز.

االستي1اد. مختلة  أشغا5  البناء.

والتصدير

30.شقة. .: عنوان املقر االجت اعي.

8.زفقة موالي أح د لوك لي حسان..-.

100200.الرااط املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: الس د املالكي عبد هللا.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د املالكي عبد هللا عنوافه)ا).
 15000 ال اس ين. حي  . .CDG   135

الخ يسات املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د املالكي عبد هللا عنوافه)ا).
 15000 ال اس ين. حي  . .CDG   135

الخ يسات املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار. .20 بتاليخ. . التجالية بالرااط.

2020.تحت لقم.4712.

335I

Expertalys

EXPERTALYS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Expertalys
204  شالع سقراط لقم 3 ، 20370، 

الدالالب ضاء املغرب
Expertalys شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 204  
شالع سقراط لقم 3 - 20370 

الدالالب ضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
476285

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .16

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.Expertalys

الخ11ة. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
.Expertise.comptable.املحاسب ة

  204 .: االجت اعي. املقر  عنوان 
 20370  -  3 لقم. سقراط  شالع 

الدالالب ضاء.املغرب..
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: بشرى. اصفر  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
عنوافه)ا). بشرى  اصفر  الس دة 
 20210   16-18 لقم. تامسنا  زفقة 

الدالالب ضاء.املغرب..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). . بشرى. الس دة اصفر 
 20210   16-18 لقم. تامسنا  زفقة 

الدالالب ضاء.املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ. . الب ضاء. بالدال  التجالية 
لقم. تحت  .2020 أكتوار. .20

.24677/2020
336I

FIDUCIA-MID

 PROMINENT TRANSPORT
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تفويت حصص

FIDUCIA-MID
لقم 98 الطابق االو5 طريق مكناس 
م  ال5 م دلت ، 54350، م دلت 

م دلت
 PROMINENT TRANSPORT
SARL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي مركز زايدة 

- 54350 م دلت املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.2083

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 شتن11. .18 في. املؤلخ 
املصادقة على.:
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تفويت الس د.)ة).لحسن..علواان.

أصل. من  اجت اع ة  حصة  .1.400

)ة). الس د. . لفائدة. حصة  .7.000

أكتوار. .02 بتاليخ. علواان  . امبالك.
.2020

علواان. علي  )ة). الس د. تفويت 

أصل. من  اجت اع ة  حصة  .1.400

)ة). الس د. . لفائدة. حصة  .7.000

أكتوار. .02 بتاليخ. علواان  امبالك 
.2020

تفويت الس د.)ة).عبد هللا علواان.

أصل. من  اجت اع ة  حصة  .1.400

)ة). الس د. . لفائدة. حصة  .7.000

أكتوار. .02 بتاليخ. علواان  امبالك 
.2020

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

االبتدائ ة ب  دلت..بتاليخ.16.أكتوار.
2020.تحت لقم.169.

337I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE EL KARTOUTI
IRRIGATION SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 SOCIETE EL KARTOUTI

IRRIGATION SARL  شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر 
تاغزوت جديدة الخنك الراش دية  - 

52000 الرش دية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

14235
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .29
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
: تس  تها. ب ختصر   اإلقتضاء.

 SOCIETE EL KARTOUTI
. IRRIGATION SARL

اع ا5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
مختلفة..

قصر. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

تاغزوت جديدة الخنك الراش دية..-.
52000.الرش دية املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د حسن كرطوطي..عنوافه)ا).

حي تالكة الجديدة. .09 لقم. .38 زفقة.
الراش دية..52000.الرش دية املغرب.
الس د ح  د كرطوطي..عنوافه)ا).
حي تالكة الجديدة. .09 لقم. .38 زفقة.
الراش دية..12000.الرش دية املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د حسن كرطوطي..عنوافه)ا).
حي تالكة الجديدة. .09 لقم. .38 زفقة.
الراش دية. .52000 . الراش دية.

املغرب
الس د ح  د كرطوطي..عنوافه)ا).
حي تالكة الجديدة. .09 لقم. .38 زفقة.
الراش دية. .52000 . الراش دية.

املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
تحت. .- بتاليخ. . االبتدائ ة بالرش دية.

لقم.-.
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كافج د

OCHO AL YAKADA PRIVE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي1 السنة املال ة

كافج د
86 زفقة 165 مج وعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدال الب ضاء 

املغرب
  OCHO AL YAKADA PRIVE

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: لقم 46 

تجزئة سالج عين الدياب - 20180 

الدال الب ضاء املغرب.

»تغ ي1 السنة املال ة«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.139651

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

املؤلخ في.01.أكتوار.2020تقرل تغ ي1.

شهر. من  ارو5  . إلى. املال ة:. السنة 

أكتوار الى الثالثين من شهر غشت في.

كل سنة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750722.

339I

إئت اف ة الوفاء

ASALA TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

إئت اف ة الوفاء

شالع عال5 الفا�سي الرقم 79 

سطات ، 26000، سطات املغرب

ASALA TRANS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 

الثاني، الرقم 85 ، تجزئة اإلقامة 

سطات - 26000 سطات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

6143

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .14

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 ASALA.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.TRANS

فقل. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

بضائع للغي1.

الطابق. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

اإلقامة. تجزئة  .، .85 الرقم. الثاني،.

سطات.-.26000.سطات املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 300.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د مكافح لش د.:..750.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د مكافح مح د.:..750.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

 750 . .: عبداالله. مكافح  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 750 . .: الج اللي. مكافح  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

 3 الس د مكافح لش د عنوافه)ا).

س دي عبد الكريم زفقة اكلو.26000 

سطات املغرب.

عنوافه)ا). مح د  مكافح  الس د 

الواد. موالين  ح دون  اوالد  دوال 

 26000 املزامزة. الجنوا ة  املزامزة 

سطات املغرب.

الس د مكافح عبداالله عنوافه)ا).

سطات. .26000 . تجزئة اإلقامة. .85

املغرب.

الس د مكافح الج اللي عنوافه)ا).

 26000  85 لقم. اإلقامة  تجزئة 

سطات املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

 3 الس د مكافح لش د عنوافه)ا).

س دي عبد الكريم زفقة اكلو.26000 

سطات املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بسطات..بتاليخ.22.أكتوار.

2020.تحت لقم.1135/2020.
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YBY CONSEIL

  INTERNATIONAL FOOD
PROCESSING

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

YBY CONSEIL

 RUE OMAR SLAOUI ETG 24

 03 N 14 MERS.SULTAN

 CASABLANCA ، 20150،

CASABLANCA MAROC

  INTERNATIONAL FOOD

PROCESSING شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 24 زفقة 

ع ر السالوي الطابق 03 املكتب 

14 مرس السلطان الدال الب ضاء - 

20150 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

473935

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .29

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

  INTERNATIONAL FOOD

.PROCESSING

تحسين. . .: غرض الشركة بإيجاز.

منتج. أي  وتسويق  وحفظ  وتعبئة 

زلاعي وإقل مي...
زفقة. .24 .: عنوان املقر االجت اعي.

املكتب. .03 الطابق. السالوي  ع ر 

.- مرس السلطان الدال الب ضاء. .14

20150.الدال الب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: الس دة اليسالي سهام.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس دة اليسالي سهام عنوافه)ا).
 10040 املح ط. أفقرة  زفقة  . .29

الرااط املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس دة اليسالي سهام عنوافه)ا).
 10040 املح ط. أفقرة  زفقة  .29

الرااط املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

شتن2020.11.تحت لقم.747745.
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MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

ATSEANOVA MAROC  SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس 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
  ATSEANOVA.MAROC  SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 6 حي 

الشراقات اكناو الطابق االل�سي  
طنجة 90000 كنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
108621

 20 عقد حر مؤلخ في. . ب قت�سى.
القافون. إعداد  تم  .2020 يول وز.
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
. ATSEANOVA MAROC  SARL

تسويق. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

اجل. من  البحر  في  وحدات  وترك ب 

.الطحالب وترا ة ارح اء. استخالص.
املائ ة بشكل عام

واملعدات. لل واد  التسويق 

ترا ة. ب جا5  املتعلقة  والتجهيزات 
الح اء.املائ ة..

حي. .6 .: االجت اعي. املقر  عنوان 

االل�سي.. الطابق  اكناو  الشراقات 
طنجة.90000.كنجة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة سنة..

 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 
دلهم،.مقسم كالتالي:

 RENE ANTOINE الس د.
.Charles.Munier.حصة بق  ة. :. . 5

100.دلهم للحصة..
 ATSEA NOVA SA الشركة.
 100 ATSEA(   :  95).حصة بق  ة.

دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
 ATSEA NOVA SA الشركة.
اسكال. شالع  عنوافه)ا). .((ATSEA
لينكس بلج كا.. .60-9600 ديلكيست.

9600.لينكس..بلج كا..
 RENE ANTOINE الس د.
  516 . . عنوافه)ا). .Charles. Munier
مافديل و. .06210 طني1ون. طريق 

فابو5..فرنسا.75001.فابو5..فرنسا.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
 RENE ANTOINE الس د.
  516 . عنوافه)ا). .Charles. Munier
مافديل و. .06210 طني1ون. طريق 

فابو5..فرنسا.75001.فابو5..فرنسا
 SOULANE. Jacques الس د.
عزيب. عنوافه)ا). .Charles. Alfred
الحاج قدول املج ع السكني لوتينول.

طنجة..9000.طنجة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .08 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.234572.
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audilex.accounting

HORTUS  PALMARUM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

audilex.accounting

 rue.al.mouzdalifa.imm.sami

 n°17 ، 40000، marrakech

maroc

HORTUS  PALMARUM شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال ازيكي 
لقم 2171 دلب أعباد - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

107403

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .09

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.HORTUS  PALMARUM

تقديم. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

خدمات استشالية في مجا5 النباتات.

عنوان املقر االجت اعي.:.دوال ازيكي.
 40000 .- أعباد. دلب  .2171 لقم.

مراكش املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:
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  Jeanson. Marc. Luis. : الس د.
100.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
 Jeanson. Marc. Luis الس د.
   BVD. de. Magenta. 31 عنوافه)ا).

.75010.Paris.France
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
 Jeanson. Marc. Luis الس د.
  BVD. de. Magenta. 31 عنوافه)ا).

75010.Paris.France
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
21.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116492.
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AUDINEX SARLAU

GIBRALTAR TRANSPORT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

AUDINEX SARLAU
7 زفقة جولج سافد٬ اقامة ليحان 2، 
الطابق 5، مكتب 14، فا5 فلولي، 

الدال الب ضاء ، 20390، الدال 
الب ضاء املغرب

GIBRALTAR TRANSPORT شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 144 شالع 
مح د س  حة، الطابق 6، مكتب 
35   - 20000 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
476651

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .08

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.GIBRALTAR TRANSPORT

فقل. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

املوظفين.

النقل الس احي

عنوان املقر االجت اعي.:.144.شالع.

مح د س  حة،.الطابق.6،.مكتب.35   

- 20000.الدال الب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس دة عابد ل لى.:..1.000.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). ل لى  عابد  الس دة 

الب ضاء. الدال  دلب سع د م ق  .92

20000.الدال الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). ل لى  عابد  الس دة 

الب ضاء. الدال  دلب سع د م ق  .92

20000.الدال الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.24363.
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COMPTE A JOUR

TRANSJANA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 BP.N° 5173  OLD.MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

TRANSJANA شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي اوالد 
وزاج العروي - 62000 الناظول 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

20805

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .09

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.TRANSJANA

النقل. .- .: بإيجاز. الشركة  غرض 

املحلي والدولي للبضائع للغي1.

:.حي اوالد. عنوان املقر االجت اعي.

الناظول. .62000 .- العروي. وزاج 

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الحك م. عبد  الدليوش  الس د 

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .1.000   :

للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الحك م. عبد  الدليوش  الس د 

اقامة االمل. .3 عنوافه)ا).حي عاليض.
بلوك ج طابق لقم.4.لقم.14 62000 

الناظول املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الحك م. عبد  الدليوش  الس د 

اقامة االمل. .3 عنوافه)ا).حي عاليض.
بلوك ج طابق لقم.4.لقم.14 62000 

الناظول املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ. . بالناضول. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.3419.
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fiduazizi

STE BEE BOS MAROC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

fiduazizi
شالع ع ر املختال حي القدس شالع 
ع ر املختال حي القدس، 7000، 

الع ون املغرب
STE BEE BOS MAROC شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 
 MADINAT AL WIFAQ LOT

 N°HC2 1404B - 70000
.LAAYOUNE MAROC

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.22225
الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت. .2020 أكتوار. .21 في. املؤلخ 

املصادقة على.:
.خديري. )ة).طريق. تفويت الس د.
أصل. من  اجت اع ة  حصة  .1.000
)ة). الس د. . لفائدة. حصة  .1.000
مروان فكي1 بتاليخ.21.أكتوار.2020.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

االبتدائ ة بالع ون..بتاليخ.22.أكتوار.
2020.تحت لقم.2528/2020.

346I

AMCHTKAR CONSULTING

DELICES TAZI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

AMCHTKAR CONSULTING
 RABAT.AGDAL ، 11000، RABAT

MAROC
DELICES TAZI شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 15, شالع 
اربطا5 لقم 4, أكدا5  - 10000 

الرااط املغرب.
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تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.144059
الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في.14.شتن2020.11.تم..تحويل..
من. للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
.- . أكدا5. .,4 »15,.شالع اربطا5 لقم.
زفقة. .« إلى. املغرب«. الرااط  .10000
القبيبات. .3 ع ر السالوي متجر لقم.

- 10000.القبيبات..املغرب«.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار. .02 بتاليخ. . التجالية بالرااط.

2020.تحت لقم.4234.

347I

fiscoline

مقهى مطعم سانطوغين
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

fiscoline
 RAHAL  MESKINI, AVENUE ,10
 DES.FAR 10, RAHAL  MESKINI,
 AVENUE.DES.FAR، 30000، Ville

maroc
مقهى مطعم سافطوغين  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 12 
أسفل إقامة العنا�سي »أ« 10 زفقة 
لحا5 املسكبني شالع الجيش امللكي 

فاس Ville 30000 FES املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

64213
 11 عقد حر مؤلخ في. . ب قت�سى.
القافون. إعداد  تم  .2020 غشت.
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
مقهى. .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

مطعم سافطوغين..
و. مقهى  .: بإيجاز. الشركة  غرض 

مطعم.

 12 لقم. .: عنوان املقر االجت اعي.

زفقة. .10 »أ«. العنا�سي. إقامة  أسفل 

لحا5 املسكبني شالع الجيش امللكي.

فاس.Ville.30000.FES.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس دة ي  نة بوحدو:.175.حصة.

عنوافه)ا).فاس.30000.فاس املغرب.

 150 الحسين:. العنا�سي  الس د 

فاس. .30000 فاس. حصة عنوافه)ا).

املغرب.

الس د العنا�سي عبد املج د:.150 

فاس. .30000 فاس. حصة عنوافه)ا).

املغرب.

الس د العنا�سي عبد السالم:.150 

فاس. .30000 فاس. حصة عنوافه)ا).

املغرب.

 75 .: سك نة. العنا�سي  الس دة 

فاس. .30000 فاس. حصة عنوافه)ا).

املغرب.

الس دة العنا�سي فزيهة:.75.حصة.

عنوافه)ا).فاس.30000.فاس املغرب.

 75 .: كري ة. العنا�سي  الس دة 

فاس. .30000 فاس. حصة عنوافه)ا).

املغرب.

 150 .: مح د. العنا�سي  الس د 

فاس. .30000 فاس. حصة عنوافه)ا).

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د العنا�سي مح د عنوافه)ا).

8.زفقة أح د الشب هي شالع الجيش.

امللكي فاس.30000.فاس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .09 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2619.

348I

CAFIGEC

GREENTOWN KENNEL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue.al, fourat 2éme.etage 39
 maarif 39 rue.al, fourat 2éme
 etage.maarif، 20100، casa

maroc
GREENTOWN KENNEL شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 26 زفقة 
مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 
الدال الب ضاء 20100 الدال الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
476675

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .22

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.GREENTOWN KENNEL

لعاية. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
الح وافات.

استي1اد و التصدير.
زفقة. .26 .: عنوان املقر االجت اعي.
 1 الطابق. .3 مرس السلطان الشقة.
20100.الدال الب ضاء. الدال الب ضاء.

املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: فب ل. الس د ح  ودان 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

فب ل عنوافه)ا). الس د ح  ودان 
 6 شقة. .3 طابق. السوق  زفقة  .14
الب ضاء. الدال  .20100 املعاليف.

املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
فب ل عنوافه)ا). الس د ح  ودان 
 6 شقة. .3 طابق. السوق  زفقة  .14
الب ضاء. الدال  .20100 املعاليف.

املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750807.

349I

my.ambulance

MY AMBULANCE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

my.ambulance
hay.elkods ، 45000 33، ولزازات 

املغرب
MY AMBULANCE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 33 حي 
القدس - 45000 ولزازات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
11077

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .16

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 MY .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.AMBULANCE
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.: بإيجاز. الشركة  غرض 

.TRANSPORT SANITAIRE

حي. .33 .: االجت اعي. املقر  عنوان 

القدس.-.45000.ولزازات املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: الس دة خديجة زلوقي.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس دة خديجة زلوقي عنوافه)ا).

ولزازات. .45000 اكض ف. ايت  حي 

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس دة خديجة زلوقي عنوافه)ا).

ولزازات. .45000 اكض ف. ايت  حي 

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ. . بولزازات. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.544.

350I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

 JBILAT MARRAKECH
TRAVAUX

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

  HAY TARGA 870

 -MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 JBILAT MARRAKECH TRAVAUX

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ف ال 

محاسن لقم 69 الشقة لقم 3 

املسي1ة 1 حرف c     مراكش - 

40000  مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

107419

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .10

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 JBILAT.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.MARRAKECH TRAVAUX

غرض الشركة بإيجاز.:.-1.أشغا5.

 entrepreneur. de( مختلفة والبناء.

(  travaux.divers.ou.construction

البضائع. فقل  معدات  تأجي1  .2-  

..(وج  ع مواد البناء

 Location. de. matériel. de

  transport..de.marchandises..et.de

( tous.matériaux.de.construction

لحساب. البضائع  فقل  .3-

 Transport..de..marchandises(1الغي

.(pour.le.compte.d’autrui

ف ال. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

 3 لقم. الشقة  .69 لقم. محاسن 

املسي1ة.1.حرف.c.....مراكش.-.40000  

مراكش..املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

..: عبداللط ف. صنديل  الس د 

500.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة

 500 . .: الس د ملين عبدالصادق.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عبداللط ف. صنديل  الس د 

لقم. بدل  تجزئة  اسكجول  عنوافه)ا).

47.مراكش..40000..مراكش...املغرب.

الس د ملين عبدالصادق عنوافه)ا).

شالع موالي. .3 ع الة الدوماني لقم.

.مراكش... .40000 لش د جليز مراكش.

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عبداللط ف. صنديل  الس د 

لقم. بدل  تجزئة  اسكجول  عنوافه)ا).

47.مراكش.40000..مراكش..املغرب

الس د ملين عبدالصادق عنوافه)ا).

شالع موالي. .3 ع الة الدوماني لقم.

.مراكش. .40000 لش د جليز مراكش.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

21.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116500.

351I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

JBILAT TARGA TRAVAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

  HAY TARGA 870

 -MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

JBILAT TARGA TRAVAUX شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ف ال 

محاسن لقم 69 الشقة لقم 3 

املسي1ة 1 حرف c     مراكش - 

40000 مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

107291

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .10

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 JBILAT.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.TARGA TRAVAUX

أشغا5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

 entrepreneur. de( والبناء. مختلفة 

.(  travaux.divers.ou.construction

ف ال. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

محاسن لقم.69.الشقة لقم.3.املسي1ة.

1.حرف.c.....مراكش.-.40000.مراكش..
املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

..: عبداللط ف. صنديل  الس د 

500.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة.
 500 . .: الس د ملين عبدالصادق.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
عبداللط ف. صنديل  الس د 
لقم. بدل  تجزئة  اسكجول  عنوافه)ا).
47.مراكش..40000.مراكش..املغرب.
الس د ملين عبدالصادق عنوافه)ا).
شالع موالي. .3 ع الة الدوماني لقم.
مراكش.. .40000 لش د جليز مراكش.

املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عبداللط ف. صنديل  الس د 
لقم. بدل  تجزئة  اسكجول  عنوافه)ا).

47.مراكش.40000.مراكش املغرب
الس د ملين عبدالصادق عنوافه)ا).
شالع موالي. .3 ع الة الدوماني لقم.
مراكش. .40000 لش د جليز مراكش.

املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
16.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116392.
352I

PLAYA AZUL

FESA FISHERIES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

PLAYA AZUL
 Rue 11 Janvier.Rue 11 Janvier،

70002، LAAYOUNE.MAROC
FESA FISHERIES شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د
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وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
الشاطئ لقم 90 املر�سى الع ون 

70002 الع ون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
33499

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .12

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 FESA .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.FISHERIES
ب ع. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
بالج لة.االستي1اد. االس اك 

والتصدير.
تجزئة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
الع ون. املر�سى  .90 لقم. الشاطئ 

70002.الع ون املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
الس د الزليفي عبد النبي.:..1.000 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
النبي. عبد  الزليفي  الس د 
تاوفات. زفقة  النهضة  حي  عنوافه)ا).
الع ون. .70002 املر�سى. .54 لقم.

املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
النبي. عبد  الزليفي  الس د 
تاوفات. زفقة  النهضة  حي  عنوافه)ا).
الع ون. .70002 املر�سى. .54 لقم.

املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالع ون..بتاليخ.13.أكتوار.

2020.تحت لقم.2492.
353I

auto..a.a.k

AUTO A.A.K
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

auto. a.a.k

 BD MOHAMMED VI HAY

 MABROUKA 2EME.ETAGE

 KHOURIBGA 115، 25000،

KHOURIBGA MAROC

AUTO A.A.K  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 

 BD MOHAMMED VI

 HAY.MABROUKA 2 EME

 ETAGE.APPT 4 115 25000

.KHOURIBGA MAROC

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.614

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.19.أكتوار.2020.تم تع ين.

الس د)ة). للشركة  جديد  مسي1 

SIDOUR  HAMZA.ك سي1 وح د

تبعا إلقالة مسي1.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بخريبكة..بتاليخ.21.أكتوار.

2020.تحت لقم.795.

354I

LABOTARIUM

LABOTARIUM لبوطريوم
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

LABOTARIUM

 RUE PLANQUETTE 69

 BELEVDERE.CASABLANCA 69

 RUE PLANQUETTE BELEVDERE

 CASABLANCA، 20300،

Casablanca.MAROC

لبوطريوم LABOTARIUM شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 410 شالع  

زلقطوني اقامة ح د طابق 1 الشقة 

1 - 20050 الدالالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
477243

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .08

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.LABOTARIUM.لبوطريوم

ولشة. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
التص  م و التجالة اإللكت1وف ة.

عنوان املقر االجت اعي.:.410.شالع..

زلقطوني اقامة ح د طابق.1.الشقة.
1 - 20050.الدالالب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د الرايح مح د.:..500.حصة.
بق  ة.50.000.دلهم للحصة..

الس دة الرايح سحر.:..500.حصة.
بق  ة.50.000.دلهم للحصة..

.الس د الرايح مح د.:.500.بق  ة.
100.دلهم.

الس دة الرايح سحر.:.500.بق  ة.
100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). مح د  الرايح  الس د 

بلفدير. طابق2. بالفكط  69زفقة 
20300.الدالالب ضاء.املغرب.

عنوافه)ا). سحر  الرايح  الس دة 

بلفدير. طابق2. بالفكط  69زفقة 
20300..الدالالب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). مح د  الرايح  الس د 
 V بلفدير. طابق2. بالفكط  69زفقة 

الدالالب ضاء.املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751159.
355I

أفاك أوديت

VERVIERS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

أفاك أوديت
2 ساحة الكويت لقم 12ـ  ، 90000، 

طنجة املغرب
VERVIERS شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 2 ساحة 
الكويت الطابق الثاني لقم 12 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
94653

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

القافون. إعداد  تم  .2018 فوف11. .16

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.VERVIERS

تس ي1. غرض الشركة بإيجاز.:.•.
العقالات

التص  م. و  الديكول  .•

التجديد. و  العقالي  التطوير  و 
الفضائات

استي1اد م تلكات متنقلة و. .•
منتوجات اخرى

و. العقالات  ب ع  و  شراء. .•
تطويرها و اعادة ديكول

صناعة النس ج .•
التصدير و االستي1اد .•

و. الخ اطة،. الصناعة،. .•
التحويل ج  ع افواع املالبس.

السوق. من  الشراء. .•

املنتوجات. االستي1اد  او  الداخل ة 

الالزمة. واالالت  االول ة  املواد  و 
لالستغال5 الولش
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التسويق داخل ا واالستي1اد. .•

باملواد. والوساطة،. والتصدير،.

النسج ة الخامة أو املصنعة،.واملواد.
الالزمة للصناعة الغز5 والنس ج؛

.
2.ساحة. .: عنوان املقر االجت اعي.
 -  12 لقم. الثاني  الطابق  الكويت 

90000.طنجة املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: . . الس د مح د والعالي.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
عنوافه)ا). . . الس د مح د والعالي.
باسدينا اقامة امازول لقم.3.شقة.42 

90000.طنجة املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). . . الس د مح د والعالي.
باسدينا اقامة امازول لقم.3.شقة.42 

90000.طنجة املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
يناير. .24 بتاليخ. . بطنجة. التجالية 

2019.تحت لقم.220799.
356I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

MZ INOX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage.Lot.
 B22 Lotissement.Zaitoune

 TIKIOUINE.AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

MZ INOX شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 
ارل�سي حي جابر بن ح ان بلوك ب 
لقم  121حي الهدى اكادير - 80000 

اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

44809

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .05

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 MZ .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.INOX

غرض الشركة بإيجاز.:.شراء.وا ع.

وتسويق ج  ع أفواع اينوكس.

.

الطابق. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

ارل�سي حي جابر بن ح ان بلوك ب.

لقم..121حي الهدى اكادير.-.80000 

اكادير املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: . زيدون. م نة  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). . زيدون. م نة  الس دة 

121حي الهدى اكادير. بلوك ب لقم.

80000.اكادير املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). . زيدون. م نة  الس دة 

121حي الهدى اكادير. بلوك ب لقم.

80000.اكادير املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .22 بتاليخ. . التجالية باكادير.

2020.تحت لقم.96812.

357I

COMPTE A JOUR

MOUSTISAM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP.N° 5173  OLD.MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
MOUSTISAM شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي اوالد 
بوط ب سكتول ا - 62000 الناظول 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

20807
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .04
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.MOUSTISAM
غرض الشركة بإيجاز.:.-.خدمات.

متنوعة.)تحص ل الفواتي1 للغي1).،
-.استي1اد وتصدير ارواني املنزل ة.

:.حي اوالد. عنوان املقر االجت اعي.

الناظول. .62000 .- بوط ب سكتول ا.
املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د املوساتي مصطفى.:..1.000 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

مصطفى. املوساتي  الس د 
عنوافه)ا).املوساتي مصطفى.62000 

الناظول املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

مصطفى. املوساتي  الس د 

عنوافه)ا).املوساتي مصطفى.62000 

الناظول املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ. . بالناضول. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.3420.

358I

SM PARTNERS

 RADIOLOGIE AL MADINA
PANORAMIQUE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

SM PARTNERS

33 مج وعة عرسة لكبي1 الطابق 

ارل�سيِ  مكتب بِ 1 إمتداد املعاليف 

maroc 20000، الدال الب ضاِء ،

 RADIOLOGIE AL MADINA

PANORAMIQUE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زاوية 
زفقة مح د باهي و زفقة منسالد 

حي النخ ل - 20340 الدالالب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

476419

 22 عقد حر مؤلخ في. . ب قت�سى.
القافون. إعداد  تم  .2020 يول وز.

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

 RADIOLOGIE AL MADINA

.PANORAMIQUE

إدالة. .- .: بإيجاز. الشركة  غرض 

وتشغ ل مركز لألشعة وتصوير الثدي.

وتصوير ارطفا5

املتعلقة. ارنشطة  ج  ع  .-

بالتصوير الطبي وارشعة والتشخ ص.

اإلشعاعي وارشعة التداخل ة
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-.االستشالة واملساعدة والتدليب.

وكذلك. الطبي  التصوير  مجا5  في 

في. الخدمات  تقديم  أنشطة  ج  ع 
هذا املجا5

الع ل ات. ج  ع  عامة  واصفة  .-

واملنقولة. والصناع ة  التجالية 

بشكل. املتعلقة  واملال ة  والعقالية 

كلً ا أو جزئً ا. .، مباشر أو غي1 مباشر.

،.بأحد ارش اء.املحددة أعاله أو التي.
يحت ل أن تعزز تطوير الشركة..

عنوان املقر االجت اعي.:.زاوية زفقة.

مح د باهي و زفقة منسالد حي النخ ل.
- 20340.الدالالب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 500.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

 2.000 . .: زفاض. لش د  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 2.000 . .: زفاض. لحسن  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 1.000 . .: الس دة سعدية زفاض.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). زفاض  لش د  الس د 

الرقم.51،.شالع عبد الرح م بوعب د،.

الدالالب ضاء. .20410 الوازيس. حي 
املغرب.

عنوافه)ا). زفاض  لحسن  الس د 

الرقم.51،.شالع جرادة.،.حي الوازيس.
20410.الدالالب ضاء.املغرب.

الس دة سعدية زفاض عنوافه)ا).

طريق مكة تجزئة حدائق. .10 الرقم.

الدالالب ضاء. .20150 كال فولف ا.
املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). زفاض  لحسن  الس د 

الرقم.51،.شالع جرادة.،.حي الوازيس.
20410.الدالالب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.-.

359I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

CARTIER SAADA
شركة املساه ة

مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شالع موالي لش د و عبد 

الكريم الخطابي،ع الة مركز أع ا5 

جليز،  الطابق الثالث، مكتب لقم 

21 ، 40000، مراكش املغرب

CARTIER SAADA  »شركة 

املساه ة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 285-291 

طريق أسفي،املنطقة الصناع ة 

الجديدة، س دي غافم  - 40000 

مراكش املغرب.

»مالءمة النظام ارسا�سي للشركة«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.959

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

املؤلخ في.09.شتن2020.11

ارسا�سي. النظام  مالءمة  تقرل 

القافون:. مقتض ات  مع  للشركة 

17/95.ك ا تم تعديله و تت   ه.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

21.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116473.

360I

STE ANGLE DE GESTION SARL

DIALNA TOUR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شالع أح د الحريزي تجزئة 

الت س اني لقم 6 اقامة باليس- أ 

تطوان ، 93000، تطوان املغرب

DIALNA TOUR شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي جبل زمزم 

ساف ة الطريس - 93200 املض ق 

املغرب.

حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.2899

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2020.تقرل حل. 25.شتن11. املؤلخ في.

املحدودة. املسؤول ة  ذات  شركة 

لأس الها. مبلغ  . .DIALNA TOUR

مقرها. وعنوان  دلهم  .100.000

اإلجت اعي جبل زمزم ساف ة الطريس.

.: املض ق املغرب فت جة 5. .93200  -

حل نهائي للشركة.

و حدد مقر التصف ة ب شالع اللة.

فزهة..-.93200.املض ق املغرب..

و عين:

ايت القا�سي و. . اح د. الس د)ة).

عنوافه)ا).شالع طالق ابن زياد ع الة.

تطوان. .93000  6 شقة. .3 طابق. .37

املغرب ك صفي.)ة).للشركة.
القا�سي. ايت  . لف ق. الس د)ة).
عبد. زفقة  مجاز  .7 لقم. عنوافه)ا). و 

العرائش. .92000 . الواحد بن عاشر.

املغرب ك صفي.)ة).للشركة.

القا�سي. ايت  . ادليس. الس د)ة).

الول د. بن  خالد  شالع  عنوافه)ا). و 

 93000  11/6 ط. الخط ب  ع الة 

تطوان املغرب ك صفي.)ة).للشركة.
الحسناوي. . عائشة. الس د)ة).

تطوان. جوهرة  مركب  عنوافه)ا). و 

شقة. .2 ط. .46 ع الة. .9 بلوك ج ه.

تطوان. .93000 مرجان. الضحى  .15

املغرب ك صفي.)ة).للشركة.

ايت. . السعدية. الس د)ة).

شالع خالد بن. القا�سي و عنوافه)ا).
الول دع الة الخط ب ط.06.لقم.11 

)ة). تطوان املغرب ك صفي. .93000

للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

13.يول وز. االبتدائ ة بتطوان..بتاليخ.

2020.تحت لقم.2192.

361I

LOCSPACE

KATASAB FISH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ا5 الشركة

LOCSPACE
طريق املر�سى كلم3، لقم 69 الع ون 

، 70000، الع ون املغرب
KATASAB FISH شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي املنطقة 
الصناع ة، الشطر االو5، التجزئة 
22، بوجدول صندوق ال11يد 4594 

71000 بوجدول املغرب.
لفع لأس ا5 الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.14991

العام. الج ع  ب قت�سى 

غشت. .18 في. املؤلخ  اإلستثنائي 

الشركة. لأس ا5  لفع  تم  .2020

دلهم«. .5.000.000« قدله. ب بلغ 

إلى. دلهم«. .5.000.000« من. أي 

..: طريق. عن  دلهم«. .10.000.000«

ألااح أو عالوات. أو  إدماج احت اطي 
إصدال في لأس املا5.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالع ون..بتاليخ.21.أكتوار.
2020.تحت لقم.2521.

362I

EXACO

 SOCIETE IMMOBILIERE
OUSSALEH

إعالن متعدد القرالات

EXACO
16، زفقة عائشة أم املؤمنين شالع 

موالي الحسن االو5، 20000، الدال 
الب ضاء املغرب

 SOCIETE IMMOBILIERE
OUSSALEH »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 
الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي:  46 إقامة 
الولدة 3، زفقة البطن ة، دلب غلف   

املعاليف 20000 الدال الب ضاء 
املغرب.
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»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.291295
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

املؤلخ في.16.شتن2020.11
تم اتخاذ القرالات التال ة:.

قرال لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.

اصالح. الس دة  استقالة  .1-
فاط ة من مهامها ك سي1ة للشركة

قرال لقم.2:.الذي ينص على مايلي:
من. .14 البند. تعديل  .2-

القافون ارسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.
على. ينص  الذي  .:14 لقم. بند 
تسي1 الشركة من قبل الس د. مايلي:.
السواني املصطفى الشـريـك الوح ـد،.
وج  ع.. املعن ة  االطراف  اتجاه 

االدالات العامة و الخاصة
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 13 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.749527.
363I

NJ BUSINESS

IKRAMFISH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX.MARINA 3EME

 ETAGE.BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE.NOUVELLE.FES، 30000،
FES.maroc

IKRAMFISH شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي مكاتب 
مالينا الطابق الثالت مكتب 19 

شالع عبد الكريم بنجلون املدينة 
الجديدة فاس - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
64391

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .01

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.IKRAMFISH

فقل. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

البضائع.

مكاتب. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

مالينا الطابق الثالت مكتب.19.شالع.

عبد الكريم بنجلون املدينة الجديدة.

فاس.-.30000.فاس املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس دة إكرام أبوعبد هللا.:..1.000 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

.الس دة إكرام أبوعبد هللا.:.1000 

بق  ة.100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:

هللا. أبوعبد  إكرام  الس دة 

2.الشقة. 17.إقامة شروق. عنوافه)ا).

فاس. ج  م  ارطلس  سبتة  زفقة  .17

30000.فاس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

هللا. أبوعبد  إكرام  الس دة 

2.الشقة. 17.إقامة شروق. عنوافه)ا).

فاس. ج  م  ارطلس  سبتة  زفقة  .17

30000.فاس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .21 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2779.

364I

CAA

AGHA TRADING MAROC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CAA

شالع القدس ،إقامة املجد ع الة ج 

،لقم ٥ عين الشق ، 20190، الدال 

الب ضاء املغرب

AGHA TRADING MAROC شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

القدس إقامة املجد ع الة ج لقم 

5عين الشق - 20190 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

475599

في. مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .14

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 AGHA.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

. TRADING MAROC

شراء. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

وا ع واستي1اد وتصدير وتوزيع ج  ع.

الغذائ ة. وغي1  الغذائ ة  املنتجات 

هذا. كل  ارخرى.. املستلزمات  وكافة 

أو بصفة وك ل. بشكل مباشر  سواء.

بالع ولة أو وك ل أو وك ل.

التوزيع. خدمات  تقديم  يهدف 

تنظ م. إلى  خاص  بشكل  واملشولة 

الح اة في ج  ع أفواع املجت عات.

شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

لقم. ج  ع الة  املجد  إقامة  القدس 

 20190 .- 5عين الشق الدال الب ضاء.

الدال الب ضاء.املغرب..

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 400 .: يحيى. أغا  يحيى  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

200.حصة. .: الس د فوليحيى أغا.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

 400 .: أغا. يحيى  أح د  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه. يحيى  أغا  يحيى  الس د 
بي1وت لبنان..

الس د فوليحيى أغا عنوافه بي1وت.
لبنان..

عنوافه. أغا  يحيى  أح د  الس د 
بي1وت لبنان..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه.. يحيى  أغا  يحيى  الس د 
بي1وت لبنان

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 13 بتاليخ. الب ضاء. بالدال  التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم
475599 

365I

CECOGEL / SARL

STOCK GLOBAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA.BLOC.C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
STOCK GLOBAL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي وجدة، 

141 تجزئة مض ض واد الناشف - 
60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
17797

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2004 غشت. .30

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:
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ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.STOCK GLOBAL

اإليراد و. .: غرض الشركة بإيجاز.

التصدير.

وجدة،. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

.- تجزئة مض ض واد الناشف. .141

60000.وجدة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

حصة. .900 . .: الس د سلي عزيز.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس دة سلي فصي1ة.:..100.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

بق  ة. .900 .: الس د سلي عزيز. .

100.دلهم.

100.بق  ة. .: الس دة سلي فصي1ة.

100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). عزيز  سلي  الس د 

برشلوفة.08779.برشلوفة اسباف ا.

عنوافه)ا). فصي1ة  سلي  الس دة 

حي املح دي حي الحسن زفقة. تازة،.

ب.3  35000.تازة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). عزيز  سلي  الس د 

 08779 كالشوفا. .95 لقم. برشلوفة،.

برشلوفة اسباف ا

تم اإليداع القافوني ب-..بتاليخ.02 

شتن2004.11.تحت لقم.875.

366I

FilterCycling

FILTERCYCLING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 تأسيس شركة
شكل الشركة: شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
فوع العقد التأسي�سي للشركة: عقد 

عرفي
تاليخ العقد: 2020/09/28

تس  ة الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء ب ختصر تس  تها: 

 FilterCycling
.،410 االجت اعي:. املقر  عنوان 
شالع الزلقطوني،.إقامة ح د،.شقة.

لقم.1 20000.الدال الب ضاء
املغرب

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

)دلهم):. الشركة. لأس ا5  مبلغ 
50.000،00

الحصص النقدية:
حصة. .100 كولو. ول د  الس د 

بق  ة.100,00.دلهم
 100 خدفي. لضا  مح د  الس د 

حصة بق  ة.100,00.دلهم
 100 مكوال. ل�سى  مح د  الس د 

حصة بق  ة.100,00.دلهم
 100 الكوش. بن  عث ان  الس د 

حصة بق  ة.100,00.دلهم
100.حصة. الس دة غ ثة بوفرمة.

بق  ة.100,00.دلهم
الشخص ة. الشركاء. أس اء.

والعائل ة ومواطنهم وأفصبتهم:
شالع أبو بكر. الس د ول د كولو،.
الخي1،. تجزئة  .،270 لقم. القادلي،.
الدال. .،20280 معروف،. س دي 

الب ضاء،.املغرب
إقامة. الس د مح د لضا خدفي،.
.،3 شقة. .،80 ع الة. ارفدلس ة،.

20000،.الدال الب ضاء،.املغرب
الس د مح د ل�سى مكوال،.تجزئة.
.،5 إقامة الكولين. .،3 زفقة. اليسرى،.
ع الة.48،.شقة.2،.ارلفة،.20230،.

الدال الب ضاء،.املغرب

.،438 الس د عث ان بن الكوش،.

شقة. .،05 طابق. الزلقطوني،. شالع 

17،.20050،.الدال الب ضاء،.املغرب

تجزئة. بوفرمة،. غ ثة  الس دة 

.،03 شقة. .،17 ع الة. .،5 الخزامة.

20260،.الدال الب ضاء،.املغرب

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.

ومواطن مسي1ي الشركة:

إقامة. الس د مح د لضا خدفي،.

.،3 شقة. .،80 ع الة. ارفدلس ة،.

20000،.الدال الب ضاء،.املغرب

اإليداع. لديها  تم  التي  املحك ة 

بالدال. التجالية  املحك ة  القافوني:.

الب ضاء

القافوني:. اإليداع  تاليخ 

28/09/2020

لقم التق  د في السجل التجالي:.

474703

367I

aice.compta

HOME TEAM BUILDING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

aice.compta

 lissasfa 3 bloc.d.n 199 ، 20190،

casablanca.maroc

  HOME TEAM BUILDING

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة س  ة 

اقامة شهرزاد 3 الطابق 5 لقم 22 

النخ ل  - 20340 الدالالب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

477197

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .14

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 HOME.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

. TEAM BUILDING
الت1ويج. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

العقالي وأع ا5 البناء.
زفقة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
س  ة اقامة شهرزاد.3.الطابق.5.لقم.
الدالالب ضاء. .20340 .- . النخ ل. .22

املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: . بلغدال. الس د مح د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 1.000 . .: . الس د مح د توير�سي.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 1.000 . .: مصباح. هشام  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 1.000 . .: . توير�سي. أيوب  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
عنوافه)ا). . بلغدال. الس د مح د 
 20450  58 21.بلوك. س دي عت ان.

الدالالب ضاء.املغرب.
عنوافه)ا). . الس د مح د توير�سي.
حي االداء.زفقة.17.لقم.93.عين الشق.

20470.الدالالب ضاء.املغرب.
عنوافه)ا). مصباح  هشام  الس د 
حي الشريفة زفقة.9.لقم.5.االفالة عين.

الشق.20470.الدالالب ضاء.املغرب.
عنوافه)ا). . توير�سي. أيوب  الس د 
حي االداء..زفقة.17.لقم.93.عين الشق.

20470.الدالالب ضاء.املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). . بلغدال. الس د مح د 
 20450  58 21.بلوك. س دي عت ان.

الدالالب ضاء.املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ . الب ضاء. بالدال   التجالية 
لقم. تحت  .2020 أكتوار. .22  

.751138

368I
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EXACO

EL BEKKALI CONTRECTORS
إعالن متعدد القرالات

EXACO

16، زفقة عائشة أم املؤمنين شالع 

موالي الحسن االو5، 20000، الدال 

الب ضاء املغرب

 EL BEKKALI CONTRECTORS

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: 46 إقامة 

الولدة 3، زفقة البطن ة، دلب غلف  

املعاليف 20000 الدال الب ضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.332139

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

تم اتخاذ. .2020 16.شتن11. املؤلخ في.

القرالات التال ة:.

قرال لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.

اصالح. الس دة  استقالة  .1-

فاط ة من مهامها ك سي1ة للشركة

قرال لقم.2:.الذي ينص على مايلي:.

من. .14 البند. تعديل  .2-

القافون ارسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.

بند لقم.14:.الذي ينص على مايلي:.

سي1 الشركة من قبل الس د السواني.

اتجاه. الوح ـد،. الشـريـك  املصطفى 

االدالات. وج  ع  املعن ة  االطراف 

العامة و الخاصة

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 13 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.749528.

369I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

IE INVEST
إعالن متعدد القرالات

شركة ديكسون لألع ا5 واملحاماة.

23، شالع جان جوليس ،20060، 

الدال الب ضاء ،املغرب.

IE INVEST »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة« 

وعنوان مقرها االجت اعي:مج ع 

البوغاز،شالع مح د السادس، 

بلوك  B3 ،طنجة ،امل لكة املغرا ة. 

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.81817

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

املؤلخ في.09.أكتوار.2020..تم اتخاذ.

القرالات التال ة:

قرال لقم.1:.الذي ينص على مايلي:

الس د. قبل  من  سهم  .160 ب ع.

إيجويدل. للس د  ع ر  بل قدم 

عبدالحك م.

قرال لقم.2:.الذي ينص على مايلي:.

الس د. قبل  من  سهم  .340 ب ع.

إيجويدل. للس د  عبدالعزيز  الرغ ث 

عبدالحك م.

قرال لقم.3:.الذي ينص على مايلي:

ع ر. بل قدم  الس د  استقالة 

وظ فته ا. من  عبدالعزيز  والرغ ث 

ك ديرين مشالكين.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:

·.بند لقم.4:.الذي ينص على مايلي:.

عبد. إيجويدل  الس د  تع ين 

الحك م والس د بل قدم ع ر مديرين.

مشالكين جديدين

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .19 بتاليخ. بطنجة  التجالية 

2020.تحت لقم.234862

370I

STE SMART TAX

STE MAROLABTEK
إعالن متعدد القرالات

STE SMART TAX

 BD BIR ANZARANE N°44

 MAARIF.،.20370،.CASABLANCA

MAROC

»شركة. .STE MAROLABTEK

ذات. املحدودة  املسؤول ة  ذات 

الشريك الوح د«

االجت اعي:. مقرها  وعنوان 

 RUE LIBERTE, ETAGE 3,  ,10

 APPARTEMENT N°5  - 20370

.CASABLANCA MAROC

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي:.

.417409

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

اتخاذ. تم  .2020 ماي. .14 في. املؤلخ 

القرالات التال ة:.

قرال لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.

ملا قدله. الشركة  في لاس ا5  الزيادة 

610000.دلهم.,.لنقله من.10000.الى.

 6.100 دلهم و دلك بخلق. .620000

حصة جديدة من ق  ة.100.للحصة.

للشريك. كلها  املنسواة  و  الواحدة 

الوح د..

قرال لقم.2:.الذي ينص على مايلي:.

اضافة الس د جواد الجدا5 ك سي1.

فان. القرال  وبهدا  للشركة  جديد 

طرف. من  تس ي1ها  سيتم  الشركة 

الس د عبد. و  الجدا5  الس د جواد 

الح  د اع و..

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.

على. ينص  الذي  .:6 لقم. بند 

املساه ة في الشركة ملا قدله. مايلي:.

طرف. من  ودلك  دلهم,. .620000

الس د جواد الجدا5.

بند لقم.7:.الذي ينص على مايلي:.

 620000 الى. . الشركة. لاس ا5  لفع 

حصة,. .6.200 الى. مقسم  دلهم,.

للحصة الواحدة.. . دلهم. .100 بق  ة.

الس د. . و املنسواة للشريك الوح د.

جواد الجدا5..

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 18 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

يوف و.2020.تحت لقم.736196.

371I

Construction.Métallique.Chaouia.CMC

 CONSTRUCTION

    METALLIQUE CHAOUIA

C.M.C   S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تفويت حصص

 Construction.Métallique

Chaouia.CMC

 LOT42 ALFATH.III 1ER.ETAGE

BERRECHID ، 26100، برش د 

املغرب

 CONSTRUCTION METALLIQUE

 CHAOUIA    C.M.C   S.A.R.L.AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة  

42  الفتح 3 الطابق ارو5 برش د - 

26100 برش د املغرب.

تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 

.11441

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2019 شتن11. .16 في. املؤلخ 

املصادقة على.:

الغني.. عبد  )ة). الس د. تفويت 

حصة اجت اع ة من. .500 الصالحي.

أصل.1.000.حصة لفائدة..الس د.)ة).

مح د بدو بتاليخ.16.شتن2019.11.

الغني.. عبد  )ة). الس د. تفويت 

حصة اجت اع ة من. .500 الصالحي.

الس د. . لفائدة. حصة  .1.000 أصل.

شتن11. .16 محسن ال11كة بتاليخ. )ة).

.2019

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

04.أكتوار. .بتاليخ. االبتدائ ة ب11ش د.

2019.تحت لقم.2958.

372I
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Cap.Conseils

CAP GRAVETTES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

Cap.Conseils
 Bd.Ibrahim.Roudani ، ,303
20390، Casablanca.Maroc

CAP GRAVETTES  شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 149 شالع 
الال ال اقوت الطابق 5 مكتب 145 - 

20000 الدال الب ضاء  املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.19755

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 مالس. .11 في. املؤلخ 
املصادقة على.:

)ة).سعد السقاط. تفويت الس د.
250.حصة اجت اع ة من أصل.250 
الحسن. )ة). الس د. . لفائدة. حصة 

السقاط بتاليخ.13.شتن2019.11.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .
 10 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

شتن2020.11.تحت لقم.745570.
374I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

INOVACION GRAFTA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA
SARL

 AVENUE OMAR IBN
 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°03
 IMMEUBLE.ABRAJ.DOUBAI ،

92000، LARACHE.MAROC
INOVACION GRAFTA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي الحجريين 
القرويين كزفاية  لقم 156 الطابق 

االل�سي - 90060 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

108289

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 غشت. .31

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.INOVACION GRAFTA

غرض الشركة بإيجاز.:.شراء.وا ع.

املالبس الجاهزة بالتقس ط.

عنوان املقر االجت اعي.:.الحجريين.

الطابق. .156 لقم. . كزفاية. القرويين 

االل�سي.-.90060.طنجة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

 50 . .: الشنتوف. زكرياء. الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 50 . .: الشنتوف. مح د  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د زكرياء.الشنتوف عنوافه)ا).

لقم. .96 حي املرس حومة زينب زفقة.

16 90060.طنجة املغرب.

الس د مح د الشنتوف عنوافه)ا)..

 16 لقم. .96 زفقة. زينب  حي  املرس 

90060.طنجة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د زكرياء.الشنتوف عنوافه)ا).

لقم. .96 حي املرس حومة زينب زفقة.

16 90060.طنجة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

شتن11. .29 بتاليخ. . بطنجة. التجالية 

2020.تحت لقم.234299.

376I

fiduciaire.capital.orient

STRICT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

fiduciaire.capital.orient
 RUE.IBN.ROCHD, RESIDENCE
 EL.BARAKA, 3 EME.ETAGE.N° 7
OUJDA ، 60000، oujda.maroc
STRICT  شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 51 شالع 
المي  دو  لبغس ون - 60000 وجدة  

املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
.25989

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل. .2020 شتن11. .04 في. املؤلخ 

شركة ذات مسؤول ة. . .STRICT حل.

محدودة ذات الشريك الوح د مبلغ.

وعنوان. دلهم  .10.000 لأس الها.

دو.. . 51.شالع المي. مقرها اإلجت اعي.

املغرب. . وجدة. .60000 .- لبغس ون.
فت جة لعدم تحقق هدف الشركة.

و عين:
و. عاد5  . الرح م. عبد  الس د)ة).
 60000 . الكتب ة. زفقة  .8 عنوافه)ا).

وجدة املغرب ك صفي.)ة).للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة.
بتاليخ.04.شتن2020.11.وفي.51.شالع.
المي..دو..لبغس ون..-.60000.وجدة..

املغرب.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار. .01 بتاليخ. . بوجدة. التجالية 

2020.تحت لقم.2181.
378I

LMT AUDITING

SUN SQUARE MANAGING
إعالن متعدد القرالات

LMT AUDITING
 N°404 4ème.étage, espace

 paquet.Avenue.Mohamed.V ،
20000، CASABLANCA.MAROC
 SUN SQUARE MANAGING

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 20 شالع 

يعقوب املنصول - 20000 الدال 

الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.375957

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

تم اتخاذ. .2020 24.شتن11. املؤلخ في.

القرالات التال ة:.

قرال لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.

الذي. االستثنائي  العام  الج ع  قرل 

الحامل. مح د  عل د  الس د  ترأسه 

 :  BK183684 للبطاقة الوطن ة لقم.

تفويت حصص الس د عبد الواحد.

عل د. للس د  حصة). .500( عل د.

مح د.

على. ينص  الذي  .:2 لقم. قرال 

من. القافوني  الشكل  تحويل  مايلي:.

إلى. شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات.

الشريك الوح د

على. ينص  الذي  .:3 لقم. قرال 

الواحد. عبد  الس د  استقالة  مايلي:.

الوطن ة. للبطاقة  الحامل  عل د 

من مهامه ك سي1. .BK211592 لقم.

مح د. الس د  استك ا5  و  شريك 

عل د الحامل للبطاقة الوطن ة لقم.

وح د. ك سي1  مهامه  .BK183684

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.

بند لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.

الشكل القافوني

بند لقم.6:.الذي ينص على مايلي:.

الحصص

بند لقم.7:.الذي ينص على مايلي:.

الرأس ا5

بند لقم.8:.الذي ينص على مايلي:.

تع ين املسي1

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.748545.
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Construction.Métallique.Chaouia.CMC

 CONSTRUCTION
    METALLIQUE CHAOUIA

C.M.C   S.A.R.L AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي1 جديد للشركة

 Construction.Métallique

Chaouia.CMC

 LOT42 ALFATH.III 1ER.ETAGE

BERRECHID ، 26100، برش د 

املغرب

 CONSTRUCTION METALLIQUE

  CHAOUIA    C.M.C   S.A.R.L.AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة  

42  الفتح 3 الطابق ارو5 برش د - 

26100 برش د املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.11441

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2019.تم تع ين. 16.شتن11. املؤلخ في.

الس د)ة). للشركة  جديد  مسي1 

لقبو5. تبعا  آخر  ك سي1  مح د  بدو 

استقالة املسي1.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

04.أكتوار. .بتاليخ. االبتدائ ة ب11ش د.

2019.تحت لقم.2958.

382I

Construction.Métallique.Chaouia.CMC

 CONSTRUCTION 
    METALLIQUE CHAOUIA

C.M.C   S.A.R.L AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل الشكل القافوني للشركة

 Construction.Métallique

Chaouia.CMC

 LOT42 ALFATH.III 1ER.ETAGE

BERRECHID ، 26100، برش د 

املغرب

 CONSTRUCTION 
    METALLIQUE CHAOUIA
C.M.C   S.A.R.L.AU شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
و عنوان مقرها االجت اعي تجزئة  
42  الفتح 3 الطابق ارو5 برش د - 

26100 برش د .
تحويل الشكل القافوني للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.11441

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.16.شتن2019.11.تم تحويل.

الشكل القافوني للشركة من.»شركة.

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك.

»شركة ذات املسؤول ة. إلى. الوح د«.
املحدودة«.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

04.أكتوار. .بتاليخ. االبتدائ ة ب11ش د.
2019.تحت لقم.2958.

383I

sofoget

AGREGATS MIMO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue.mohamed.qorri
 residence.chaimae.bur.n° 2 et 3

، 14000، kenitra.maroc
AGREGATS MIMO شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 
التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي   القن طرة 
21 إدليس ارك11 شقة 3   14000 

القن طرة املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.41133

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2018.تقرل حل. 31.دجن11. املؤلخ في.

املحدودة. املسؤول ة  ذات  شركة 

AGREGATS MIMO..مبلغ لأس الها.

مقرها. وعنوان  دلهم  .100.000

إدليس. .21 القن طرة. . . اإلجت اعي.

القن طرة. .14000    3 شقة. ارك11 

خسائر. زيادة  . . .: .5 فت جة  املغرب 
الشركة.

و حدد مقر التصف ة ب...القن طرة.
 14000    3 إدليس ارك11 شقة. .21

القن طرة املغرب..
و عين:

و. الص ود  . . مح د. . الس د)ة).

عنوافه)ا).القن طرة.14000.القن طرة.
املغرب ك صفي.)ة).للشركة.

موالي. . . بوحفص. . الس د)ة).
الزاوية و عنوافه)ا).القن طرة.14000 
)ة). ك صفي. املغرب  القن طرة 

للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 02 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.79449.
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sofoget

SARIVAL TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue.mohamed.qorri
 residence.chaimae.bur.n° 2 et 3

، 14000، kenitra.maroc
SARIVAL TRANS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د)في طول التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي  لقم 
2006 بي1 الرامي الجنوا ة   14000 

القن طرة املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.42765

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل. .2020 يوف و. .30 في. املؤلخ 

ذات مسؤول ة محدودة. حل شركة 
 SARIVAL الوح د. الشريك  ذات 
 100.000 لأس الها. مبلغ  . .TRANS
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي..لقم.

 14000 . . بي1 الرامي الجنوا ة. .2006
زيادة. . . .: القن طرة املغرب فت جة 5.

خسائر الشركة.
لقم. . ب. التصف ة  مقر  حدد  و 

املغرب. الجنوا ة  الرامي  بي1  .2006

14000.القن طرة املغرب..

و عين:

و. العسري  . موح. . الس د)ة).

 14000 القن طرة. . عنوافه)ا).

)ة). ك صفي. املغرب  القن طرة 

للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 02 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.79438.
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FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

أ. أ. ط. بيطون ش.م.م.
إعالن متعدد القرالات

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE.WILAYA.B1 BLOC

 B1 ENTRE.SOL.N°5 ، 93040،

TETOUAN MAROC

أ. أ. ط. ب طون ش.م.م. »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: شالع 

يوسف ابن تاشفين لقم 18 - 

93000 تطوان املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.7053

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

تم اتخاذ. .2019 01.شتن11. املؤلخ في.

القرالات التال ة:.

الذي. .:01092019 لقم. قرال 

الحصص. تفويت  مايلي:. على  ينص 

اإلجت اع ة

قرال لقم.01092019:.الذي ينص.

على مايلي:.الزيادة في لأس ا5 الشركة
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قرال لقم.01092019:.الذي ينص.

على مايلي:.تح ين القافون ارسا�سي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.

على. ينص  الذي  .:6 لقم. بند 

.: الس د مح د ارمين املوفق. مايلي:.

علي. الس د  دلهم.. .8.539.800،00

الس د. دلهم.. .973.100،00 .: املرير.

 695.900،00 .: لعركات. الغني  عبد 

.: اإلدلي�سي. ع ر  الس د  دلهم..

ياسين. الس د  دلهم.. .700.600،00

اإلدلي�سي.:.700.600،00.دلهم.

بند لقم.7:.الذي ينص على مايلي:.

الس د مح د ارمين املوفق.:.85.398 

حصة..الس د علي املرير.

الغني. عبد  الس د  حصة.. .9.731  :

الس د. حصة.. .6.959 .: لعركات.

ع ر اإلدلي�سي.:.7.006.حصة..الس د.

:.7.006.حصة. ياسين اإلدلي�سي.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

30.شتن11. بتاليخ. . االبتدائ ة بتطوان.

2019.تحت لقم.5982.

389I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

جنان كابو نيكرو ش.م.م.
إعالن متعدد القرالات

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE.WILAYA.B1 BLOC

 B1 ENTRE.SOL.N°5 ، 93040،

TETOUAN MAROC

جنان كابو ف كرو ش.م.م. »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: شالع 

الجامعة العرا ة لقم 12 - 93000 

تطوان املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.7273

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

تم اتخاذ. .2020 04.شتن11. املؤلخ في.

القرالات التال ة:.

قرال لقم.04092020:.الذي ينص.
على مايلي:.خفض لأس ا5 الشركة

الذي. .:04092020 لقم. قرال 

الحصص. تفويت  مايلي:. على  ينص 
اإلجت اع ة

قرال لقم.04092020:.الذي ينص.

وتع ين. مسي1  استقالة  مايلي:. على 
مسي1 جديد

قرال لقم.04092020:.الذي ينص.
على مايلي:.تح ين القافون ارسا�سي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.
النظام ارسا�سي التال ة:.

على. ينص  الذي  .:6 لقم. بند 

.: البوشتي. سع د  الس د  مايلي:.

عبد. الس د  دلهم.. .1.428.500،00
 1.428.500،00 .: زيوزيو. الخالق 

دلهم.
بند لقم.7:.الذي ينص على مايلي:.
 14.285 .: البوشتي. سع د  الس د 
.: الس د عبد الخالق زيوزيو. حصة..

14.285.حصة.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
29.شتن11. بتاليخ. . االبتدائ ة بتطوان.

2020.تحت لقم.4615.
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nador.conseil.sarl.au

KOULA TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

nador.conseil.sarl.au
 res.gourougou.b1 av.des.far ،

62000، nador.maroc
KOULA TRANS شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 141 
ايلو 55 حي املطال - 62000 الناظول 

املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.15731

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تقرل حل. .2018 ماي. .10 في. املؤلخ 

املحدودة. املسؤول ة  ذات  شركة 

لأس الها. مبلغ  . .KOULA TRANS

مقرها. وعنوان  دلهم  .100.000

حي. .55 ايلو. .141 لقم. اإلجت اعي 

املغرب. الناظول  .62000 .- املطال.
فت جة 5.:.حل مبكر للشركة

و حدد مقر التصف ة ب لقم.141 
الناظول. .62000 .- املطال. .55 ايلو.

املغرب..
و عين:

و. لزطوطي  . سع د. الس د)ة).

حي الخطابي شالع عباس. عنوافه)ا).
 62000  50 زفقة. العقاد  مح ود 
الناظول املغرب ك صفي.)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ. . بالناضول. االبتدائ ة 
و. .3313 لقم. تحت  .2020 أكتوار.

.3314
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NOTAIRE

» DIAGHYSE »  ش.م.ع.
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة مدف ة عقالية

ديـوان االسـتـاذة سـكـ ـنة الـوافي 
   زاوية شالع الحسن الثاني وزفقة 
مح د املكنا�سي   )زفقة غافا سابقا) 

لقم -1 مكناس           
 « DIAGHYSE « .ش.م.ع «

تأسيس شركة  -
       تغ ي1 الشركة من شركة مدف ة 
عقالية الى شركة محدودة املسؤول ة
من. مـحرل  عقد  بـ قت�سى  ./1
الـوافي،. سك ـنة  االستـاذة  طرف 
يول وز. .22 بتاليخ. بـ كناس  موثقـة 
االساس ة. القوافين  وضع  تم  .2020
للشركة املدف ة العقالية.،.املس اة.».

DIAGHYSE.»...ش.م.ع..
املوضوع.:..حددت الشركة هدفها.
في املغرب لصالحها أو بالتشالك مع.

االدالة العامة أو خدمة لل غرب،
املضال. داخل  ملك  أي  -شراء.
لالستغال5. القروي  او  الحضري 

بج  ع الوسائل،

-بناء.محالت للسكن،.أو املعامالت.

حرة. مهن  أو  الصناع ة  التجالية،.
الستخدامها لنفسها كرائها أو ب عها،

شراء،.ب ع،.ج  ع املعدات،.املواد.

املواد ارول ة،. فحاس ة،. .، الحديدية.
مواد املستهلكة االساس ة للبناء،

-كراء.ج  ع املحالت أو ع الات،
-التشالك في ج  ع الشركات،

الع ل ات. ج  ع  عامة،. -واصفة 

ك ف ا كان فوعها قافوف ة،.اقتصادية،.

عالقة. لها  تجالية  مدف ة،. مال ة،.
ب وضوع الشركة.

.– مكناس. .: . الـ قـراالجت ـاعي.

و. املتنبي  زفقة  زاوية  سلوى،. اقامة 
زفقة واد املخازن،.لقم.9.

الــ ــدة.:.99.سنة..
دلهــــم. . .100.000,00 .: الـراس ــا5.
حصة من فـئة.. .1.000 الــى. مقســ ة 

100.دلهــم،.مقس ة كالتالي:.
لش د. -الس د 

الحسني…..….……500.حصة..
حصال. غزالن  -الس دة 

………..……500.حصة....
         1.000.حصة.

تسي1 الشركة من طرف.. التس ي1:.

الس د لش د الحسني والس دة غزالن.

مع. محدودة،. غي1  لـ دة  حصال،.
توق ـعهم الغي1 الـ شت1ك..

 2/.ب قت�سى محضر الج ع العام.

طرف. من  املحرل  .، العادي. الغي1 

موثقـة. الـوافي،. سك ـنة  . االستاذة.

.،2020 شتن11. .09 بـ كناس،بتاليخ.

قرل شركاء.الشركة الـ ذكولة أعاله،.

الى. العقالية  املدف ة  الشركة  تغ ي1 

بنفس. املسؤول ة  محدودة  شركة 

وففس. املدة  االسم،. املوضوع،.

أي شخص. بدون خلق  و  املس ي1ين 

قوافين. وضع  مع  جديد  معنوي 
للشركة محدودة املسؤول ة.

بكتابة. القافوني  االيداع  تم 

الضبط باملحك ة التجالية بـ كناس،.

السجل. .،2020 شتن11. .22 بتاليخ.
التجالي عدد.:.50707.

للـخالصة واالشهـال
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HOUSSAM

بولونجوغي باتيسري تافياللت
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

HOUSSAM

 HAY.SOUANI.RUE 8 N° 15 ،

90000، TANGER.MAROC

بولوفجوغي باتيسري تاف اللت شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

عشوب 3 ش س قطعة 217 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

108657

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 يول وز. .09

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

بولوفجوغي باتيسري تاف اللت.

مخ1زة. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

حلويات.

تجزئة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

 -  217 قطعة. ش س  .3 عشوب.

90000.طنجة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

..: فق هي. الصديق  موالي  الس د 

750.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة.

 50 . .: الهاشمي. فض لة  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس دة أس اء.فق هي.:..50.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

50.حصة. . .: الس دة مريم فق هي.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د املهدي فق هي.:..50.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

حصة. .50 . .: الس د يحيى فق هي.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

 

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

فق هي. الصديق  موالي  الس د 

عنوافه)ا).إقامة حبيبة طريق الرااط.

بنديبان. .37 لقم. ب  بلوك  .5 كلم.

90000.طنجة املغرب.

الهاشمي. فض لة  الس دة 

عنوافه)ا).إقامة حبيبة طريق الرااط.

بنديبان. .37 لقم. ب  بلوك  .5 كلم.

90000.طنجة املغرب.

عنوافه)ا). فق هي  أس اء. الس دة 

 5 كلم. الرااط  طريق  حبيبة  إقامة 

 90000 بنديبان. .37 لقم. ب  بلوك 

طنجة املغرب.

عنوافه)ا). فق هي  مريم  الس دة 

 5 كلم. الرااط  طريق  حبيبة  إقامة 

 90000 بنديبان. .37 لقم. ب  بلوك 

طنجة املغرب.

عنوافه)ا). فق هي  املهدي  الس د 

 5 كلم. الرااط  طريق  حبيبة  إقامة 

 90000 بنديبان. .37 لقم. ب  بلوك 

طنجة املغرب.

عنوافه)ا). فق هي  يحيى  الس د 

 5 كلم. الرااط  طريق  حبيبة  إقامة 

 90000 بنديبان. .37 لقم. ب  بلوك 

طنجة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

فق هي. الصديق  موالي  الس د 

عنوافه)ا).إقامة حبيبة طريق الرااط.

بنديبان. .37 لقم. ب  بلوك  .5 كلم.

90000.طنجة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .09 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.234608.
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M4-TECH

STE OPTIQUE YASSINE 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

M4-TECH

478 املج ع السكني موالي علي 

الشريف ، 52000، الرش دية 

املغرب

 STE OPTIQUE YASSINE شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ايت 

عاصم فركلة العل ا  - 52600 

تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

14193

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .14

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE . .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.OPTIQUE YASSINE

انشطة. .- .: غرض الشركة بإيجاز.

النظالاتي.

-.الوساطة العامة

-.استشالة.

ايت. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

عاصم فركلة العل ا..-.52600.تنجداد.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

 100 . .: . اليزيدي. ياسين  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). . الس د ياسين اليزيدي.

اقامة النع م الع الة ج الشقة.6.حي.

ابن لشد..12040.ت الة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). . الس د ياسين اليزيدي.

اقامة النع م الع الة ج الشقة.6.حي.

ابن لشد..12040.ت الة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاليخ. . بالرش دية. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.345.
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FLASH ECONOMIE

BLOCKTECH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

BLOCKTECH SARL

شالع فلسطين إقامة الخصاص 

لقم 1

املح دية

بتاليخ. عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم. باملح دية،. .2020 19غشت.

املسؤول ة. محدودة  شركة  تأسيس 

ذات الخصائص التال ة:

التس  ة:بلوكت ك ش.ذ.م.م

ذات. للشركة  االجت اعي:. الهدف 

مهندس. اآلتي:. االجت اعي  الهدف 
استشالي

شالع. املح دية،. املقر االجت اعي:.

لقم. الخصاص  إقامة  فلسطين 

1املح دية

املدة:.99.سنة

 100.000 االجت اعي:. الرأس ا5 

دلهم مقسم إلى.1000.حصة من فئة.

بين. موزعة  واحدة  لكل  دلهم  .100

الشركاء.ك ا يلي:

الس دة فاط ة الزهراء.قجي مبلغ.

10.000.دلهم

الغطريف. الرح ان  عبد  الس د 

مبلغ.90.000.دلهم
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الس دة. الشركة  يدير  التس ي1:.
فاط ة الزهراء.قجي

السنة االجت اع ة:.من فاتح يناير.
إلى.31.ديس 11 من كل سنة.

في. .5 . تقتطع. االحت اط القافوني:.
املائة من ارلااح الصاف ة...

تم اإليداع القافوني بكتابة. . . . .- .

االبتدائ ة. املحك ة  لدى  الضبط 
 2020 شتن11. .08 بتاليخ. باملح دية 
السجل. لقم  .1127 لقم. تحت 

التجالي.25985.باملح دية......
للب ان و النشر

401I

fiduciaire.toudgha.conseils

)C.S.M(شركة س.س م
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire.toudgha.conseils
 N° 274 AVENUE.MOHAMED
 V.TINGHIR ، 45800، tinghir

tinghir
شركة س.س م)C.S.M) شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

اعدوان تنغي1  - 45800 تنغي1  
املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
847

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 غشت. .31

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

شركة. .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.
.(C.S.M(س.س م

صناعة. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
املعادن...

حي. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

تنغي1.. .45800 .- . تنغي1. اعدوان 
املغرب..

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 
دلهم،.-.

50.بق  ة. .: الس د مح ود مح د.
50.دلهم.

الس د عتو مح د.:.50.بق  ة.50 
دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). . الس د مح ود مح د.

تنغي1. .45800 تنغي1. اعدوان  حي 
املغرب.

عنوافه)ا). . مح د. عتو  الس د 
احجامن تنغي1..45800.تنغي1 املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). . الس د مح ود مح د.
تنغي1. .45800 تنغي1. اعدوان  حي 

املغرب
عنوافه)ا). . مح د. عتو  الس د 
احجامن تنغي1..45800.تنغي1 املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

شتن11. .29 بتاليخ. . بتنغي1. االبتدائ ة 
2020.تحت لقم.557.

403I

FINCOSA MARRAKECH

CAFE HISTORIA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي1 جديد للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شالع عبد الكريم الخطابي اقامة 
لق ة ع الة 180 بلوك B الطابق 

االو5 الشقة 7 ، 40000، مراكش 
املغرب

CAFE HISTORIA  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

عال5 الفا�سي اقامة لتمى لقم 5/85 
مراكش - 40000 مراكش املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.15601

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2020.تم تع ين. 28.غشت. املؤلخ في.

تباع. مسي1 جديد للشركة الس د)ة).
سلوى..ك سي1 وح د

تبعا لقبو5 استقالة املسي1.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
12.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116199.
405I

EDI COMPTA

ABREAF
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

EDI COMPTA
 AV ARABIE SAUDITE VN FES 14

، 30000، FES.MAROC
ABREAF  شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حوض 
السوق عين شكاك املركز ع الة 
صفرو - 31052 صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
3041

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .21

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
. ABREAF

االشغا5. .: غرض الشركة بإيجاز.

شبكات. و  البناء. اشغا5  املختلفةة 
التطهي1 و املاء.الصالح للشرب.

حوض. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

ع الة. املركز  شكاك  عين  السوق 
صفرو.-.31052.صفرو املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

..: . القادل. عبد  . جدولة. الس د 

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .1.000
للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

القادل.. عبد  . جدولة. الس د 

عين. بومرحوم  ايت  دوال  عنوافه)ا).
شكاك..31052.صفرو املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

القادل. عبد  . جدولة. الس د 

عين. بومرحوم  ايت  دوال  عنوافه)ا).
شكاك..31052.صفرو املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بصفرو..بتاليخ.07.أكتوار.
2020.تحت لقم.194/2020.

407I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

BLUE STUDY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
 N°18 ANGLE.BD.DES.FAR.ET

MD.V ، 26000، SETTAT.MAROC
BLUE STUDY  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي  
 26AVENUE MERS SULTAN

 ETG1 APPT3 CASABLANCA -
20130 CASABLANCA  MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
475641

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .11

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:
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ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 BLUE .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

. STUDY

مكتب. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

الدلاسات والدلاسات االستقصائ ةو.

االبحاث.

أع ا5 أو إنشاءات متنوعة.

تاجر.

..: االجت اعي. املقر  عنوان 

 26AVENUE MERS SULTAN

 ETG1 APPT3 CASABLANCA -

.20130 CASABLANCA  MAROC

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: الس د مح ود سل  اني.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د مح ود سل  اني عنوافه)ا).

زفقة بروسبي1 مريمي اقامة مني1 طابق.

الب ضاء. الدال  فلولي  فا5  شقة  .3

20130.الدالالب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د مح ود سل  اني عنوافه)ا).

زفقة بروسبي1 مريمي اقامة مني1 طابق.

الب ضاء. الدال  فلولي  فا5  شقة  .3

maroc.20130.الدالالب ضاء

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 13 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.749579.

409I

nador.conseil.sarl.au

BELLA HOME
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

nador.conseil.sarl.au
 res.gourougou.b1 av.des.far ،

62000، nador.maroc
BELLA HOME  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة 

كولوكو شالع الجيش امللكي ب1 - 
62000 الناضول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
20803

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .12

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 BELLA.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

. HOME
غرض الشركة بإيجاز.:.-.االنعاش.

العقالي..
إقامة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
 - ب1  امللكي  الجيش  شالع  كولوكو 

62000.الناضول املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 500 . .: . ابرشان. ف صل  الس د 
حصة بق  ة.50.000.دلهم للحصة..

 500 . .: لحي. الصا  الس دة فراح 
حصة بق  ة.50.000.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
الس د ف صل ابرشان عنوافه)ا).
 62000 . الف الت. الفطواكي  حي 

الناضول املغرب.
الس د فراح الصا لحي عنوافه)ا).
 62000 الف الت. الفطواكي  حي 

الناضول املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.
ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د ف صل ابرشان عنوافه)ا).
 62000 . الف الت. الفطواكي  حي 

الناضول املغرب
الس د فراح الصا لحي عنوافه)ا).
 62000 الف الت. الفطواكي  حي 

الناضول املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 15 بتاليخ. . بالناضول. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.3386.
411I

CORPORATE AUDIT GROUP

ESTHEMIA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شالع عبد املومن، الطابق 
الخامس، لقم 22 ، 20000، 

casablanca.maroc
ESTHEMIA شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طول التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجت اعي زاوية زفقة 
ه  و زفقة ا بدلوم الثاني ساالج عين 
الذياب،  أفديسبالك،  بناية 10، 
الطريق الثالث ة 1015، س دي 

مومن 20000 الدال الب ضاء املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.268757

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2020.تقرل حل. 04.شتن11. املؤلخ في.

املحدودة. املسؤول ة  ذات  شركة 
ESTHEMIA..مبلغ لأس الها.100.000 
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي زاوية.
زفقة ه..و زفقة ا بدلوم الثاني ساالج.
عين الذياب،..أفديسبالك،..بناية.10،.
الطريق الثالث ة.1015،.س دي مومن.
الدال الب ضاء.املغرب فت جة. .20000
5.:.عدم وجود فرص لتحق ق الهدف.

الجت اعي.
و حدد مقر التصف ة ب زاوية زفقة.
.و زفقة ا بدلوم الثاني ساالج عين. ه.
الب ضاء. الدال  .20000 .- . الذياب،.

املغرب..

و عين:
   Imane الس د)ة).
 ,12 عنوافه)ا). و  .MOUNTASSIR
 Rue. Abdellah. El. Makoudi,
املغرب. الدال الب ضاء. .Anfa. 20000

ك صفي.)ة).للشركة.
الحدود. اإلقتضاء. وعند  .
املخولة. الصالح ات  على  املفروضة 
تبل غ. محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصف ة.
:.زاوية زفقة ه..و زفقة ا بدلوم الثاني.

ساالج عين الذياب،.الدال الب ضاء
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 15 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750008.
413I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

R.H AJOUR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 الع الة 91 الحي الحسني 
منطقة ارنشطة االقتصادية ، 

46300، ال وسف ة املغرب
R.H AJOUR شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي بين حي 
السالم و حي النهضة - 46300 

ال وسف ة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
2807

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .01

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 R.H .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.AJOUR
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ب ع مواد. .: غرض الشركة بإيجاز.
البناء.وأدوات العقاقي1

صنع ارجول
أشغا5 مختلفة و البناء.

بين. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
 46300 .- النهضة. حي  و  السالم  حي 

ال وسف ة املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: فكري. لش د  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
الس د لش د فكري عنوافه)ا).حي.
السالم شالع دمشق لقم.82 46300 

ال وسف ة املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د لش د فكري عنوافه)ا).حي.
السالم شالع دمشق لقم.82 46300 

ال وسف ة املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 12 بتاليخ. . بال وسف ة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.327.
415I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ARSOLAKO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 الع الة 91 الحي الحسني 
منطقة ارنشطة االقتصادية ، 

46300، ال وسف ة املغرب
ARSOLAKO شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

السعادة زفقة تالودافت لقم 10  - 
46300 ال وسف ة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
2809

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .24

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.ARSOLAKO

أع ا5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

م اه الشرب والصرف الصحي

أع ا5 مختلفة و البناء.

حي. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

 -   10 تالودافت لقم. السعادة زفقة 

46300.ال وسف ة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د فؤاد بن1تي.:..1.000.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

حي. عنوافه)ا). بن1تي  فؤاد  الس د 

 19 الشاف امبالك زفقة النجاح لقم.

46053.الش اع ة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

حي. عنوافه)ا). بن1تي  فؤاد  الس د 

 19 الشاف امبالك زفقة النجاح لقم.

46053.الش اع ة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 12 بتاليخ. . بال وسف ة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.328.

416I

باي لوم ش م م ذات شريك وح د

باي روم
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ا5 الشركة

باي لوم ش م م ذات شريك وح د

الدال البي ضاء،  لقم 5 بقعة 

باب الخي1 ليساسفة ، 20190، 

Casablanca املغرب

باي لوم شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الدال 

البي ضاء،  لقم 5 بقعة باب الخي1 

ليساسفة الدال البي ضاء،  لقم 5 

بقعة باب الخي1 ليساسفة 20190 

Casablanca املغرب.
لفع لأس ا5 الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.115651

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم. .2012 دجن11. .14 في. املؤلخ 

ب بلغ. الشركة  لأس ا5  لفع 

من. أي  دلهم«. .600.000« قدله.

»1.400.000.دلهم«.إلى.»2.000.000 

تقديم حصص. . .: عن طريق. دلهم«.

فقدية أو ع ن ة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 19 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

دجن2012.11.تحت لقم.00513486.

417I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

HOMRANE TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE

SNC

 RUE.LAFAYETTE 2éme .50

 ETAGE.TANGER، 90000،

TANGER MAROC

HOMRANE TRANS  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 50 شالع 
الفاييت الطابق الثاني لقم 02 
طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
108873

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .21

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
. HOMRANE TRANS

فقل. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

البضائع و كل ما من شافه املساه ة.
في تقدم الشركة..

50.شالع. عنوان املقر االجت اعي.:.

الفاييت الطابق الثاني لقم.02.طنجة.
- 90000.طنجة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: املختال. الس د ح ران 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 1000 .: املختال. ح ران  الس د  .
بق  ة.100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). املختال  ح ران  الس د 

-06طنجة.. 95.لقم. حي بنكي1ان شالع.
90000.طنجة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). املختال  ح ران  الس د 

-06طنجة.. 95.لقم. حي بنكي1ان شالع.
90000.طنجة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .15 بتاليخ. . التجالية بطنجة.
2020.تحت لقم.234788.

419I
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STE SIMPLE CONSEIL SARL

 STE MIFTAH BUSINESS
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC.N°14 RESIDENCE.ATLAS
 RUE 12 OMAR.BENJELLOUN
ATLAS.FES. ، 30000، فاس املغرب
 STE MIFTAH BUSINESS SARL
AU  شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي  دكان لقم 

83/27 شالع وافدو دلب الف اللي 
فاس - 30000  فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
64339

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .30

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

. MIFTAH BUSINESS SARL AU
في. تاجر  .: بإيجاز. الشركة  غرض 

اإلستي1اد...و التصدير
تاجر في ارلعاب

تاجر في النباتات الزينة
املتاجرة.

دكان. . .: االجت اعي. املقر  عنوان 

لقم.27/83.شالع وافدو دلب الف اللي.
فاس.-.30000..فاس املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

: اإلدلي�سي. مفتاح   الس د سع د 
دلهم. .100 بق  ة. حصة  .1.000

للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

اإلدلي�سي. مفتاح  سع د  الس د 

و. .1 إقامة فول. .20 الشقة. عنوافه)ا).

فاس. املعراج طريق صفرو  شالع  .2
30000.فاس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

اإلدلي�سي. مفتاح  سع د  الس د 

و. .1 إقامة فول. .20 الشقة. عنوافه)ا).

فاس. املعراج طريق صفرو  شالع  .2
30000.فاس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .16 بتاليخ. . بفاس. التجالية 
2020.تحت لقم.2730.

421I

باي لوم ش م م ذات شريك وح د

باي روم
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ا5 الشركة

باي لوم ش م م ذات شريك وح د
الدال البي ضاء،  لقم 5 بقعة 

باب الخي1 ليساسفة ، 20190، 
Casablanca املغرب

باي لوم شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الدال 
البي ضاء،  لقم 5 بقعة باب الخي1 
 Casablanca 20190 - ليساسفة

املغرب.
لفع لأس ا5 الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.115651

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم. .2014 شتن11. .08 في. املؤلخ 

قدله. ب بلغ  الشركة  لأس ا5  لفع 

من. أي  دلهم«. .1.000.000«
»2.000.000.دلهم«.إلى.»3.000.000 
تقديم حصص. . .: عن طريق. دلهم«.

فقدية أو ع ن ة.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 17 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

شتن2014.11.تحت لقم.0055686.
423I

nador.conseil.sarl.au

CFAG PROJET
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ا5 الشركة

nador.conseil.sarl.au

 res.gourougou.b1 av.des.far ،

62000، nador.maroc

CFAG PROJET  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي عريض  
زفقة مالس ل ا إقامة لقم 01 الطابق 

ارو5  - 62000 الناضول املغرب.
لفع لأس ا5 الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

. 13073

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم. .2020 أكتوار. .12 في. املؤلخ 

قدله. ب بلغ  الشركة  لأس ا5  لفع 

من. أي  دلهم«. .1.000.000«

 1.100.000« إلى. دلهم«. .100.000«

دلهم«.عن طريق.:..إدماج احت اطي أو.

ألااح أو عالوات إصدال في لأس املا5.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 19 بتاليخ. . بالناضول. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.3405.

424I

باي لوم ش م م ذات شريك وح د

باي روم
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ا5 الشركة

باي لوم ش م م ذات شريك وح د

الدال البي ضاء،  لقم 5 بقعة 

باب الخي1 ليساسفة ، 20190، 

Casablanca املغرب

باي لوم شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

 وعنوان مقرها اإلجت اعي 

الدال البي ضاء،  لقم 5 بقعة 

باب الخي1 ليساسفة - 20190 

Casablanca املغرب

لفع لأس ا5 الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.115651
الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم. .2018 دجن11. .25 في. املؤلخ 
قدله. ب بلغ  الشركة  لأس ا5  لفع 
من. أي  دلهم«. .3.000.000«
»3.000.000.دلهم«.إلى.»6.000.000 
تقديم حصص. . .: عن طريق. دلهم«.

فقدية أو ع ن ة.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 10 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

ف11اير.2019.تحت لقم.688680.

426I

باي لوم ش م م ذات شريك وح د

باي روم
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ا5 الشركة

باي لوم ش م م
 ذات شريك وح د

الدال البي ضاء،  لقم 5 بقعة 
باب الخي1 ليساسفة ، 20190، 

Casablanca املغرب
باي لوم شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الدال 
البي ضاء،  لقم 5 بقعة باب الخي1 
 Casablanca 20190 - ليساسفة

املغرب.
لفع لأس ا5 الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.115651

الشريك. قرال  ب قت�سى 
 2019 فوف11. .04 في. املؤلخ  الوح د 
ب بلغ. الشركة  لأس ا5  لفع  تم 
أي. دلهم«. .4.000.000« قدله.
إلى. دلهم«. .6.000.000« من.
..: طريق. عن  دلهم«. .10.000.000«

تقديم حصص فقدية أو ع ن ة.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 14 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

فوف2019.11.تحت لقم.34239.

428I
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TRUST ECONOMIC LIFE

TADDART SAKAN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي1 جديد للشركة

TRUST ECONOMIC LIFE
 APP 01 A.IMM 202 PORTE
 DE.MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
TADDART SAKAN   شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
 N°187 وعنوان مقرها اإلجت اعي

 LOT.B.TRANCHE 8 VILLE
  NOUVELLE DE TAMNSOURTE

 MARRAKECH 5 40000
MARRAKECH املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي -.

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم تع ين. .2020 يناير. .28 املؤلخ في.

الس د)ة). للشركة  جديد  مسي1 

IGUIZ KHADIJA..ك سي1 وح د تبعا.
لقبو5 استقالة املسي1.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

15.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.
2020.تحت لقم.6643.

430I

TRUST ECONOMIC LIFE

 LAMANE
DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تفويت حصص

TRUST ECONOMIC LIFE
 APP 01 A.IMM 202 PORTE
 DE.MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
  LAMANE DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
 LOT 25 وعنوان مقرها اإلجت اعي
 TARGA.ZEDDAGHIA.LOT 25
 TARGA.ZEDDAGHIA 40000

مراكش املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.5167

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 يول وز. .07 في. املؤلخ 

املصادقة على.:
تفويت الس د.)ة).مح د حسناوي..

أصل. من  اجت اع ة  حصة  .5.500

)ة). الس د. . لفائدة. حصة  .5.500

يول وز. .07 بتاليخ. . لضوان..حسناوي.

.2020

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

يول وز. .07 بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.6552.

431I

BEST COMPTA SARL

ILIAS LUXURY CARS
إعالن متعدد القرالات

BEST COMPTA SARL

 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE.N° 7 ، 93000،

TETOUAN MAROC

ILIAS LUXURY CARS »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: شالع عبد 

الكريم الخطابي اقامة ابو بكر لقم 

2 تطوان تطوان 93000 تطوان 

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.26889

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

تم اتخاذ. .2020 24.شتن11. املؤلخ في.

القرالات التال ة:.

قرال لقم بند.14.:.الذي ينص على.

لشركة... وح د  مسي1  استقالة  مايلي:.

-وتعين مسي1 جديد لشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.

14:.الذي ينص على. بند لقم بند.

لشركة... وح د  مسي1  استقالة  مايلي:.

-وتعين مسي1 جديد لشركة

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بتطوان..بتاليخ.01.أكتوار.

2020.تحت لقم.4659.

432I

(BUTEC SARL (A.U

CMS GLOBAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

(BUTEC.SARL (A.U

 18RUE.AMR.IBN.AL-ASS, 4ème

 ETAGE.N°14 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

CMS GLOBAL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي النصر 
زفقة 26 لقم 9 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

105893

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 ف11اير. .17

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 CMS .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.GLOBAL

غرض الشركة بإيجاز.:.ب ع االالت.

ارلكت1وف ة.

عنوان املقر االجت اعي.:.حي النصر.

طنجة. .90000  -  9 لقم. .26 زفقة.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 490 . .: الح اد�سي خل ل. الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 510 . .: فاط ة. شيبة  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د الح اد�سي خل ل عنوافه)ا).
  220 لقم. حي سكني شركة ع الة أ3.

90000.طنجة املغرب.
عنوافه)ا). فاط ة  شيبة  الس دة 
عين. ال  ون  م ر  ف ك ك  مج  .12
السبع.20000.الدال الب ضاء.املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د الح اد�سي خل ل عنوافه)ا).
  220 لقم. حي سكني شركة ع الة أ3.

90000.طنجة املغرب
عنوافه)ا).... فاط ة  شيبة  الس دة 
عين. ال  ون  م ر  ف ك ك  12مج 
السبع.20000.الدال الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

يول وز. .08 بتاليخ. . التجالية بطنجة.
2020.تحت لقم.232211.

433I

fidjuris.sarl

AG BROKER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

fidjuris.sarl
 BD IBNOU SINA 230
 casablanca، 20200،
CASABLANCA.Maroc

AG BROKER شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 59 شالع 
الزلقطوني ع الة الزهول الدول 
الثامن لقم 24 - 20200 الدال 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
474945

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

القافون. إعداد  تم  .2020 يناير. .28

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:
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ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 AG .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.BROKER

غرض الشركة بإيجاز.:.استشالات.

في مجا5 املباني الصناع ة وارشغا5.

العامة في املغرب والخالج.

الع والت والس سرة املرتبطين. .•

بغرض الشركة.،

منتجات. وتصدير  استي1اد  .•

ارلواح الصناع ة..

 59 .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الزهول. ع الة  الزلقطوني  شالع 

الدول الثامن لقم.24 - 20200.الدال.

الب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس دة آالن كلود جالفي ه.:..100 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

جالفي ه. كلود  آالن  الس د 

عنوافه)ا).53.شالع كامبيتا.،.ليزيدنس.

،لامبول  ه... . .78220 . .، هولت نس ا.

فرنسا..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

جالفي ه. كلود  آالن  الس د 

عنوافه)ا).53.شالع كامبيتا.،.ليزيدنس.

لامبول  ه... . . .78220 . .، هولت نس ا.

فرنسا.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 07 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.748758.

434I

compta.jour

CENTRE LES MOULAYS
إعالن متعدد القرالات

compta.jour
  résidence.Ali , imm.B 2eme

 étage  appt.A4 camp.el.ghoul ،
40000، Marrakech.maroc

CENTRE LES MOULAYS »شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: شالع 
باليس ع الة الطلس شقة 2 

ل في1فاج مراكش - 40000 مراكش 
املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.13301
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.
2020.تم اتخاذ. 14.يول وز. املؤلخ في.

القرالات التال ة:.
قرال لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.

تغي1 تس  ة الشركة.
قرال لقم.2:.الذي ينص على مايلي:.

استقالة املسي1.
قرال لقم.3:.الذي ينص على مايلي:.

تعديل هدف التجالي لشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.
بند لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.

تغي1 الشكل القافوني لشركة.
بند لقم.2:.الذي ينص على مايلي:.
بوامان ك سي1ة. مل اء. الس دة  تع ين 

وح دة لشركة ملدة غي1 محددة
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
08.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.6416.
435I

CORPORATE AUDIT GROUP

 PHENICIA, LA SIGNATURE
ORIGINELLE

إعالن متعدد القرالات

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شالع عبد املومن، الطابق 
الخامس، لقم 22 ، 20000، 

casablanca.maroc
 PHENICIA, LA.SIGNATURE

ORIGINELLE »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: ع الة 
الحاجب، ض عة باحن ني، حقل 
إي ان لاس الجالي، مكناس - - 

مكناس املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.36497

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

تم اتخاذ. .2020 23.شتن11. املؤلخ في.
القرالات التال ة:.

على. ينص  الذي  .:.1 لقم. قرال 

الشركة. لأس ا5  لفع  مايلي:.

ل صبح. دلهم  .4.800.000 ب بلغ.
6.800.000.دلهم عوض.2.000.000 
جالي. حساب  دمج  بواسطة  دلهم 

للشركاء
على. ينص  الذي  .:.2 لقم. قرال 
مايلي:.خفض لأس ا5 الشركة ب بلغ.
 2.000.000 ل صبح. .4.800.000
دلهم عن. .6.800.000 دلهم عوض.
املت1اك ة. الخسائر  است عاب  طريق 

ب بلغ م اثل
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.
بند لقم.6:.الذي ينص على مايلي:.

املقدمات
بند لقم.7:.الذي ينص على مايلي:.

الرأس ا5
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
19.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب كناس.

2020.تحت لقم.3319.
436I

Arithmetic.Compta 

)GEOPORT(  جيوبور
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Arithmetic.Compta
117 شالع موالي عبد العزيز )اقامة 

الريان) املكتب لقم 4 ، 14000، 
القن طرة املغرب

ج واول  )GEOPORT) شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ملتقى 
زفقة مصطفى الرافعي وزفقة طنجة 

إقامة بالزول 14 مكتب لقم 07 . - 

14000 القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

56745

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .13

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها.:.ج واول..

.(GEOPORT(

فقل. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

النقل. ./ البضائع. فقل  ./ املوظفين.

املدل�سي.

ملتقى. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

زفقة مصطفى الرافعي وزفقة طنجة.

 -  .  07 مكتب لقم. .14 إقامة بالزول.

14000.القن طرة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99..سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: ب ات. مح د  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). ب ات  مح د  الس د 

 14000 . بن نصول. دوال أوالد ح وا 

القن طرة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). ب ات  مح د  الس د 

 14000 . بن نصول. دوال أوالد ح وا 

القن طرة املغرب



15257 الجريدة الرسميةعدد.5637 - 25.لا ع ارو1442.5 )11.فوف 2020.11) 

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

تحت. .- بتاليخ. . االبتدائ ة بالقن طرة.
لقم.-.

437I

Arithmetic.Compta 

 ALL( اول سيرفيس ترونس
)SERVICES TRANS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

Arithmetic.Compta
117 شالع موالي عبد العزيز )اقامة 

الريان) املكتب لقم 4 ، 14000، 
القن طرة املغرب

 ALL( او5 سي1فيس ترونس
SERVICES TRANS) شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي ملتقى 

زفقة مصطفى الرافعي وزفقة طنجة 
إقامة بالزول 14 مكتب لقم 07  - 

14000 القن طرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
56697

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .06

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

او5. .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
 ALL SERVICES( ترونس. سي1فيس 

.(TRANS
فقل. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
النقل. ./ البضائع. فقل  ./ املوظفين.

املدل�سي.
ملتقى. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
زفقة مصطفى الرافعي وزفقة طنجة.
 -   07 مكتب لقم. .14 بالزول. إقامة 

14000.القن طرة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99..سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: . عاش. سع د  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). . عاش. سع د  الس د 
 14000 املناصرة. الع    ين  دوال 

القن طرة املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). . عاش. سع د  الس د 
 14000 املناصرة. الع    ين  دوال 

القن طرة املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
تحت. .- بتاليخ. . االبتدائ ة بالقن طرة.

لقم.-.

438I

STE  FIDU  WHITE

RIMLUK
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

STE  FIDU  WHITE
 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،
65800، TAOURIRT.MAROC

RIMLUK شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم 451 
تجزئة النس م لقم 01 - 65800 

تاوليرت املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
.651

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2020.تقرل حل. 03.ف11اير. املؤلخ في.

املسؤول ة. ذات  شركة  .RIMLUK
 100.000 لأس الها. مبلغ  املحدودة 
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم.
451.تجزئة النس م لقم.01 - 65800 
تاوليرت املغرب فت جة لعدم تحق ق.

الهدف االجت اعي..

و عين:

و. الرملي  . مح د. الس د)ة).

عنوافه)ا).لقم.05.زفقة.86.حي املختال.

املغرب. تاوليرت  .65800 السو�سي.

ك صفي.)ة).للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة.

بتاليخ.03.ف11اير.2020.وفي لقم.451 

 65800  -  01 لقم. النس م  تجزئة 

تاوليرت املغرب.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ . بتاوليرت.  االبتدائ ة 

لقم. تحت  .2020 أكتوار. .20  

.264/2020

440I

DIWAN CONSWORLD

 MEUBLE INDUSTRIE

CONCEPT - MIC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

DIWAN CONSWORLD

 Riad.El.Oulfa.GRP 3 Entrée 9

 N° 113, 1ér.Etage – El.Oulfa ،

20220، CASABLANCA.MAROC

 MEUBLE INDUSTRIE CONCEPT

MIC - شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

املهدي بن تومالت لقم 13 - الطابق 

ارل�سي - 90050 أص لة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

921

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 غشت. .17

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
 MEUBLE INDUSTRIE CONCEPT

.- MIC
تصن ع. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
تصن ع. .، ارثاث. وتسويق  تج  ع  .،

املراتب
تسويق املنتجات املختلفة

أصناف. ج  ع  وتوزيع  تسويق 
ارثاث واملعدات.

شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الطابق. .- .13 املهدي بن تومالت لقم.
ارل�سي.-.90050.أص لة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د عبد االله الرحالي.:..1.000 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

الرحالي. االله  عبد  الس د 

شالع أبو فراس اله داني. عنوافه)ا).
لقم.70. 90050.أص لة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

الرحالي. االله  عبد  الس د 

شالع أبو فراس اله داني. عنوافه)ا).
لقم.70. 90050.أص لة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة باص لة..بتاليخ.13.أكتوار.
2020.تحت لقم.126.

441I

FIDACTIVE

RACHI BERRIES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ا5 الشركة

FIDACTIVE
 Lot.N°545 N° 3 &4  2éme.etage

 hay.mohammadi.AGADIR ،
80000، AGADIR.MAROC

RACHI BERRIES شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
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وعنوان مقرها اإلجت اعي مركز 

الخ يس ايت ع ي1ة شتوكة ايت 

باها ب وكرى - - ب وكرى املغرب.
لفع لأس ا5 الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.13879

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم. .2020 أكتوار. .07 في. املؤلخ 

قدله. ب بلغ  الشركة  لأس ا5  لفع 

أي. دلهم«. .400.000.000«

إلى. دلهم«. .100.000,00« من.

طريق. عن  دلهم«. .500.000,00«

الشركة. ديون  مع  مقاصة  إجراء. . .:

املحددة املقدال و املستحقة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

20.أكتوار. .بتاليخ. االبتدائ ة بافزكان.

2020.تحت لقم.1802.

443I

.شيشا سع د محاسب معت د بالرش دية

 SOCIETE TADIGHOUST
 TAMTATOUCHTE
)TRAVAUX (SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تغ ي1 نشاط الشركة

شيشا سع د محاسب معت د 

بالرش دية

57 زفقة موالي عبد هللا بن علي 

الواد لح ر الرش دية الرش دية، 

52000، الرش دية الرش دية

 SOCIETE TADIGHOUST

 TAMTATOUCHTE TRAVAUX

SARL)) شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي حي تيزلال 

تديغوست كومل  ة الرش دية - 

52250 كومل  ة املغرب.

تغ ي1 نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.13661

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تم. .2020 غشت. .17 في. املؤلخ 

»االشغا5. من. الشركة  نشاط  تغ ي1 

املختلفة.

اشغا5 التلح م او السدول

واملعدات. االالت  وته ا  اصالح 

الحديدية.».إلى.»االشغا5 املختلفة.

فقل البضائع لحساب الغي1

.جرالعراات بالدبناج«.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 01 بتاليخ. . بالرش دية. االبتدائ ة 

شتن2020.11.تحت لقم.237.

445I

WAN BUREAUTIQUE

WAN BUREAUTIQUE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تحويل املقر االجت اعي للشركة

WAN BUREAUTIQUE

   Av   Lalla  Yacout  5  Eme  Etg 39

 ،Appt  D , Casablanca ، 20110

الب ضاء املغرب

WAN BUREAUTIQUE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 39 شالع 

اللة ياقوت الطابق 5 شقة لقم د  - 

20110 الدال الب ضاء املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.434023

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في.01.يول وز.2020.تم..تحويل..

من. للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

 5 الطابق. ياقوت  اللة  شالع  .39«

شقة لقم د..-.20110.الدال الب ضاء.

املغرب«.إلى.»ج  لة.1.زفقة.7.لقم.35  

- 20230.الدال الب ضاء..املغرب«.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750572.

446I

FLASH ECONOMIE

AMOLINE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue.des.Forces.armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

AMOLINE شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الشقة 1 

ع الة 1 ج ش 2 مشروع موكادول 

الدشي1ة  - 80000 افزكان  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

21443

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .06

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.AMOLINE

فقل. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

لحساب. والدول ة  الوطن ة  البضائع 

الغي1.

الشقة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

2.مشروع موكادول. 1.ج ش. 1.ع الة.

الدشي1ة..-.80000.افزكان..املغرب..

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 300.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 3.000 . .: الس د الحسين اموش.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د الحسين اموش عنوافه)ا).

مشروع. .2 ج ش. .1 ع الة. .1 الشقة.

افزكان.. .80000 . الدشي1ة. موكادول 

املغرب..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د الحسين اموش عنوافه)ا).

مشروع. .2 ج ش. .1 ع الة. .1 الشقة.

افزكان.. .80000 . الدشي1ة. موكادول 

املغرب.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

16.أكتوار. .بتاليخ. االبتدائ ة بافزكان.

2020.تحت لقم.1789.

447I

كالفول بزنس

صولتربو
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

كالفول بزنس

شالع مح د الخامس زفقة موليتاف ا 

الطابق التاني، 52200، الفود 

املغرب

صولت1بو شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 

ارل�سي لقم 2 إقامة لديوس شالع 

الحسن الثاني الفق ه بن صالح - 

23203 الفق ه بن صالح املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

4515

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .22

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

صولت1بو.
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.: بإيجاز. الشركة  غرض 

الطاقة. معدات  تسويق  و  صناعة 

الش س ة,تصدير و استي1اد كل ماهو.

متعلق في صناعة ارلواح الش س ة..

الطابق. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

شالع. لديوس  إقامة  .2 لقم. ارل�سي 

.- صالح. بن  الفق ه  الثاني  الحسن 

23203.الفق ه بن صالح املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 500 . .: . س ي1. لديوس  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

500.حصة. . .: الس د يوبي مح د.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). . لديوس س ي1. الس د 

بن. الفق ه  .47 لقم. جوهرة  تجزئة 

صالح. بن  الفق ه  .23203 صالح.

املغرب.

الس د يوبي مح د عنوافه)ا).قصر.

 52250 كل   ة. اللعب  أم  أوخ ت 

كل   ة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). . لديوس س ي1. الس د 

بن. الفق ه  .47 لقم. جوهرة  تجزئة 

صالح. بن  الفق ه  .23203 صالح.

املغرب

الس د يوبي مح د عنوافه)ا).قصر.

 52250 كل   ة. اللعب  أم  أوخ ت 

كل   ة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 23 بتاليخ. . بالرش دية. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.297.

449I

الزوين املصطفى

 SOCIETE AGRO PERLA DU

SAISS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وفاة شريك

الزوين املصطفى

ع الة 9  زفقة بنزلت شقة 5 الطابق 

3 ح رية ، 50000، مكناس املغرب

 SOCIETE AGRO PERLA DU

SAISS    شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 271 

تجزئة جنان الزيتون 1 بنسودة - 

30030 فاس املغرب.

وفاة شريك

لقم التق  د في السجل التجالي 

.49551

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.12.غشت.2020.تم اإلعالم.

بوفاة الشريك ادليس كناوي و توزيع.

لرسم. .
ً
تبعا الولثة  على  حصصه 

 2020 يول وز. .10 في. املؤلخ  اإللاثة 

بالشكل ارتي.:

 250 . .، . كناوي مح د. الس د)ة).

حصة..

 250 . الس د)ة).لح ة..الفزازي..،.

حصة..

 187 . الس د)ة).فت حة دح ان..،.

حصة..

 407 . .، . ڭفاوي مح د. الس د)ة).

حصة..

 203 . .، . منى. ڭفاوي  الس د)ة).

حصة..

 203 . .، . ڭفاوي صفاء. الس د)ة).

حصة..

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

شتن11. .28 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2381.

451I

الزوين املصطفى

 SOCIETE AGRO PERLA DU

SAISS  SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

الزوين املصطفى

ع الة 9  زفقة بنزلت شقة 5 الطابق 

3 ح رية ، 50000، مكناس املغرب

 SOCIETE AGRO PERLA DU

SAISS  SARL  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 271 

تجزئة جنان الزيتون 1 بنسودة - 

30030 فاس املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.49551

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2020.تم تع ين. 12.غشت. املؤلخ في.

الس د)ة). للشركة  جديد  مسي1 

اهدون مح د ك سي1 وح د

تبعا لوفاة املسي1.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

شتن11. .28 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2381.

453I

TCH.Audit

GMACH CONSULTING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

TCH.Audit

11، زفقة بشي1 لعلج، الطابق 3 

الرقم 15 ، 20000، الدال الب ضاء 

املغرب

GMACH CONSULTING شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي 202 شالع 

عبد املؤمن لقم 5 الطابق ارل�سي - 

20000 الدال الب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.25438

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تقرل. .2020 أكتوار. .03 في. املؤلخ 

حل شركة ذات املسؤول ة املحدودة.

مبلغ. . .GMACH CONSULTING

وعنوان. دلهم  .100.000 لأس الها.

عبد. شالع  .202 اإلجت اعي. مقرها 

.- ارل�سي. الطابق  .5 لقم. املؤمن 

الدال الب ضاء.املغرب فت جة. .20000
5.:.حل سابق روافه.

و حدد مقر التصف ة ب.202.شالع.

.- الطابق ارل�سي. .5 عبد املؤمن لقم.
20000.الدال الب ضاء.املغرب..

و عين:
و. بوك لي  . يوسف. الس د)ة).
.، املستشف ات. زفقة  .42 عنوافه)ا).
الدال. .20360  53 لقم. .، .5 الطابق.
الب ضاء.املغرب ك صفي.)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751259.

454I

فولي اوديت

 WORD L›ENS 
وولد النس

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تفويت حصص

فولي اوديت
لقم 6 الشقة لقم 10 زفقة بي1وت 
مكناس ، 50000، مكناس املغرب
WORD L›ENS وولد النس شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 17 

الطابق االو5 ع الة 8 زفقة بافدوفك 
- 50000 مكناس املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.43085
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
ت ت. .2020 أكتوار. .12 في. املؤلخ 

املصادقة على.:
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تفويت الس د.)ة).عث ان كص ص.

أصل. من  اجت اع ة  حصة  .500

)ة). الس د. . لفائدة. حصة  .1.000

أكتوار. .12 بتاليخ. ع راني  مح د 
.2020

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

20.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب كناس.
2020.تحت لقم.43085.

455I

JIYAR JAOUAD

BATI ORIENTAL
إعالن متعدد القرالات

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME.ETAGE.IMM.N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY.DAKHLA.BERKANE ،
63300، BERKANE.MAROC

BATI ORIENTAL »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«
وعنوان مقرها االجت اعي: لقم 18 
زفقة مصر حي الوحدة بركان - - 

بركان املغرب .
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.5921

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

املؤلخ في.09.أكتوار.2020.تم اتخاذ.
القرالات التال ة:.

قرال لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.

تفويت الس د..بوسع دة عبد املومن.

أصل. من  اجت اع ة  حصة  .500

500.حصة لفائدة الس د بنعبد هللا.
مصطفى

قرال لقم.2:.الذي ينص على مايلي:.

مح د. االدلي�سي  . الس د. تفويت 

أصل. من  اجت اع ة  حصة  .500

500.حصة لفائدة الس د بنعبد هللا.
مصطفى

قرال لقم.3:.الذي ينص على مايلي:.

تغ ي1 الشكل القافوني من شركة ذات.

الى شركة ذات. املسؤول ة املحدودة 

الشريك. ذات  املحدودة  املسؤول ة 
الوح د

على. ينص  الذي  .:4 لقم. قرال 

هللا. بنعبد  الس د  تع ين  مايلي:.

لقم. البطاقة  الحامل  مصصطفى 
 RUE ب. والساكن  .BX804948
 COMMANDANT CHARCOT
 ANDERLECHET BRUXELLES
املسي1 الشريك الوح د. .BELGIQUE

للشركة
على. ينص  الذي  .:5 لقم. قرال 
الي. يعود  الشركة  امضاء. مايلي:.
هللا. بنعبد  الوح د  الشريك  املسي1 
لقم. البطاقة  الحامل  . مصصطفى.
 RUE ب. والساكن  .BX804948
 COMMANDANT CHARCOT
 ANDERLECHET BRUXELLES

BELGIQUE
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.
الذي ينص على. .:7 و. .6 بند لقم.

مايلي:.لأس ما5 والحصص
بند لقم.3:.الذي ينص على مايلي:.

الشكل القافوني للشركة
على. ينص  الذي  .:12 لقم. بند 

مايلي:.تس ي1 الشركة
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار. .22 بتاليخ. . االبتدائ ة ب11كان.

2020.تحت لقم.430/2020.
457I

AMJ MANAGEMENT

 A.B.I DE  CONSTRUCTION
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زفقة  االلدن  اقامة يامنة   2 الطابق 

االو5 لقم 30   طنجة ، 90000، 
طنجة املغرب

 A.B.I.DE  CONSTRUCTION
SARL AU شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع  

االلدن اقامة ي نا 2   في الطابق ارو5 
لقم 30 ، طنجة - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

109131

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .07

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 A.B.I .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.DE  CONSTRUCTION SARL AU

اع ا5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

البناء.املتنوعة و الهندسة املدف ة.

شالع.. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

االلدن اقامة ي نا.2...في الطابق ارو5.

طنجة. .90000 .- طنجة. .، .30 لقم.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 500.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 500 . .: الس د اخن فس ابو بكر.

حصة بق  ة.1.000.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د اخن فس ابو بكر عنوافه)ا).

تاوفات. . .34000 تاوفات. اسطال  حي 

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د اخن فس ابو بكر عنوافه)ا).

تاوفات. . .34000 تاوفات. اسطال  حي 

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .22 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.235014.

459I

MOGADOR CONSULTING

MOGA7OT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

MOGADOR CONSULTING

 APPT.RDC.N° 385 RUE

 KENITRA.BORJ 1 ، 44000،

ESSAOUIRA MAROC

MOGA7OT شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي متجر 
لقم 01 تجزئة إسكان C9 الصويرة 

الجديدة - 44000 الصويرة املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.5317

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 شتن11. .28 في. املؤلخ 

املصادقة على.:

فاط ة فصوح. )ة). تفويت الس د.

أصل. من  اجت اع ة  حصة  .500

)ة).عزيز. الس د. . 500.حصة لفائدة.

العطاب بتاليخ.28.شتن2020.11.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

 22 بتاليخ. . بالصويرة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.253.

461I

MOGADOR CONSULTING

MOGA7OT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل الشكل القافوني للشركة

MOGADOR CONSULTING

 APPT.RDC.N° 385 RUE

 KENITRA.BORJ 1 ، 44000،

ESSAOUIRA MAROC

MOGA7OT شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

و عنوان مقرها االجت اعي متجر 
لقم 01 تجزئة إسكان C9 الصويرة 

الجديدة - 44000 الصويرة .

تحويل الشكل القافوني للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.5317
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ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.28.شتن2020.11.تم تحويل.

الشكل القافوني للشركة من.»شركة.

ذات املسؤول ة املحدودة«.إلى.»شركة.

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك.
الوح د«.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ. . بالصويرة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.253.
463I

MOGADOR CONSULTING

MOGA7OT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

MOGADOR CONSULTING
 APPT.RDC.N° 385 RUE

 KENITRA.BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

MOGA7OT  شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي متجر 
لقم 01 تجزئة إسكان C9 الصويرة 
الجديدة - 44000 الصويرة املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.5317
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
2020.تم تع ين. 28.شتن11. املؤلخ في.
الس د)ة). للشركة  جديد  مسي1 

العطاب عزيز ك سي1 وح د
تبعا لقبو5 استقالة املسي1.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ. . بالصويرة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.253.
465I

VISION VASTE CONSULTING

ALASKA NOUR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue.Abi.Lhassan

 Chadili.Immeuble.Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC

ALASKA NOUR شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

ارمن ة زفقة 1 لقم 30 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

108851

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .15

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.ALASKA NOUR

النقل. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

الطرقي للبضائع.

تجزئة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
 90000  -  30 لقم. .1 زفقة. ارمن ة 

طنجة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

..: فولالدين. بوعريش  الس د 

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .1.000

للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

فولالدين. بوعريش  الس د 

لقم. .1 تجزئة ارمن ة زفقة. عنوافه)ا).

30 90000.طنجة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

فولالدين. بوعريش  الس د 

لقم. .1 تجزئة ارمن ة زفقة. عنوافه)ا).

30 90000.طنجة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .14 بتاليخ. . التجالية بطنجة.
2020.تحت لقم.234759.

467I

كافج د

L’ARÇON CIEL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

كافج د
86 زفقة 165 مج وعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدال الب ضاء 

املغرب
 L’ARÇON CIEL

 شركة ذات مسؤول ة محدودة 
ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
الن1جس تجزئة الفرح بقعة لقم 41 
محل 8 و 9 عين السبع - 20253 

الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
475823

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

القافون. إعداد  تم  .2020 ماي. .20

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
. L’ARÇON CIEL

ح ام. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
تركي.

تجزئة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
 41 الن1جس تجزئة الفرح بقعة لقم.
 20253 .- السبع. عين  .9 و. .8 محل.

الدال الب ضاء.املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

حصة. .100 . .: الس د مح د خي.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د مح د خي عنوافه)ا).تجزئة.

الفتح زفقة.1.لقم.6.شالع عبد الهادي.

الب ضاء. الدال  .20230 . بوطالب.
املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د مح د خي عنوافه)ا).تجزئة.

الفتح زفقة.1.لقم.6.شالع عبد الهادي.

الب ضاء. الدال  .20230 . بوطالب.
املغرب

.- بتاليخ. . تم اإليداع القافوني ب-.
تحت لقم.-.

469I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SAHRAOUI LEADER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage.Lot.
 B22 Lotissement.Zaitoune

 TIKIOUINE.AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

SAHRAOUI LEADER شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي محل لقم 
1 ع الة لقم 15 شالع عبد هللا بن 

حساين حي السالم اكادير  - 80000 
اكادير املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.41523
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
ت ت. .2020 شتن11. .29 في. املؤلخ 

املصادقة على.:
عباس.. )ة). الس د. تفويت 
الصحراوي.250.حصة اجت اع ة من.
)ة). الس د. . 600.حصة لفائدة. أصل.
شتن11. .29 بتاليخ. الصحراوي  . كريم.

.2020
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عباس.. )ة). الس د. تفويت 

50.حصة اجت اع ة من. الصحراوي.

)ة). الس د. . 600.حصة لفائدة. أصل.

شتن11. .29 بتاليخ. الصحراوي  خالد 
.2020

عباس.. )ة). الس د. تفويت 

50.حصة اجت اع ة من. الصحراوي.

)ة). الس د. . 600.حصة لفائدة. أصل.

شتن11. .29 بتاليخ. الصحراوي  . مراد.
.2020

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

أكتوار. .22 بتاليخ. . التجالية باكادير.
2020.تحت لقم.96816.

471I

ANEXIS CONSEIL

ASSURANCE OULED HRIZ
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

ANEXIS CONSEIL
12 زفقة ص11ي بوج عة الطابق 
االو5 الشقة 6 الدال الب ضاء، 
Casablanca ،20110 املغرب

 ASSURANCE OULED HRIZ
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 30 زفقة 
البنفسجي حي الهدى - 26300 

برش د املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.13467

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 شتن11. .16 في. املؤلخ 
املصادقة على.:

تفويت الس د.)ة)..مح د...فح�سي.
249.حصة اجت اع ة من أصل.800 
مصطفى. )ة). الس د. . لفائدة. حصة 

الهوش بتاليخ.17.شتن2020.11.
تفويت الس د.)ة)..مح د..فح�سي.
251.حصة اجت اع ة من أصل.800 
حصة لفائدة..الس د.)ة).مح د عراقي.

حس ني بتاليخ.17.شتن2020.11.
تفويت الس د.)ة).مح د..فح�سي.
 800 حصة اجت اع ة من أصل. .50
احسان.. )ة). الس د. . لفائدة. حصة 

املزاي1ي..بتاليخ.17.شتن2020.11.

تفويت الس د.)ة).مح د..فح�سي.
250.حصة اجت اع ة من أصل.800 
يوسف.. )ة). الس د. . لفائدة. حصة 

بوفوا5 بتاليخ.17.شتن2020.11.
السعدية.. )ة). الس د. تفويت 
من. اجت اع ة  حصة  .200 فح�سي.
)ة). الس د. . 200.حصة لفائدة. أصل.
شتن11. .17 بتاليخ. . املزاي1ي. . احسان.

.2020
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .
20.أكتوار. .بتاليخ. االبتدائ ة ب11ش د.

2020.تحت لقم.949.

473I

cabinet..AMSN

PLAISANCE 4 OLIVERS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

cabinet  AMSN
 N°8 rue.antisirabe.appt.n°11

 3eme.etage.vn.meknes ،
50000، meknes.maroc

PLAISANCE 4 OLIVERS  شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
 AV DES وعنوان مقرها اإلجت اعي

 FAR.VILLA.N°1 RTE.DE.FES
VN.MEKNES - 50000 مكناس  

املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.38123

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في.04.مالس.2020.تم..تحويل..

من. للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
 AV DES FAR VILLA N°1 RTE«
 DE FES VN MEKNES - 50000
 N°29 RUE« إلى. املغرب«. . مكناس.
 MOURABITINE VN MEKNES -

50000.مكناس...املغرب«.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
08.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب كناس.

2020.تحت لقم.3135.

475I

م  ل ك

مييليك
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

م  ل ك
59 شالع اباشع ب الدكالي حي 

التسي1 2 ، 20460، الدال الب ضاء 
املغرب

م  ل ك شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 59 شالع  
اباشع ب الدكالي حي التسي1 2 الدال 

الب ضاء - 2340 الدال الب ضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
476439

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .30

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها.:.م  ل ك.
ب ع. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

املعدات الكهراائ ة الصناع ة.
59.شالع.. عنوان املقر االجت اعي.:.
2.الدال. اباشع ب الدكالي حي التسي1.
الب ضاء. الدال  .2340 .- الب ضاء.

املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
القصباوي. يونس  . الس د.
 11 تجزئة الزهرة الزفقة. . عنوافه)ا).
الدال. .20340 عين الشق. .23 الرقم.

الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.

ومواطن مسي1ي الشركة:
القصباوي. يونس  . الس د.

 11 تجزئة الزهرة الزفقة. . عنوافه)ا).

الدال. .20340 عين الشق. .23 الرقم.

الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

.- بتاليخ. . الب ضاء. بالدال  التجالية 

تحت لقم.-.

477I

FIDUCIAIRE BAMMOU

RAGHBA TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence.Minate.Allah

 36, Angle.Rue.Loubnane.et

 Mustapha.Rifai.N04 ، 14000،

KENITRA.Maroc

RAGHBA TRANS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 

1366 محل الطابق السفلي بئ1 لامي 

الجنوا ة - 14000 القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

56519

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .21

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.RAGHBA TRANS

غرض الشركة بإيجاز.:.مقاولة في.

فقل املستخدمين
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مقاولة في فقل السلع

ب ع الس الات املستع لة.

لقم. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

1366.محل الطابق السفلي بئ1 لامي.

الجنوا ة.-.14000.القن طرة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: الشحم. ح زة  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). الشحم  ح زة  الس د 

املغرب العربي ب2.لقم.287  14000 

القن طرة..املغرب..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). الشحم  ح زة  الس د 

املغرب العربي ب2.لقم.287  14000 

القن طرة املغرب.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 08 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.79539.

479I

ائت اف ة ب ان حنان

JOIE IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ائت اف ة ب ان حنان

عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي لقم 147 مراكش ، 40000، 

مراكش مراكش

joie.import.export  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب 

1 حي السالم دلب ل تافا لقم 12 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

107333

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .28

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 joie .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

. import.export
االستي1اد. .: غرض الشركة بإيجاز.

و التصدير.
مكتب. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
 12 لقم. ل تافا  دلب  السالم  حي  .1

مراكش.-.40000.مراكش املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 100 . .: الس دة حضحى الزايدي.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
الس دة ف صل فصري ع ر ع ر.:..
200.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة.
الس دة خلود اح د عي�سى مطري.
دلهم. .100 بق  ة. حصة  .200   :

للحصة..
الس دة مح د اح د..حسين ابو.
 100 بق  ة. حصة  .400 . .: . عوض.

دلهم للحصة..
سل م. ح دان  ابراه م  الس د 
زغرة.:..100.حصة بق  ة.100.دلهم.

للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
ابو. حسين  اح د  مح د  الس د 
 40000 أرلدن. عنوافه)ا). عوض 

اآللدن االلدن.
الس د ابره م ح دان سل م زغرة.
عنوافه)ا).فلسطين.40000.فلسطين.

فلسطين.
ع ر. ع ر  فصري  ف صل  الس د 
عنوافه)ا).فلسطين.40000.فلسطين.

فلسطين.
الس دة خلود اح د عي�سى مطري.
أرلدن. .40000 أرلدن. عنوافه)ا).

أرلدن.

باب. عنوافه)ا). أرلدن  الس دة 

 251 لقم. بردعي  طوالة  الخ يس 

مراكش.40000.مراكش املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

ابو. حسين  اح د  مح د  الس د 

 40000 أرلدن. عنوافه)ا). عوض 

أرلدن أرلدن

الس د ابره م ح دان سل م زغرة.

عنوافه)ا).فلسطين.40000.فلسطين.

فلسطين

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

شتن11. .28 بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116489.

480I

STE FURAMIC SARL

ste PETRO BOUAYED SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL

زاوية شالع الفتواكي وابن الخط ب 

ع الة مختالي الطابق 6 لقم الشقة 

3 ، 60000، وجدة املغرب

  ste.PETRO.BOUAYED.SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 5 تجزئة 

العلج شالع يعقوب املنصول  - 

60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

35805

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 غشت. .27

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 ste .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

. PETRO BOUAYED SARL

محطة. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

البنزين..

تجزئة. .5 .: عنوان املقر االجت اعي.

.- . املنصول. يعقوب  شالع  العلج 

60000.وجدة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د مح د علي بوع اد..:..400 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 300 . .: . صفاء. بلفق ه  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 300 . .: . زينب. بوع اد  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

بوع اد.. علي  مح د  الس د 

شالع. العلج  تجزئة  .5 عنوافه)ا).

وجدة. .60000 . املنصول. يعقوب 

املغرب.

عنوافه)ا). . الس دة بلفق ه صفاء.

5.تجزئة العلج شالع يعقوب املنصول..

60000.وجدة املغرب.

الس دة بوع اد زينب..عنوافه)ا).5 

العلج شالع يعقوب املنصول.. تجزئة 

60000.وجدة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

بوع اد.. علي  مح د  الس د 

شالع. العلج  تجزئة  .5 عنوافه)ا).

وجدة. .60000 . املنصول. يعقوب 

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .16 بتاليخ. . بوجدة. التجالية 

2020.تحت لقم.2352.

482I
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ATM GLOBAL TRANS SARL AU

 ATM GLOBAL TRANS SARL 
AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

ATM GLOBAL TRANS SARL AU
إقامة العزيزية شالع امل لكة العرا ة 
السعودية الطابق 3 لقم 20 طنجة ، 

90000، طنجة املغرب
  ATM GLOBAL TRANS SARL AU 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة 
العزيزية شالع امل لكة العرا ة 

السعودية الطابق 3 لقم 20 طنجة 
طنجة 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
108995

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .29

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 ATM . .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

. GLOBAL TRANS SARL AU
النقل. .- .: بإيجاز. الشركة  غرض 

ال11ي الوطني والدولي للبضائع.
الطرود. وفقل  وتوزيع  تخزين  .-
بالوسائل. إما  .، املختلفة. والبضائع 
وسائل. من  ذلك  غي1  أو  الخاصة 
املساعدة. وارنشطة  البضائع  فقل 

والتك  ل ة.؛
-.النقل امل11د لل واد الخام واملواد.
وكذلك. .، عام. بشكل  االستهالك ة 

ع ل ات تج  ع أصناف املالبس.؛
والخدمات. ارنشطة  ج  ع  .-
.، الوساطة. بالنقل:. املتعلقة 
الس سرة.،.الشحن.،.املناولة وكذلك.

ع ل ات العبول.؛

املركبات. وتأجي1  وا ع  شراء. .-

واآلالت.

-.االستي1اد والتصدير بشكل عام.

-.إنشاء.،.ح ازة.،.تأجي1.،.تأجي1.،.

.، تأجي1. .، إدالة ج  ع أفواع ارع ا5.

أع ا5. .، ،.تشغ ل أي منشأة. ترك ب.

املصنع.،.ولش الع ل املتعلقة.»واحد.

أو آخر من ارنشطة املحددة.

الخدمات. ج  ع  عام:. بشكل 

أو. مال ة  معامالت  تتخذ شكل  التي 

والتي. عقالية  أو  تجالية  أو  صناع ة 

قد تتعلق بشكل مباشر أو غي1 مباشر.

املذكولة أعاله أو التي. بأحد ارش اء.

قد تعزز تطوير الشركة..

إقامة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

العرا ة. امل لكة  شالع  العزيزية 

طنجة. .20 لقم. .3 السعودية الطابق.

طنجة.90000.طنجة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: الكدال. أنس  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

 43 الس د أنس الكدال عنوافه)ا).

زفقة جبل طالق إقامة الج الك لقم.

13 90000.طنجة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

 43 الس د أنس الكدال عنوافه)ا).

زفقة جبل طالق إقامة الج الك لقم.

13 90000.طنجة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .20 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.5642.

484I

كفاءات كونسولتينغ

DISTRONORD
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

كفاءات كونسولتينغ

482 شالع مح د الخرازع الة 

التوزاني تطوان ، 93000، تطوان 

املغرب

DISTRONORD شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

الرااط تجزئة كري ة الطابق 2 قم 5 

مرت ل - 93150 مرت ل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

27809

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .05

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.DISTRONORD

:.ب ع املواد. غرض الشركة بإيجاز.

الغذائ ة بالج لة.-.االستي1اد.

شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

 5 2.قم. الرااط تجزئة كري ة الطابق.

مرت ل.-.93150.مرت ل املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 500 . .: القصي1ي. عث ان  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د عبد الغفول حدوش.:..500 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د عث ان القصي1ي عنوافه)ا).

حي القابل ة شالع ابن خلدون زفقة7  

مرت ل.93150.مرت ل املغرب.

حدوش. الغفول  عبد  الس د 

طريق طنجة حي اللوزيين. عنوافه)ا).

تطوان.93000.تطوان املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د عث ان القصي1ي عنوافه)ا).

حي القابل ة شالع ابن خلدون زفقة7  

مرت ل.93150.مرت ل املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بتطوان..بتاليخ.16.أكتوار.

2020.تحت لقم.4776.

486I

STE BOUAROUROU-SAGHDAOU-TRANS

STE BOUAROUROU-

SAGHDAOU-TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

STE BOUAROUROU-

SAGHDAOU-TRANS

تجزئة البستان ارمل 3-1 الناظول ، 

62000، الناظول املغرب

STE BOUAROUROU-

SAGHDAOU-TRANS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

البستان ارمل 3-1 الناظول - 62000 

الناظول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

3353

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .08

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

BOUAROUROU-SAGHDAOU-

.TRANS
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.: بإيجاز. الشركة  غرض 

 TRANSPORT NATIONAL

 ET INTERNATIONAL DE

 MARCHANDISES POUR LE

.COMPTE D’AUTRUI

تجزئة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

البستان ارمل.1-3.الناظول.-.62000 

الناظول املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 

100.000,00.دلهم،.مقسم كالتالي:

 500 . .: مح د. بوعرولو  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 500 . .: توف ق. سغضاو  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د بوعرولو مح د عنوافه)ا).

بوعرك. .3 بلوك. سكتولمسعود 

الناظول. .62000 الناظول. سلوان 

املغرب.

الس د سغضاو توف ق عنوافه)ا).

بوعرك. .46 بلوك. مسعود  سكتول 

الناظول.62000.الناظول املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د بوعرولو مح د عنوافه)ا).

بوعرك. .3 بلوك. سكتولمسعود 

سلوان.62000.الناظول املغرب

الس د سغضاو توف ق عنوافه)ا).

بوعرك. .46 بلوك. مسعود  سكتول 

الناظول.62000.الناظول املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 13 بتاليخ. . بالناضول. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.3353.

487I

MIRI

 SOCIETE LA MAROCAINE

  DES INFRASTRUCTURES

 ROUTIERES ET

IMMOBILIERES  » MIRI

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

MIRI

 LOT 127 ZONE.INDUSTRIELLE

 OUJDA.LOT 127 ZONE

 INDUSTRIELLE.OUJDA، 60000،

OUJDA MAROC

 SOCIETE LA MAROCAINE

  DES INFRASTRUCTURES

  ROUTIERES ET IMMOBILIERES

MIRI «  شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 127 الحي 

الصناعي وجدة - 60000 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

35815

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .01

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

 SOCIETE LA MAROCAINE

  DES INFRASTRUCTURES

  ROUTIERES ET IMMOBILIERES

. » MIRI

ج  ع. . .: بإيجاز. الشركة  غرض 
االشغا5 الع وم ة و

املدينة،. الهندسة  الخاصة،. .

افجاز. العقالي،. البناء. ع ل ات 

و. ب ع  بالطرقات  الخاصة  االشغا5 
شراء..ال ات البناء.و افجاز التجزئات.

 127 .: االجت اعي. املقر  عنوان 
الحي الصناعي وجدة.-.60000.وجدة.

املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 

2.000.000.دلهم،.مقسم كالتالي:
الرح ان. عبد  محجوب  الس د 
دلهم. .100 حصة بق  ة. .20.000   :

للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
الرح ان. عبد  محجوب  الس د 
عنوافه)ا).شالع مح د السادس لقم.
60000.وجدة. . 21.حي املسي1ة وجدة.

املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الرح ان. عبد  محجوب  الس د 
عنوافه)ا).شالع مح د السادس لقم.
60000.وجدة. . 21.حي املسي1ة وجدة.

املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار. .19 بتاليخ. . بوجدة. التجالية 

2020.تحت لقم.2368.
488I

LMT AUDITING

 VERY IMPORTANT BABY«
»VIB

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème.étage, espace

 paquet.Avenue.Mohamed.V ،
20000، CASABLANCA.MAROC
 VERY.IMPORTANT.BABY »VIB«
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تقاطع 
زفقة موزال وشالع أففا، إقامة الجنة 

الصغي1ة الطابق السابع. الدال 

الب ضاء - 20000 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

476163

 06 عقد حر مؤلخ في. . ب قت�سى.
القافون. إعداد  تم  .2020 أكتوار.

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 VERY«.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.IMPORTANT BABY »VIB

استي1اد. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

ارطفا5/. مستلزمات  وتصدير 

التجالة.

تقاطع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

زفقة موزال وشالع أففا،.إقامة الجنة.

الدال. السابع.. الطابق  الصغي1ة 

الب ضاء. الدال  .20000 .- الب ضاء.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: . سك ك. عل ة  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

 8 .عنوافه)ا). الس د عل ة سك ك.
زفقة اكنو5 ط.1.ش.2..الدال الب ضاء.

20000.الدال الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

 8 .عنوافه)ا). الس د عل ة سك ك.
زفقة اكنو5 ط.1.ش.2..الدال الب ضاء.

20000.الدال الب ضاء.املغرب
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باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 19 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750445.
489I

AMC-PLUS CONSULTING

AFRO NEGOCE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

AMC-PLUS CONSULTING
 IBN.SINA.II.IMM.C4 MG 23
 AVENUE.ALAL.AL.FASSI.VN ،

50010، MEKNÈS.MAROC
AFRO NEGOCE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 5 شالع بئ1 
افزلان السعادة - 50070 مكناس 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.36481

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 شتن11. .28 في. املؤلخ 
املصادقة على.:

عبدالرح م. )ة). الس د. تفويت 

اجت اع ة من. حصة  .300 حامدين.

الس د. . لفائدة. حصة  .300 أصل.

شتن11. .28 بتاليخ. اكوضال  لا عة  )ة).
.2020

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

22.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب كناس.
2020.تحت لقم.3415.

491I

ESPACE CONSULTING

BOUNYAYN ASSALAM
إعالن متعدد القرالات

ESPACE CONSULTING
 AV ALLAL BEN ABDELLAH, 10

 BUREAUX.MENARA, VN ،
30000، FES.MAROC

BOUNYAYN ASSALAM »شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: الزفقة 42, 
الرقم 29 , حي االمل, باب الس فر,  - 

30000 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.25425

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

تم اتخاذ. .2020 17.شتن11. املؤلخ في.

القرالات التال ة:.

على. ينص  الذي  .:01 لقم. قرال 

واملسي1. . االقرالاوفاة الشريك. مايلي:.

الوح د.:.املرحوم عبد السالم بروفة.

على. ينص  الذي  .:02 لقم. قرال 

الس د. .: جديد. مسي1  تع ين  مايلي:.

املهدي بروفة

على. ينص  الذي  .:03 لقم. قرال 

مايلي:.توزيع حصص الشريك املتوفى.

على الولثة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.

بند لقم.7:.الذي ينص على مايلي:.......

الس د املهدي بروفة.......:..308.حصة........

الس دة م نة املنتصي1.....:....98.حصة........

الس د ح زة بروفة.........:..108.حصة........

الس د مح د بروفة.........:..108.حصة........

الس د عز العرب بروفة..:..108.حصة........

الس دة لط فة بروفة........:...54.حصة........

الس دة مريم بروفة........:....54.حصة........

الس دة حج بة بروفة......:....54.حصة........

الس دة اكرام بروفة.......:....54.حصة.........

الس دة فاط ة بروفة.......:...54.حصة

على. ينص  الذي  .:14 لقم. بند 

الس د. .: جديد. مسي1  تع ين  مايلي:.

املهدي بروفة ملدة غي1 محدودة

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .15 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2687.

493I

كافج د

OCHO AL YAKADA PRIVE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

كافج د

86 زفقة 165 مج وعة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدال الب ضاء 

املغرب

  OCHO AL YAKADA PRIVE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 46 

تجزئة سالج عين الدياب - 20180 

الدال الب ضاء املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.139651

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.01.أكتوار.2020.تم تع ين.

الس د)ة). للشركة  جديد  مسي1 

تبعا. وح د  ك سي1  . غ ثة. العبادي 

لقبو5 استقالة املسي1.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750722.

495I

JR CONSULTANTS SNC

كوفاديس
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

JR CONSULTANTS SNC

 N° 19 Rue.El.Khatib.Laraki

 - Ex.Mont.Pilat ، 20100،

CASABLANCA MAROC

كوفاديس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 26، محج 

مر السلطان الطابق 1 الشقة 3  - 

20000 الدال الب ضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

472589

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 غشت. .26

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
كوفاديس.

غرض. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
الشركة سواء.في املغرب أو في الخالج:
-.االستشالات الفن ة والعل  ة في.
مجا5 الص دلة على وجه الخصوص.
،-.ترويج وتسويق وشراء.وا ع اردوية.
الص دالف ة. الطب ة شبه  واملنتجات 
واملعدات. والكواشف  الخام  واملواد 

الطب ة واآلالت الصناع ة.؛
-.املشالكة املباشرة أو غي1 املباشرة.
في ج  ع املعامالت التجالية التي قد.
أعاله. املذكولة  ارش اء. بأحد  تتعلق 
عن طريق إنشاء.شركات أو مؤسسات.
أو مؤسسات جديدة أو أي ه ئات أو.
عن طريق املساه ة في االكتتاب أو.
شراء.ارسهم أو الخ الات االجت اع ة.

أو االفدماج أو بأي طريقة أخرى.؛
الع ل ات. ج  ع  عام  بشكل  .-
الخدم ة. أو  التجالية  أو  الت1ويج ة 
أو الصناع ة أو املال ة أو اإلعالف ة أو.
املتعلقة بشكل. العقالية  أو  املنقولة 
مباشر أو غي1 مباشر.،.كلً ا أو جزئً ا.،.

بأي من الكائنات املذكولة أعاله.؛
أو االستحواذ الذي من. -.اإلنشاء.

شأفه تعزيز تن  ة الشركة..
عنوان املقر االجت اعي.:.26،.محج.
 -   3 الشقة. .1 مر السلطان الطابق.

20000.الدال الب ضاء.املغرب..
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
الس د حواا�سي مح د عنوافه)ا)..
3.إقامة املنظر الج  ل.-.أففا..20470 

الدال الب ضاء.املغرب..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د حواا�سي مح د عنوافه)ا)..
3.إقامة املنظر الج  ل.-.أففا.20470 

الدال الب ضاء.املغرب.
.- بتاليخ. . تم اإليداع القافوني ب-.

تحت لقم.-.
497I
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EXCEL COMPTA SARL AU

INFINITY SEA GROUP
فسخ عقد تس ي1 حر رصل تجالي.

)ارشخاص املعنويون)

فسخ عقد تس ي1 حر رصل تجالي
INFINITY SEA GROUP

ب قت�سى..الج ع العام االستثنائي.
 INFINITY SEA GROUP لشركة.
الكائن مقرها االجت اعي. .SARL AU
ب.:.لقم.27.دلب محروك حي الزاوية.
العباس ة..-.40000..مراكش..املغرب.
تقرل. .2016 أكتوار. .13 في. املؤلخ 

مايلي:
فسخ عقد التس ي1 الحر لألصل. .
دلب. .27 لقم. .: ب. الكائن  التجالي 
محروك حي الزاوية العباس ة املدينة.
املوقع. .، املغرب. مراكش  .40000
 INFINITY SEA شركة. طرف  من 
:.بصفتها مالكة. .GROUP SARL AU
 MAURILIO.لألصل التجالي و شركة
بصفتها مسي1ة. .PARMESANI SARL

حرة.

499I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

LGT INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

لقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شالع فلسطين ، 30000، 

فاس املغرب
LGT INTERNATIONAL شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي بلوك 244 
بحي1ة سايس طريق س دي حرازم 
عين ب ضة س دي حرازم فاس 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
64365

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 ف11اير. .17

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 LGT .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.INTERNATIONAL

غرض الشركة بإيجاز.:.االست1اد..و.

التصدير.

بلوك. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

س دي. طريق  سايس  بحي1ة  .244

حرازم عين ب ضة س دي حرازم فاس.

30000.فاس املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

بوخرب. الزهراء. فاط ة  الس دة 

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .1.000   :

للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

بوخرب. الزهراء. فاط ة  الس دة 

املتحدة. االواليات  عنوافه)ا).

االمريك ة.30000.فاس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

بوخرب. الزهراء. فاط ة  الس دة 

املتحدة. االواليات  عنوافه)ا).

االمريك ة.30000.فاس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .19 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2752.

501I

YG ET ASSOCIES

 ASMA AGRO INDUSTRY
TAOUNATE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

YG ET ASSOCIES
165 شالع عبد املومن 

الع الة B الطابق 3 ، 20000، 
CASABLANCA MAROC

 ASMA AGRO INDUSTRY
TAOUNATE شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 129 شالع 

الجيش امللكي زاوية زفقة ال11يهمي 
االدلي�سي الطابق 8 لقم 26 - 20370 

الدالالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
474555

في. مؤلخ  موثق  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .21

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 ASMA.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.AGRO INDUSTRY TAOUNATE
غرض الشركة بإيجاز.:.-.صناعة،.
ج  ع. حفظ  و  تحويل  تحضي1،.
الفواكه،. من  الغذائ ة  املنتجات 
النباتات العطرية و الطب ة. الخضر،.
غذائ ة. منتجات  أو  أغذية  أي  أو 

أخرى؛
-.افتاج،.تنف ذ،.تشغ ل و ادالة أي.

مشروع غذائي زلاعي؛
-.الخ.....

عنوان املقر االجت اعي.:.129.شالع.

ال11يهمي. زفقة  زاوية  امللكي  الجيش 
االدلي�سي الطابق.8.لقم.26 - 20370 

الدالالب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

 ASMA AGRO INVEST الشركة.

امللكي. الجيش  شالع  .129 عنوافه)ا).

زاوية زفقة ال11يهمي االدلي�سي الطابق.

9.الدالالب ضاء.20370.الدالالب ضاء.

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). لازين  مح د  الس د 

الطي1ان. .04 لقم. س  ع الة  الوفاء.

10180.الرااط املغرب.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.22626.

503I

LMT AUDITING

 BEL BUSINESS

 DEVELOPEMENT AGENCY

TRAVAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

LMT AUDITING

 N°404 4ème.étage, espace

 paquet.Avenue.Mohamed.V ،

20000، CASABLANCA.MAROC

 BEL BUSINESS

 DEVELOPEMENT AGENCY

TRAVAUX شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لياض 

االلفة gh7 , 2, الرقم A 221 الدال 

الب ضاء - 20000 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

476161
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 02 عقد حر مؤلخ في. . ب قت�سى.
القافون. إعداد  تم  .2020 أكتوار.
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 BEL .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
 BUSINESS DEVELOPEMENT

.AGENCY TRAVAUX
أشغا5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

البناء/ارشغا5 الك11ى.
لياض. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
الدال. .A 221 الرقم. .,gh7  ,  2 االلفة.
الب ضاء. الدال  .20000 .- الب ضاء.

املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 800 . .: بل جدوب. انس  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
الس د مصطفى..العابدي..:..200 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
الس د انس بل جدوب عنوافه)ا).
اقامة. .1 3.شقة. ساحة املعبد طابق.
املعبد املعاليف الدالالب ضاء.20000 

الدال الب ضاء.املغرب.
العابدي.. . مصطفى. الس د 
ع الة. الحداوي،. إقامة  عنوافه)ا).
معروف... س دي  .، .17 54،الرقم.
الب ضاء. الدال  .20000 الب ضاء.

املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د انس بل جدوب عنوافه)ا).
اقامة. .1 3.شقة. ساحة املعبد طابق.
الب ضاء. الدال  .20000 املعال. املعبد 

املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 19 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750444.

505I

LMT AUDITING

ALIDARI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي1 تس  ة الشركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème.étage, espace

 paquet.Avenue.Mohamed.V ،
20000، CASABLANCA.MAROC
ALIDARI شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها االجت اعي 61, زفقة 
98 التعاون، الحي الحسني،  الدال 
الب ضاء - 20000 الدال الب ضاء 

املغرب.
تغ ي1 تس  ة الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
163981

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تم تغ ي1. .2020 شتن11. .24 املؤلخ في.

إلى. .»ALIDARI« تس  ة الشركة من.
. »ABDELWAHED INVEST«

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 14 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.749698.
507I

LMT AUDITING

YOUR SPACE IMMO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ا5 الشركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème.étage, espace

 paquet.Avenue.Mohamed.V ،
20000، CASABLANCA.MAROC
YOUR SPACE IMMO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 20 شالع 
يعقوب املنصول. الدال الب ضاء - 

20000 الدال الب ضاء املغرب.
لفع لأس ا5 الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.374501

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تم. .2020 أكتوار. .02 في. املؤلخ 

قدله. ب بلغ  الشركة  لأس ا5  لفع 

من. أي  دلهم«. .10.450.000«

»100.000.دلهم«.إلى.»10.550.000 
مقاصة. إجراء. . .: طريق. عن  دلهم«.
مع ديون الشركة املحددة املقدال و.

املستحقة.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 16 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750179.

509I

FOUZMEDIA

 SOCIETE BEL MOFADAL F
CO

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE BEL MOFADAL F CO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي الرقم 
1783 قصبة مهدية الحدادة - 

14000 القن طرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
56009

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .01

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.SOCIETE BEL MOFADAL F CO

:.ب ع املواد. غرض الشركة بإيجاز.
الغذائ ة

مقاو5 في فقل السلع.
الرقم. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
.- الحدادة. مهدية  قصبة  .1783

14000.القن طرة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

أس اء. بل فضل  الس دة 

عنوافه)ا).الرقم.1783.قصبة مهدية.
الحدادة.14000.القن طرة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

أس اء. بل فضل  الس دة 

عنوافه)ا).الرقم.1783.قصبة مهدية.
الحدادة.14000.القن طرة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 15 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

شتن2020.11.تحت لقم.-.

511I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

INTERLUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place.des.Nations.Unies ، ,10
20800، CASABLANCA.MAROC
INTERLUX »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: 

 Boulevard.BIRANZARANE,
 Résidence.Sedra 1, N° 11 -

.20000 CASABLANCA.MAROC
»مالءمة النظام ارسا�سي للشركة«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.117505
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.
تقرل. .2020 شتن11. .17 في. املؤلخ 
للشركة. ارسا�سي  النظام  مالءمة 
املتعلق. القافون:. مقتض ات  مع 

بالشركات ذات املسؤول ة املحدودة
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .
 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750586.

513I
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GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

SAHAD HOLDING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place.des.Nations.Unies ، ,10
20800، CASABLANCA.MAROC
SAHAD HOLDING »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: 

 Bd.Bourgogne, Rue.Jaafar
 Ibnou.Habib, Résidence

 ALMACHHRIK.II - -
.CASABLANCA MAROC

»مالءمة النظام ارسا�سي للشركة«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.331981
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

املؤلخ في.17.شتن2020.11
ارسا�سي. النظام  مالءمة  تقرل 
القافون:. مقتض ات  مع  للشركة 
املسؤول ة. ذات  بالشركات  املتعلق 

املحدودة
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .
 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750585.

515I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

NEOLUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place.des.Nations.Unies ، ,10
20800، CASABLANCA.MAROC
NEOLUX »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: 

 Boulevard.Ghandi - - ,137
.CASABLANCA MAROC

»مالءمة النظام ارسا�سي للشركة«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.331825

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

املؤلخ في.17.شتن2020.11

ارسا�سي. النظام  مالءمة  تقرل 

القافون:. مقتض ات  مع  للشركة 

املسؤول ة. ذات  بالشركات  املتعلق 

املحدودة

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750584.

517I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

UP SERVICE INDUSTRIES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed.Zafzaf.Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca.Maroc

UP SERVICE INDUSTRIES شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : مج وعة 

التقدم   GH2-17 الطابق 2 س دي 

ال11فو�سي - 20610 الدال الب ضاء 

املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

.394427

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تقرل. .2020 يول وز. .15 في. املؤلخ 

 UP SERVICE INDUSTRIES حل.

شركة ذات املسؤول ة املحدودة مبلغ.

وعنوان. دلهم  .100.000 لأس الها.

التقدم... مج وعة  اإلجت اعي  مقرها 

GH2-17.الطابق.2.س دي ال11فو�سي.

- 20610.الدال الب ضاء.املغرب فت جة.

لعدم تحق ق الهدف.

و عين:

و. شبعان  . النبي. عبد  الس د)ة).

  5 زفقة. ال11فو�سي  كتافة  عنوافه)ا).

 20610 ال11فو�سي. س دي  . لقم38.

)ة). ك صفي. املغرب  الب ضاء. الدال 

للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة.

كتافة. وفي  .2020 يول وز. .15 بتاليخ.

س دي. . لقم38. . .5 زفقة. ال11فو�سي 

الب ضاء. الدال  .20610 .- ال11فو�سي.

املغرب.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 15 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.749953.

519I

DOSABDOS CAR

DOSABDOS CAR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

DOSABDOS CAR

شالع تالودافت مركب ابراج طنجة 

مج وعة 6 مكتب 13 طنجة - 

 tanger ،90000 ، 90000 طنجة

maroc

DOSABDOS CAR شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

تالودافت مركب ابراج طنجة 

مج وعة 6 مكتب 13 طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5662

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 يول وز. .17

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.DOSABDOS CAR

كراء. . .: بإيجاز. الشركة  غرض 

الس الات بدون سائق.

شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

طنجة. ابراج  مركب  تالودافت 

.- طنجة. .13 مكتب. .6 مج وعة.

90000.طنجة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

 500 . .: الس د امزيل عبد الواحد.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د الشع بي عبد هللا0 :  500 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

الواحد. عبد  امزيل  الس د 

عنوافه)ا).شالع فاط ة الزهراء.حومة.

شالع فاط ة الزهراء. .3 بالدلي لقم.
  90007 طنجة. .3 حومة بالدلي لقم.

طنجة املغرب.
هللا. عبد  الشع بي  الس د 
عنوافه)ا).حي موالي اس اع ل ع الة.
اسامة مج وعة.1.طابق.5.الشقة.19 

طنجة.90000..طنجة املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الواحد. عبد  امزيل  الس د 
عنوافه)ا).شالع فاط ة الزهراء.حومة.
شالع فاط ة الزهراء. .3 بالدلي لقم.
  90007 طنجة. .3 حومة بالدلي لقم.

طنجة املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار. .20 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.234927.
520I

FIDUCIAIRE BAMMOU

AMBER SPA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence.Minate.Allah

 36, Angle.Rue.Loubnane.et
 Mustapha.Rifai.N04 ، 14000،

KENITRA.Maroc
AMBER SPA شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
املنظر الج  ل2  لقم 67  محل في 
الطابق السفلي - 14000 القن طرة 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
56735

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .29

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.AMBER SPA

مؤسسة. .: غرض الشركة بإيجاز.
العناية بالج ا5

مقاو5 ح امات
ص دل ة.

تجزئة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

في. محل  . .67 لقم. . املنظر الج  ل2.

القن طرة. .14000 .- الطابق السفلي.
املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

حسني. ساي�سي  إي ان  الس دة 

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .1.000   :
للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

حسني. ساي�سي  إي ان  الس دة 

عنوافه)ا).8.زفقة عبد العزيز بوطالب.
 14000   2 فول. اقامة  .5 الشقة.

القن طرة املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
حسني. ساي�سي  إي ان  الس دة 
عنوافه)ا).8.زفقة عبد العزيز بوطالب.
 14000   2 فول. اقامة  .5 الشقة.

القن طرة املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 20 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.79711.
521I

fiduciaire.elbakkouri.sarl.au

 AXE PERFORMANCE SARL
AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

fiduciaire.elbakkouri.sarl.au
 N°12 Florida.Extension.Sidi

 Maârouf.Casablanca، 20190،
casablanca.maroc

 AXE PERFORMANCE SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 3ـ ـ 
زفقة أيت أوليرـ ـ الطابق 2ـ ـ شالع 
موالي يوسف ، حي بولكون - 
20170  الدال الب ضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
476273

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .21

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 AXE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.PERFORMANCE SARL AU
التدليب. .: غرض الشركة بإيجاز.
ــ.الدعم في. ــ.تق  م املهالات. و املشولة.

خطط الع ل.ــ..
 3 لقم. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
شالع. ــ. .2 الطابق. ــ. زفقة أيت أولير. ــ.
موالي يوسف.،.حي بولكون.-.20170  

الدال الب ضاء..املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:
 100 . .: الس دة محبواة دلسوني.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

دلسوني. محبواة  الس دة 

ط اليس. بريست ج  إقامة  عنوافه)ا).

طابق.2.شقة او.21 20260..ط اليس..

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

دلسوني. محبواة  الس دة 

إقامة بريست ج ط اليس. . عنوافه)ا).

طابق.2.شقة او.21  20260..ط اليس..

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750535.

522I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SAHRAOUI  LEADER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي1 تس  ة الشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage.Lot.

 B22 Lotissement.Zaitoune

 TIKIOUINE.AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

SAHRAOUI  LEADER  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي محل لقم 

1 ع الة لقم 15 شالع عبد هللا بن 

حساين حي السالم اكادير - 80000 

اكادير املغرب.

تغ ي1 تس  ة الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

41523

.ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تم تغ ي1. .2020 شتن11. .29 املؤلخ في.

  SAHRAOUI« من. الشركة  تس  ة 

. »C-G«.إلى.«.LEADER

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .22 بتاليخ. . التجالية باكادير.

2020.تحت لقم.96816.

523I

CAP AUDIT

GOURMET MARBOUH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CAP AUDIT
 YAACOUB.EL.MANSOUR 2

 ETG 3 N 5 -TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

GOURMET MARBOUH شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي  عزيب 
الحاج قدول حي املعالم قطاع 

االبواب زفقة 17 لقم 49 مكرل - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
108105

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .01

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.GOURMET MARBOUH

غرض الشركة بإيجاز.:.استي1اد و.
تصدير الخضال.

عزيب. . .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الحاج قدول حي املعالم قطاع االبواب.
 90000 .- مكرل. .49 لقم. .17 زفقة.

طنجة املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
70.حصة. . .: الس د مح د مراوح.

بق  ة.1.000.دلهم للحصة..
حصة. .30 . .: مراوح. بدل  الس د 

بق  ة.1.000.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
عنوافه)ا). مراوح  مح د  الس د 

اسباف ا.43001.تالاغون اسباف ا.
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الس د بدل مراوح عنوافه)ا).شالع.

ملو5.. عين  .3 ط. .37 لقم. الجوالن 
93000.تطوان املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). مراوح  مح د  الس د 
اسباف ا.43001.تالاغون اسباف ا

الس د بدل مراوح عنوافه)ا).شالع.

ملو5.. عين  .3 ط. .37 لقم. الجوالن 
93000.تطوان املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

شتن11. .23 بتاليخ. . بطنجة. التجالية 
2020.تحت لقم.234045.

524I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

QUALITY BUILD
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 ETUDE MAITRE AZZOUZ
BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE
 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 
)املغرب)

QUALITY BUILD شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ماالباطا 
اقامة برج مي1افلوليس الطابق 
ارل�سي - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

109057
في. مؤلخ  موثق  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .01
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.QUALITY BUILD
االنعاش. .: غرض الشركة بإيجاز.

العقالي.

ماالباطا. .: عنوان املقر االجت اعي.

الطابق. مي1افلوليس  برج  اقامة 

ارل�سي.-.90000.طنجة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

حصة. .34 . .: الس د علي أشباب.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

 33 . .: أشباب. املصطفى  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

33.حصة. . .: الس د ح اد أشباب.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). أشباب  علي  الس د 

 44 الويت شالع موالي الشريف لقم.

90000.طنجة املغرب.

أشباب. املصطفى  الس د 

تجزئة الويت شالع موالي. عنوافه)ا).

طنجة. .90000  44 لقم. الشريف 

املغرب.

عنوافه)ا). أشباب  ح اد  الس د 

الشريف. الويت شالع موالي  تجزئة 

لقم.44 90000.طنجة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). أشباب  علي  الس د 

 44 الويت شالع موالي الشريف لقم.

90000.طنجة املغرب

أشباب. املصطفى  الس د 

تجزئة الويت شالع موالي. عنوافه)ا).

طنجة. .90000  44 لقم. الشريف 

املغرب

عنوافه)ا). أشباب  ح اد  الس د 

الشريف. الويت شالع موالي  تجزئة 

لقم.44 90000.طنجة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .21 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.5690.

525I

advanced.finance.corporate

ECO CERCLE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

advanced.finance.corporate

 riad 2 n°168 1er.etg.bd

 palestine.el.alia.mohammedia ،

20800، mohammedia.maroc

ECO CERCLE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
سبتة حي مريم لقم 36 الطابق االو5 

اقامة لقم 3 املح دية - 20800 

املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

26381

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .04

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 ECO .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.CERCLE

ع. ُمجِ ّ .: بإيجاز. الشركة  غرض 

البضائع. فقل  .- )است1داد). النفايات.

ف ابة عن ارشخاص وغي1هم.

شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

سبتة حي مريم لقم.36.الطابق االو5.

 20800 .- املح دية. .3 لقم. اقامة 

املح دية املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

500.حصة. . .: . الس د مومو امين.

بق  ة.50.000.دلهم للحصة..

 500 . .: . مريم. ملرابط  . الس دة.

حصة بق  ة.50.000.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د مومو امين..عنوافه)ا)..زفقة.

يوسف. حي  العفريت  مصطفى  .13

مراكش. .40010 بن تاشفين مراكش.

املغرب.

عنوافه)ا). . ملرابط مريم. . الس دة.

 5 شقة. .6 مومن. اقامة  مومن  حي 

املح دية..20800.املح دية املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د مومو امين عنوافه)ا)..زفقة.

يوسف. حي  العفريت  مصطفى  .13

مراكش. .40010 بن تاشفين مراكش.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 20 بتاليخ. . باملح دية. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.1365.

526I

FLASH ECONOMIE

VTR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ا5 الشركة

VTR

شركة ذات مسؤول ة محدودة

تعديل

بالدال. وقع  عرفي  لعقد  طبقا 

 01/10/2020 بتاليخ. الب ضاء.

ب قر. استثنائي  عام  ج ع  عقد  تم 

ذات مسؤول ة. . الشركة ف ت1 شركة.

محدودة

-1.زيادة الرأس ا5.

االستثنائي. العام  الج ع  قرل 

املحدد. الشركة  لأس ا5  في  الزيادة 

)ثالث ائة. .300000.00 ب بلغ. حال ا 

 9000000.00 ب بلغ. .( دلهم. ألف 

ل صبح بدالك. )تسعة ماليين دلهم).

ماليين. )تسعة  .9300000.00

طريق. عن  دلهم). ألف  وثالث ائة 

ودالك. الجالي.. بالحساب  تعويضه 

وتسعون. )ثالثة  .93000 بإضافة.

 100 ألف).سهم جديد بق  ة لمزية.

دلهم لكل سهم..



عدد.5637 - 25.لا ع ارو1442.5 )11.فوف 2020.11)الجريدة الرسمية   15272

 93.000 الحظ الج ع العام بان.
بالكامل. است عابها  تم  جديد  سهم 
وستخضع. القدي ة  . ارسهم. مع 
لج  ع ارحكام القافوف ة و ستشالك.
مع ارسهم القدي ة في توزيع ارلااح.

املتعلقة بالسنة املال ة الحال ة-
ب بلغ. املا5  تم تحديد لأس  .- . . .
دلهم. ألف  وثالث ائة  ماليين  تسعة 
مبلغ. .، دلهم). .9،300،000.00(

املساه ات املذكولة أعاله
الحصص. هذه  تخص ص  :يتم 
للشركاء.بالنسب التال ة وت ثل مقدال.

مساه تهم.،.وهي
.ع ر كاملي.83700.00

.ل لى شف ق.9300.00     
..املج وع.93000.00

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

لقم. تحت  الب ضاء. بالدال  التجالية 
750985.بتاليخ.21/10/2020 

باملحك ة. التجالي  السجل  تم 

لقم. تحت  الب ضاء. بالدال  التجالية 
285635.بتاليخ.21/10/2020

527I

ORIEN.COMPTA

Y&M SERVICES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

ORIEN.COMPTA
52 شالع مح د الخامس حي 

الحسني بركان ، 60300، بركان 
املغرب

Y&M SERVICES شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 17 

زفقة ت زيرت حي االفدلس - 60300 
بركان املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.5615

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في.13.أكتوار.2020.تقرل حل.

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات.
  Y&M SERVICES الوح د. الشريك 

دلهم. .100.000 لأس الها. مبلغ 
 17 لقم. اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
 60300 .- زفقة ت زيرت حي االفدلس.
انعدام. .: .5 فت جة  املغرب  بركان 

النشاط.
 17 و حدد مقر التصف ة ب لقم.
 60300 .- زفقة ت زيرت حي االفدلس.

بركان املغرب..
و عين:

و. عيساوي  . يوسف. الس د)ة).

عنوافه)ا).لقم.26.زفقةة القصر الكبي1.

املغرب. بركان  .60300 فلسطين. حي 
ك صفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .19 بتاليخ. . االبتدائ ة ب11كان.
2020.تحت لقم.421.

528I

STE HTCPRO SARL

BATIGESPRO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL
 RUE.MLY.ABDERAHMANE ، 38

14000، KENITRA.MAROC
BATIGESPRO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 15 زفقة 
سبو مركز ارع ا5 الشوب مكتب 

لقم 2 الطابق 5 - 14000 القن طرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
56595

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .01

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.BATIGESPRO

غرض الشركة بإيجاز.:.-.دلاسات.
وإدالة املشاليع.

زفقة. .15 .: عنوان املقر االجت اعي.

مكتب. الشوب  ارع ا5  مركز  سبو 

القن طرة. .14000 -  5 الطابق. .2 لقم.
املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

 700 . .: الس د اإلبراه مي حف ظ.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 300 . .: فجاة. الفاضلي  الس دة 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

حف ظ. اإلبراه مي  الس د 
 5 شقة. زهرة  إقامة  .8 عنوافه)ا).
القن طرة. .14000 زفقة ع ر املختال.

املغرب.
الس دة الفاضلي فجاة عنوافه)ا).
ع ر. زفقة  .5 شقة. زهرة  إقامة  .8

املختال.14000.القن طرة املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
حف ظ. اإلبراه مي  الس د 
5.زفقة. 8.إقامة زهرة شقة. عنوافه)ا).
ع ر املختال.14000.القن طرة املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 13 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.79604.
529I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SAHRAOUI LEADER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي1 نشاط الشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage.Lot.
 B22 Lotissement.Zaitoune

 TIKIOUINE.AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

SAHRAOUI LEADER  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها االجت اعي محل لقم 
1 ع الة لقم 15 شالع عبد هللا بن 

حساين حي السالم اكادير  - 80000 
اكادير املغرب.

تغ ي1 نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.41523
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
تم تغ ي1. .2020 شتن11. .29 املؤلخ في.
»منعش عقالي«. نشاط الشركة من.

إلى.»مطعم«.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار. .22 بتاليخ. . التجالية باكادير.

2020.تحت لقم.96816.
530I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

PORTO BUSINESS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed.Zafzaf.Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca.Maroc
PORTO BUSINESS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي : مج وعة 
التقدم   GH2-17 الطابق 2 س دي 
ال11فو�سي - 20610 الدال الب ضاء 

املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
.392409

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في.09.يول وز.2020.تقرل حل.

ذات. شركة  .PORTO BUSINESS

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
 100.000 لأس الها. مبلغ  الوح د 
اإلجت اعي. مقرها  وعنوان  دلهم 
الطابق. .GH2-17 . . مج وعة التقدم.
الدال. .20610 .- س دي ال11فو�سي. .2
الب ضاء.املغرب فت جة لعدم تحق ق.

الهدف.
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و عين:

الس د)ة).إي ان..حالت و عنوافه)ا).

تجزئة.16.زفقة بات ن و5 طابق.3.شقة.

الب ضاء. الدال  .20300 . بلفدير. .6

املغرب ك صفي.)ة).للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة.

بتاليخ.09.يول وز.2020.وفي تجزئة.16 
زفقة بات ن و5 طابق.3.شقة.6.بلفدير..

- 20300.الدال الب ضاء.املغرب.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 15 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.749954.

531I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

SOULDIA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed.Zafzaf.Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca.Maroc

SOULDIA شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي محل لقم 

48 شالع 20 تجزة االمان 4 س دي 

مؤمن - 20610 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

476277

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .01

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.SOULDIA

دلاسات. .: بإيجاز. غرض الشركة 
والكهرااء. الهاتف  شبكات  وأع ا5 

ترك ب فظام املراقبة بالف ديو
املدف ة. والهندسة  البناء. أع ا5 

والبناء.
محل. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
 4 االمان. تجزة  .20 شالع. .48 لقم.
س دي مؤمن.-.20610.الدال الب ضاء.

املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: الس د هشام الك وني.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
الس د هشام الك وني عنوافه)ا).
 33 لقم. .12500 كلم. بولح ة  دوال 
الب ضاء. الدال  .20610 ال11فو�سي.

املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د هشام الك وني عنوافه)ا).
 33 لقم. .12500 كلم. بولح ة  دوال 
الب ضاء. الدال  .20610 ال11فو�سي.

املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750537.

532I

NEOCOMPTADUNORD

CLINIQUE CHAMAL
إعالن متعدد القرالات

NEOCOMPTADUNORD
 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3
 ETAGE.N°34.TANGER.،.90000،

TANGER MAROC
  CLINIQUE CHAMAL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: 24،شالع 

السالم اقامة ابو عدفان لقم 2 - 
90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.77893

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

تم اتخاذ. .2020 أبريل. .20 املؤلخ في.
القرالات التال ة:.

-1لفع لس ا5 الشركة:. قرال لقم.

لفع لأس ا5. . الذي ينص على مايلي:.
 60.000« قدله. ب بلغ  الشركة 
إلى. دلهم«.أي من.»100.000.دلهم«.
»160.000.دلهم«.عن طريق.:.تقديم.

حصص فقدية.
مسي1. -2استقالة  لقم. قرال 
الشركة:.الذي ينص على مايلي:.قبو5.
استقالة الس د علي لودي من مهامه.
ك سي1 للشركة واالتالي تغي1 البند.15 
من القافون ارسا�سي للشركة ل صبح.
املسي1. املنصولي  مح د  الس د 

الوح د للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.
الذي. -7لس ا5 الشركة:. بند لقم.
ينص على مايلي:.مبلغ لس ا5 الشركة.
160000.دلهم مقس ة كتالي:.الس د.
40.حصة بق  ة. .: مح د املنصولي.
علي. الس د  للحصة،. دلهم  .1000
دلهم. .1000 حصة بق  ة. لودي:40.
القري�سي:40  عالء. للحصة،الس د 
1000.دلهم للحصة و. حصة بق  ة.
حصة. الغسا�سي:40. ابراه م  الس د 

بق  ة.1000.دلهم للحصة.
-15تس ي1 الشركة:.الذي. بند لقم.
ينص على مايلي:.تع ين الس د مح د.

املنصولي ك سي1 وح د للشركة.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
ماي. .20 بتاليخ. . بطنجة. التجالية 

2020.تحت لقم.231529.
533I

FIDUCIAIRE BAMMOU

BEEF DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence.Minate.Allah

 36, Angle.Rue.Loubnane.et

 Mustapha.Rifai.N04 ، 14000،

KENITRA.Maroc

BEEF DISTRIBUTION شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ملتقى 

شالع لبنان وشالع ابن بطوطة إقامة 

م11وكة محل  لقم 04 - 14000 

القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

56265

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .16

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 BEEF .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.DISTRIBUTION

جزال. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

تاجراالتقس ط

متعهد الحفالت

تاجر مستولد.

ملتقى. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

شالع لبنان وشالع ابن بطوطة إقامة.
 14000  -  04 لقم. . محل. م11وكة 

القن طرة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: الرافي. مح د  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). الرافي  مح د  الس د 

شالع. .23 لقم. اوه  بلوك  .20 قطاع.

الرااط. . .10000 النخ ل حي الرياض.

املغرب.
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والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). الرافي  مح د  الس د 

شالع. .23 لقم. اوه  بلوك  .20 قطاع.

الرااط. .10000 النخ ل حي الرياض.
املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

شتن2020.11.تحت لقم.79360.

534I

SFRS

شركة التكوين و البحث العلمي
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

SFRS
9زفقة باب لون شالع موالي إدليس 

ارو5 الدال الب ضاء ، 20000، 
CASABLANCA MAROC

شركة التكوين و البحث العلمي 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 9زفقة 
باب لونشالع موالي إدليس ارو5 
الدال الب ضاء - 20000 الدال 

الب ضاء املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.171023

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 شتن11. .09 في. املؤلخ 
املصادقة على.:

شوكري.. . )ة). الس د. تفويت 

6.650.حصة اجت اع ة من. حب ض.

الس د. . لفائدة. حصة  .6.650 أصل.

)ة)..سل  ان حب ض بتاليخ.09.شتن11.
.2020

.طالق حب ض. )ة). تفويت الس د.

أصل. من  اجت اع ة  حصة  .6.650

)ة).. الس د. . لفائدة. حصة  .6.650

شتن11. .09 بتاليخ. حب ض  سل  ان 
.2020

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .
 12 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.749246.

535I

PRECIS COMPTE

BALAK LE BLACK
شركة ذات مسؤول ة محدودة

 ذات الشريك الوح د
تأسيس شركة

PRECIS COMPTE
 BD KHOURIBGA RES NASR A N
 38 ETAGE 5، 20000، casablanca

MAROC
 BALAK LE BLACK

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 7 إقامة 
لامي زفقة سبتة الطابق الثاني مكتب 

8  - 20000 الدالالب ضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
476685

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .07

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 BALAK.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.LE BLACK
تقديم. .• .: غرض الشركة بإيجاز.
الطعام بسعر ثابت أو حسب الطلب.

/.الوجبات السريعة
وجبة خف فة. ./ متنقل. مطعم  .•

متنقلة
•.خدمات تقديم الطعام املتنوعة.
ومحالت. واملطاعم  املقاهي  وتشغ ل 
ومحالت. واملخابز  كريم  اآليس 
الوجبات. ومطاعم  الحلويات 

الخف فة وأنشطة أخرى م اثلة
•.مراقبة التغذية وتقديم املشولة

•.التدليب..
إقامة. .7 .: عنوان املقر االجت اعي.
لامي زفقة سبتة الطابق الثاني مكتب.

8  - 20000.الدالالب ضاء..املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 
دلهم،.مقسم كالتالي:

 100 . .: . صدوق. الغالي  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). . الغالي صدوق. الس د 
  2 لقم. .70 زفقة. .1 معروف. س دي 

20000.الدالالب ضاء.املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). . الغالي صدوق. الس د 
  2 لقم. .70 زفقة. .1 معروف. س دي 

20000.الدالالب ضاء.املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.25049.
536I

ALTIS CONSEILS

 TRANSIT TRANSPORT
 HSISSEN ABDELKHALEK

SARLAU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ALTIS CONSEILS
 rue.Haj.Omar  Riffi 3é ,310
 étage.appartementN°31 ،

20000، CASABLANCA.MAROC
 TRANSIT TRANSPORT HSISSEN
ABDELKHALEK SARLAU شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي  14 شالع 
ابن خلوية  - 20000  الدال الب ضاء 

امل لكة املغرا ة
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
202085

في. مؤلخ  حر  عقد  . ب قت�سى.

القافون. إعداد  تم  .2009 ماي. .15

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

 TRANSIT TRANSPORT HSISSEN

.ABDELKHALEK SARLAU

النقل. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

العابر والتجالة.

عنوان املقر االجت اعي.:..14.شالع.

.الدال الب ضاء. .20000 .- . ابن خلوية.

امل لكة املغرا ة.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

..: الخالق. الس د الحسيسن عبد 

100.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

الخالق. عبد  الحسيسن  الس د 

ادليس. بول فالد  .91 عنوافه)ا).

الب ضاء. الدال  .20000 السالوي.

امل لكة املغرا ة.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الخالق. عبد  الحسيسن  الس د 

ادليس. بول فالد  .91 عنوافه)ا).

الب ضاء. الدال  .20000 السالوي.

امل لكة املغرا ة

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 15 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

يوف و.2009.تحت لقم.334572.

537I



15275 الجريدة الرسميةعدد.5637 - 25.لا ع ارو1442.5 )11.فوف 2020.11) 

املركز الجهوي لالستث ال لجهة الع ون الساق ة.

الح راء

 MENUISERIE GENERALE
ALAMINE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ال لجهة 
الع ون الساق ة الح راء

صندوق ال11يد 2266 ، 70000، 
الع ون املغرب

 MENUISERIE GENERALE
ALAMINE شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
ارمل الشطر الثالث لقم 126 - 

70000 الع ون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
39273

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .07

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
 MENUISERIE GENERALE

.ALAMINE
النجالة. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

العامة وتجالة املواد ذات الصلة
االستي1اد والتصدير.

تجزئة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
 -  126 لقم. الثالث  الشطر  ارمل 

70000.الع ون املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
ارمين. مح د  س دي  الس د 
الع ا�سي.:..1.000.حصة بق  ة.100 

دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

ارمين. مح د  س دي  الس د 

ارمل. تجزئة  عنوافه)ا). الع ا�سي 

 70000  126 لقم. الثالث  الشطر 

الع ون املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

ارمين. مح د  س دي  الس د 

ارمل. تجزئة  عنوافه)ا). الع ا�سي 

 70000  126 لقم. الثالث  الشطر 

الع ون املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالع ون..بتاليخ.12.أكتوار.

2020.تحت لقم.2316/20.

539I

fiding.sarl

سجاد عزيز بن حدو
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

fiding.sarl

 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER.MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

سجاد عزيز بن حدو شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 261 

تجزئة التن  ة وسالن - 50080 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

50741

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 يول وز. .13

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

:.سجاد. ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.
عزيز بن حدو.

نسج. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
السجاد التقل دي

التجالة
التصدير و االستي1اد..

عنوان املقر االجت اعي.:.لقم.261 
 50080 .- وسالن. التن  ة  تجزئة 

مكناس املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: بحوص. عزيز  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
عنوافه)ا). بحوص  عزيز  الس د 
 50080 التن  ة وسالن. تجزئة  .261

مكناس املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). بحوص  عزيز  الس د 
 50080 التن  ة وسالن. تجزئة  .261

مكناس املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
شتن11. .23 بتاليخ. . التجالية ب كناس.

2020.تحت لقم.2887.
541I

STE DAY FINANCE

AGRI TRAXA SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

STE DAY FINANCE
ساحة الحرية الرقم 13 الطابق 

الثاني الفق ه بن صالح ، 23200، 
الفق ه بن صالح املغرب

AGRI TRAXA SARL شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 
لق اس الكريفات الفق ه بن صالح - 

23200 الفق ه بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
4505

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .21

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 AGRI .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.TRAXA SARL
:.استع ا5. غرض الشركة بإيجاز.

اآلالت الفالح ة ب حرك.
دوال. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
لق اس الكريفات الفق ه بن صالح.-.

23200.الفق ه بن صالح املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 600 . .: الحسن. خ اط  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
حصة. .400 . .: الس د لااح فاصر.

بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
عنوافه)ا). الحسن  خ اط  الس د 
أوالد لحو احد بومو�سى سوق السبت.
السبت. سوق  .23200 الن ة. اوالد 

املغرب.
الس د لااح فاصر عنوافه)ا).املركز.
سوق. بومو�سى  احد  .537 الفالحي.
سوق. .23200 ف ة. اوالد  السبت 

السبت املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). الحسن  خ اط  الس د 
أوالد لحو احد بومو�سى سوق السبت.
السبت. سوق  .23200 الن ة. اوالد 

املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
صالح.. بن  بالفق ه  االبتدائ ة 
لقم. تحت  .2020 أكتوار. .02 بتاليخ.

.281/2020

542I



عدد.5637 - 25.لا ع ارو1442.5 )11.فوف 2020.11)الجريدة الرسمية   15276

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

PROGRESS.NRLINE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 10
 LOUBILA.BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC
PROGRESS.NRLINE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي مرس 

السلطان، زفقة ف لنا لقم 14الطابق 
ارل�سي - 20006 الدالالب ضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.319433

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تم.. .2020 أكتوار. .12 في. املؤلخ 

الحالي. االجت اعي  املقر  . تحويل.

السلطان،. »مرس  من. للشركة 

ارل�سي. 14الطابق  لقم. ف لنا  زفقة 

إلى. املغرب«. الدالالب ضاء. .20006  -
 12 لقم. .35 ع الة. النهضة،. »اقامة 
س دي مومن.-.20400.الدالالب ضاء..

املغرب«.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750832.
544I

SFRS

شركة التكوين و البحث العلمي
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

SFRS
9زفقة باب لون شالع موالي إدليس 

ارو5 الدال الب ضاء ، 20000، 
CASABLANCA MAROC

شركة التكوين و البحث العلمي  
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي  9 زفقة 
باب لونشالع موالي إدليس ارو5 

الدال الب ضاء - 20000 الدال 

الب ضاء املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.171023

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2020.تم تع ين. 09.شتن11. املؤلخ في.

الس د)ة).. للشركة  جديد  مسي1 

و الس د. . . سل  ان. . الس د حب ض.

حب ض خالد ك سي1 آخر

تبعا لقبو5 استقالة املسي1.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 12 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.749246.

545I

WINDOW TRANS SARL AU

WINDOW TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

WINDOW TRANS SARL AU

إقامة العزيزية شالع امل لكة العرا ة 

السعودية الطابق 3 لقم 20 طنجة ، 

90000، طنجة املغرب

 WINDOW TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة 

العزيزية شالع امل لكة العرا ة 

السعودية الطابق 3 لقم 20 طنجة 

طنجة 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

109085

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .08

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.WINDOW TRANS SARL AU

النقل. .- .: بإيجاز. الشركة  غرض 
ال11ي الوطني والدولي للبضائع.

الطرود. وفقل  وتوزيع  تخزين  .-

بالوسائل. إما  .، املختلفة. والبضائع 

وسائل. من  ذلك  غي1  أو  الخاصة 

املساعدة. وارنشطة  البضائع  فقل 
والتك  ل ة.؛

-.النقل امل11د لل واد الخام واملواد.

وكذلك. .، عام. بشكل  االستهالك ة 
ع ل ات تج  ع أصناف املالبس.؛

والخدمات. ارنشطة  ج  ع  .-

.، الوساطة. بالنقل:. املتعلقة 

الس سرة.،.الشحن.،.املناولة وكذلك.
ع ل ات العبول.؛

املركبات. وتأجي1  وا ع  شراء. .-
واآلالت.

-.االستي1اد والتصدير بشكل عام.
-.إنشاء.،.ح ازة.،.تأجي1.،.تأجي1.،.
.، تأجي1. .، إدالة ج  ع أفواع ارع ا5.
أع ا5. .، ،.تشغ ل أي منشأة. ترك ب.
املصنع.،.ولش الع ل املتعلقة.»واحد.

أو آخر من ارنشطة املحددة.
إقامة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
العرا ة. امل لكة  شالع  العزيزية 
طنجة. .20 لقم. .3 السعودية الطابق.

طنجة.90000.طنجة املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: الزكري. يونس  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
عنوافه)ا).. الزكري  يونس  الس د 
ب ط6  .5 إبراه م الخل ل ع. . إقامة.

لقم.29 90000.طنجة املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا).. الزكري  يونس  الس د 
ب ط6  .5 إبراه م الخل ل ع. . إقامة.

لقم.29 90000.طنجة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .21 بتاليخ. . التجالية بطنجة.
2020.تحت لقم.5704.

547I

HELP ENTREPRISE

ECOSUN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

HELP ENTREPRISE
 23RUE.BOURED 2EME.ETG
 APPT 4 ROCHES.NOIRES ،

20290، CASABLANCA.MAROC
ECOSUN شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 61 شالع 
اللة ياقوت و مصطفى املعاني طابق 

1 لقم 39 أصبح اقامة فايت لقم 
83 طابق 02 الدلوة برش د 26473 

الدال الب ضاء املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.438743

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 يوف و. .08 في. املؤلخ 
املصادقة على.:

مج د. سهام  . )ة). الس د. تفويت 
500.حصة اجت اع ة من أصل.100 
)ة).موفة مناح. .الس د. حصة لفائدة.

بتاليخ.07.يول وز.2020.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .
يول وز. .17 بتاليخ. . االبتدائ ة ب11ش د.

2020.تحت لقم.536.

548I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

PROGRESS.NRLINE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي1 جديد للشركة

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 10
 LOUBILA.BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC
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PROGRESS.NRLINE  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 

النهضة، ع الة 35 لقم 12 س دي 
مومن الدالالب ضاء  اقامة النهضة، 

ع الة 35 لقم 12 س دي مومن 
20400 الدالالب ضاء املغرب.
تع ين مسي1 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.319433

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.12.أكتوار.2020.تم تع ين.

الس د)ة).. للشركة  جديد  مسي1 
هدهودي عبد العزيز ك سي1 وح د

تبعا لقبو5 استقالة املسي1.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750832.

550I

NEOCOMPTADUNORD

CLINIQUE CHAMAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

NEOCOMPTADUNORD
 RUE.ALGISERAS.IB.RAJAE 3

 ETAGE.N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

CLINIQUE CHAMAL شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 24، شالع 
السالم اقامة ابو عدفان لقم 2 - 

90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.77893

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 ماي. .07 في. املؤلخ 
املصادقة على.:

ابراه م.. . )ة). الس د. تفويت 

من. اجت اع ة  حصة  .20 الغسا�سي.

)ة). الس د. . حصة لفائدة. .40 أصل.

ماي. .07 بتاليخ. جناح  . . مصطفى.
.2020

ابراه م.. . )ة). الس د. تفويت 

من. اجت اع ة  حصة  .20 الغسا�سي.

)ة). الس د. . حصة لفائدة. .40 أصل.

ماي. .07 بتاليخ. امل11ابط  . شهرزاد.
.2020

تفويت الس د.)ة).عالء..القر�سي.1 
حصة اجت اع ة من أصل.40.حصة.
امل11ابط. . )ة).شهرزاد. الس د. . لفائدة.

بتاليخ.07.ماي.2020.
تفويت الس د.)ة).عالء..القر�سي.8 
حصة اجت اع ة من أصل.40.حصة.
)ة).مح د املنصولي. الس د. . لفائدة.

بتاليخ.07.ماي.2020.
القر�سي. . عالء. )ة). تفويت الس د.
 40 أصل. من  اجت اع ة  حصة  .11
حسن.. )ة). الس د. . لفائدة. حصة 

العوفي بتاليخ.07.ماي.2020.
 15 لودي. . )ة).علي. تفويت الس د.
حصة اجت اع ة من أصل.40.حصة.
العوفي. . حسن. )ة). الس د. . لفائدة.

بتاليخ.07.ماي.2020.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .
ماي. .20 بتاليخ. . بطنجة. التجالية 

2020.تحت لقم.231530.

551I

ARKOS

CVT HAOUZIA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

ARKOS
 COMPLEXE.ERAC.BD.MED 6
 IMM.D1 N°8 LA.GIRONDE

 CASABLANCA ، 20550،
CASABLANCA MAROC

CVT HAOUZIA شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة)
 Lot 349 وعنوان مقرها اإلجت اعي
 Qods.El.jadida 349 Lot.Qods.El
.jadida  28650 El.jadida.Maroc

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.12583

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2020.تقرل حل. 22.شتن11. املؤلخ في.

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات.

  CVT HAOUZIA الوح د. الشريك 

دلهم. .100.000 لأس الها. مبلغ 

 Lot  349 اإلجت اعي. مقرها  وعنوان 

 Qods.El. jadida.349.Lot.Qods.El

 jadida. . 28650. El. jadida. Maroc

نشاط. اي  وجود  عدم  .: .5 فت جة 

تجالي.

 lot  349 و حدد مقر التصف ة ب.

 qods. El. jadida.349. Lot.Qods. El

 .jadida.26980.El.jadida.Maroc

و عين:

و. الخذالي  . الحسن. الس د)ة).

 Lot.Qods.El.Jadida 349.(عنوافه)ا

ك صفي. .28650. El. jadida. Maroc

)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 06 بتاليخ. . بالجديدة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.25447.

552I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

PROGRESS.NRLINE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

B.EVENT-MEDIA-

COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA.BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC

PROGRESS.NRLINE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 

النهضة، ع الة 35 لقم 12 س دي 

مومن   - 20400 الدالالب ضاء 

املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.319433
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
ت ت. .2020 أكتوار. .12 في. املؤلخ 

املصادقة على.:
تفويت الس د.)ة).لا ع فوة.1.000 
 1.000 أصل. من  اجت اع ة  حصة 
حصة لفائدة..الس د.)ة).عبد العزيز..

هدهودي بتاليخ.12.أكتوار.2020.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .
 22 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750832.

554I

segex

M.A.M BOURJILA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

segex
 rue.Abdelkrim.Benjelloun.IMB

 16  , App 12 FES.BP 2324 ،
30000، fes.MAROC

M.A.M BOURJILA  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي والد 

قاسم قرية با مح د تاوفات  - 
30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
1711

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .22

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 M.A.M.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

. BOURJILA
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أشغا5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

البناء.و أشغا5 مختلفة..

حي والد. .: عنوان املقر االجت اعي.

قاسم قرية با مح د تاوفات..-.30000 

فاس املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: . الس د ح  د بولج لة.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د ح  د بولج لة..عنوافه)ا).

حي والد قاسم القرية تاوفات..10000 

فاس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د ح  د بولج لة..عنوافه)ا).

حي والد قاسم القرية تاوفات..10000 

فاس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

شتن11. .20 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.372.

556I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

PANA RONZA

شركة التضامن

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING

لقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شالع فلسطين ، 30000، 

فاس املغرب

PANA RONZA شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلجت اعي محل 

تجالي الكائن بتجزئة لياض الل  ون 

القطعة لقم 349 ب محل لقم 2 

فاس 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة التضامن 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

64381

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .11

ارسا�سي لشركة التضامن بامل يزات.

التال ة:

شكل الشركة.:.شركة التضامن.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 PANA .: اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها.

.RONZA

غرض الشركة بإيجاز.:.مخ1زة.

محل. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

تجالي الكائن بتجزئة لياض الل  ون.

 2 لقم. محل  ب  .349 لقم. القطعة 

فاس.30000.فاس املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 30.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس دة سع دة البها.:..150.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

حصة. .150 . .: البها. مراد  الس د 

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). البها  سع دة  الس دة 

الدولة ظهر. تجزئة  .6 زفقة. .30 لقم.

الخ يس فاس.30000.فاس املغرب.

الس د مراد البها عنوافه)ا).لقم.30 

تجزئة الدولة ظهر الخ يس. .6 زفقة.

فاس.30000.فاس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). البها  سع دة  الس دة 

الدولة ظهر. تجزئة  .6 زفقة. .30 لقم.

الخ يس فاس.30000.فاس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .20 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2761.

557I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

CHN NEGOCE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING
لقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شالع فلسطين ، 30000، 

فاس املغرب

CHN NEGOCE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي محل 

تجالي لقم 1  اوالد بوعب د الساق ة 

فاس 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

64383

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 غشت. .17

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 CHN .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.NEGOCE

ب ع. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

العقاقي1.

محل. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

1..اوالد بوعب د الساق ة. تجالي لقم.

فاس.30000.فاس املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د عبد العزيز شهبون.:..250 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 250 . .: عبد هللا شهبون. الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د عبد الواحد شهبون.:..250 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د اح د شهبون.:..250.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

شهبون. العزيز  عبد  الس د 

دوال اوالد الط ب السفلى. عنوافه)ا).

فاس. .30000 فاس. الط ب  اوالد 

املغرب.

الس د عبد هللا شهبون عنوافه)ا).

اوالد. السفلى  الط ب  اوالد  دوال 

الط ب فاس.30000.فاس املغرب.

شهبون. الواحد  عبد  الس د 

دوال اوالد الط ب السفلى. عنوافه)ا).

 30000 فاس. احواز  الط ب  اوالد 

فاس املغرب.

عنوافه)ا). شهبون  اح د  الس د 

اوالد. السفلى  الط ب  اوالد  دوال 

الط ب فاس.30000.فاس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). شهبون  اح د  الس د 

اوالد. السفلى  الط ب  اوالد  دوال 

الط ب فاس.30000.فاس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .20 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2762.

559I

TECO GEST SARLAU

.STRUCT BAT. S.A.R.L.A.U
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

TECO GEST SARLAU

 N°45 Appt 7 GH 7 Opperation

 Erreda.Oulfa.CASABLANCA،

20202، CASABLANCA.MAROC

 .STRUCT.BAT. S.A.R.L.A.U

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 117 شالع 

ابن مني1 إقامة الزلقاء ، الطابق 

ارو5 لقم 2  معاليف  - 20330 الدال 

الب ضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

475125

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .08

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

..STRUCT BAT. S.A.R.L.A.U

:.مقاو5 في. غرض الشركة بإيجاز.

البناء.واع ا5 اخرى.

 117 .: االجت اعي. املقر  عنوان 

شالع ابن مني1 إقامة الزلقاء.،.الطابق.

ارو5 لقم.2..معاليف..-.20330.الدال.

الب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: شنان. عاد5  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). شنان  عاد5  الس د 

ق ج. .18 لقم. .,165 زفقة. .,5 ج  لة.

27223.الدال الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). شنان  عاد5  الس د 

ق ج. .18 لقم. .,165 زفقة. .,5 ج  لة.

27223.الدال الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 08 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.748922.

561I

trans.ama

TRANS AMA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

trans.ama

 Villa.nzaha.route.boubana

 lotissement.chika.villa ، 90000،

Tanger.Maroc

trans.ama شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي  تجزئة 

ش ك ف ال بواافة طنجة - 90000 

طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

108801

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .14

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 trans .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.ama

فقل. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

البضائع الوطني و الدولي.

تجزئة. . .: االجت اعي. املقر  عنوان 

 90000 .- طنجة. بواافة  ف ال  ش ك 

طنجة..املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 trans. ama. :. . 1.000 الشركة.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 1000 .: . الس د اع رو�سي ع اد. .

بق  ة.100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د اع رو�سي ع اد..عنوافه)ا)..

طنجة. بواافة  ف ال  ش ك  تجزئة 

90000.طنجة..املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د اع رو�سي ع اد عنوافه)ا)..

طنجة. بواافة  ف ال  ش ك  تجزئة 

90000.طنجة..املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .13 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.-.

563I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

AJI NEGOCE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING

لقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شالع فلسطين ، 30000، 

فاس املغرب

AJI NEGOCE شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

اص لة مكتب الصفوة ع الة لقم 

13 مكتب لقم 13 الطابق 7 فاس 

الجديد فاس 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

64311

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 يول وز. .20

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 AJI .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.NEGOCE

الت1ك ب. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

الكهراائي.

زفقة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

لقم. ع الة  الصفوة  مكتب  اص لة 

فاس. .7 الطابق. .13 لقم. مكتب  .13

الجديد فاس.30000.فاس املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د سع د فالح.:..1.000.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). فالح  سع د  الس د 

الب ضاء. ج  ق  .44 لقم. .19 بلوك.

30000.فاس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). فالح  سع د  الس د 

الب ضاء. ج  ق  .44 لقم. .19 بلوك.

30000.فاس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .15 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2710.

564I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

PARADE BEAUTE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING

لقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شالع فلسطين ، 30000، 

فاس املغرب

PARADE BEAUTE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 239 

تجزئة الفض لة 3 طريق عين 

الشقف املحل التجالي لقم 2 فاس 

30000 فاس املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

64095

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .22

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.PARADE BEAUTE

غرض الشركة بإيجاز.:.الص دلة.

 239 .: االجت اعي. املقر  عنوان 

تجزئة الفض لة.3.طريق عين الشقف.

 30000 فاس. .2 املحل التجالي لقم.

فاس املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د اس اع ل فس  ة.:..1.000 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

فس  ة. اس اع ل  الس د 

االدالي. الحي  ول لي  زفقة  عنوافه)ا).

ميسول.30000.ميسول املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

فس  ة. اس اع ل  الس د 

االدالي. الحي  ول لي  زفقة  عنوافه)ا).

ميسول.30000.ميسول املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .02 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2482.

565I

CAF MANAGEMENT

EGO INTERIM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

CAF MANAGEMENT
الزفقة 37 الرقم 17 حي الهناء ، 
20210، الدال الب ضاء املغرب
EGO INTERIM  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 221، 

شالع الزلقطوني الطابق الخامس - 
20000 الدال الب ضاء املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.209503
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
2019.تم تع ين. 26.غشت. املؤلخ في.
الس د)ة). للشركة  جديد  مسي1 
 BLAVET SYLVESTRE MARIE

PATRICK..ك سي1 آخر
تبعا لقبو5 استقالة املسي1.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 16 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750170.
567I

GRAFCO SARL AU

GROVAT SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

GRAFCO SARL AU
 N°15 RUE.TELEMCAN

 RESIDENCE.GHITA.MEKNES ،
50000، MEKNES.MAROC
GROVAT SARL  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 152 

تجزئة التضامن 2 - 50000 مكناس  
مغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.39455
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
2020.تم تع ين. 14.شتن11. املؤلخ في.
الس د)ة). للشركة  جديد  مسي1 
تبعا. وح د  ك سي1  . طاهر. طاهري 

إلقالة مسي1.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

01.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب كناس.
2020.تحت لقم.3012.

568I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

DIAMANT EMBALLAGE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

لقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شالع فلسطين ، 30000، 

فاس املغرب
DIAMANT EMBALLAGE شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال اوالد 
ح و اوالد ط ب فاس 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

64291
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .11
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.DIAMANT EMBALLAGE
غرض الشركة بإيجاز.:.مطبعة.

عنوان املقر االجت اعي.:.دوال اوالد.

فاس. .30000 ح و اوالد ط ب فاس.
املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د ج ا5 بوي11ة.:..500.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د اكرم سع دي.:..500.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د ج ا5 بوي11ة عنوافه)ا).لقم.

صهريج. املكزالي  بالد  .4 بلوك. .128

كناوة.30000.فاس املغرب.

عنوافه)ا). سع دي  اكرم  الس د 

الهادي. س دي  حي  .4 زفقة. .26 لقم.

زواغة فاس.30000.فاس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د ج ا5 بوي11ة عنوافه)ا).لقم.

صهريج. املكزالي  بالد  .4 بلوك. .128

كناوة.30000.فاس املغرب

عنوافه)ا). سع دي  اكرم  الس د 

الهادي. س دي  حي  .4 زفقة. .26 لقم.

زواغة فاس.30000.فاس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .15 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2688.

570I

GRAFCO SARL AU

RIOVENT SARL-AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE.TELEMCAN

 RESIDENCE.GHITA.MEKNES ،

50000، MEKNES.MAROC

RIOVENT SARL-AU شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي متجر لقم 

1 و 2 ع الة 18 الضحى 1 إقامة 

ارص ل توال5 - 50000  مكناس  

مغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

50907

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 غشت. .17

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
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ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.RIOVENT SARL-AU

إستغال5. .: غرض الشركة بإيجاز.

مقهى.

متجر. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

لقم.1.و.2.ع الة.18.الضحى.1.إقامة.

مكناس.. . .50000 .- توال5. ارص ل 

مغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

طالب. بن  الجل ل  عبد  الس د 

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .1.000   :

للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

طالب. بن  الجل ل  عبد  الس د 

مكناس.. . .50000 مكناس. . عنوافه)ا).

مغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

طالب. بن  الجل ل  عبد  الس د 

مكناس.. . .50000 مكناس. . عنوافه)ا).

مغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

13.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب كناس.

2020.تحت لقم.3201.

572I

METREK COMPTA PRO

 SOCIETE GENIAL OLIVE
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER.ETAGE.N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

 SOCIETE GENIAL OLIVE SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
الرح ة - 16010 دال الكدالي 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

391

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .06

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.SOCIETE GENIAL OLIVE SARL

ب ع. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

الزيتون بالج لة والتقس ط

تدب ي1 اإلستغال5 الفالحي.

تجزئة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الرح ة.-.16010.دال الكدالي املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 90.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

 450 . .: الس د الطازوطي مح د.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 450 . .: الس د شوية عبد الكريم.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

مح د. الطازوطي  الس د 

عنوافه)ا).دوال الكرات دال العسلوجي.

16026.دال الكدالي املغرب.

الكريم. عبد  شوية  الس د 

عنوافه)ا).دوال الكرات دال العسلوجي.

16026.دال الكدالي املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

مح د. الطازوطي  الس د 

عنوافه)ا).دوال الكرات دال العسلوجي.

16026.دال الكدالي املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ. . االبتدائ ة بس دي قاسم.

أكتوار.2020.تحت لقم.349.

573I

كافج د

IB PRINT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

كافج د

86 زفقة 165 مج وعة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدال الب ضاء 

املغرب

IB PRINT شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 10 زفقة 

الشرالدة الطابق السفلي بولكون - 

20050 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

477237

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .07

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 IB .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.PRINT

غرض الشركة بإيجاز.:.االشهال.
زفقة. .10 .: عنوان املقر االجت اعي.

.- الطابق السفلي بولكون. الشرالدة 

20050.الدال الب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: املح ودي. زهي1  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). املح ودي  زهي1  الس د 

ارلفة. .18 لقم. .23 زفقة. حي الصفاء.

20220.الدال الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). املح ودي  زهي1  الس د 

ارلفة. .18 لقم. .23 زفقة. حي الصفاء.

20220.الدال الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751157.

574I

sté.ENNAKHILE.CONSEIL.SARL.AU

STE OUSIKI TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 sté.ENNAKHILE.CONSEIL.SARL

AU

لقم 184 الحي الحسني ولزازات 

لقم 184 الحي الحسني ولزازات، 

45003، ولزازات املغرب

STE OUSIKI TRANS  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال ايت 

بوكن فن اسكيس امس رير تنغي1  - 

45000 تنغي1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

531

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 ف11اير. .24

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

. OUSIKI TRANS
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.: بإيجاز. الشركة  غرض 

 EXPLOITANT DE DEPANNAGE

 DE VEHICULES AUTOMOBILES

:.دوال ايت. عنوان املقر االجت اعي.

.- . بوكن فن اسكيس امس رير تنغي1.

45000.تنغي1 املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د حسن اجدلو.:..500.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

 500 . .: بولزيق. ابراه م  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

.الس د حسن اجدلو.:.500.بق  ة.

100.دلهم.

 500 .: بولزيق. ابراه م  الس د 

بق  ة.100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). اجدلو  حسن  الس د 

دوال ايت بوكن فن اسكيس امس رير.

تنغي45000.1.تنغي1 املغرب.

الس د ابراه م بولزيق عنوافه)ا).

دوال ايت بوكن فن اسكيس امس رير.

تنغي45000.1.تنغي1 املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). اجدلو  حسن  الس د 

دوال ايت بوكن فن اسكيس امس رير.

تنغي45000.1.تنغي1 املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

مالس. .05 بتاليخ. . بتنغي1. االبتدائ ة 

2020.تحت لقم.182.

575I

FIDORO MULTI-SERVICES

OPEN FLOWER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ا5 الشركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA.MAROC

OPEN FLOWER شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

السالم، مج عة 45، لقم : 25، 

الداخلة. - 73000 الداخلة املغرب.
لفع لأس ا5 الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.6307

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم. .2020 أكتوار. .19 في. املؤلخ 

قدله. ب بلغ  الشركة  لأس ا5  لفع 

»900.000.دلهم«.أي من.»100.000 

عن. دلهم«. .1.000.000« إلى. دلهم«.

أو. فقدية  حصص  تقديم  . .: طريق.

ع ن ة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ. . االبتدائ ة بوادي الدهب.

أكتوار.2020.تحت لقم.959.

576I

comptasultlta.sarl

 BEN BAH TRADING ET

DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

comptasultlta.sarl

تجزئة خديجة زفقة واد ولغة الرقم 

 241 الطابق التاني الدلوة ، 26202، 

الدلوة املغرب

 BEN BAH TRADING ET

DISTRIBUTION شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي  151 
زفقة أسامة ابن زيد طابق 2 س تي 

كوش ن ج املعاليف الدال الب ضاء. - 

20330 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

476973

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .01

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

 BEN BAH TRADING ET  :

.DISTRIBUTION

تجالة. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

املواد الغدائ ة العامة.

عنوان املقر االجت اعي.:..151.زفقة.

أسامة ابن زيد طابق.2.س تي كوش ن.

 20330 .- ج املعاليف الدال الب ضاء..

الدال الب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: باه. بن  املختال  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). باه  بن  املختال  الس د 

47.تعاوف ة الشباب الطابق.2.الدلوة.

26202.برش د املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). باه  بن  املختال  الس د 

47.تعاوف ة الشباب الطابق.2.الدلوة.

26202.برش د املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750988.

577I

SEMADAK

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA.MAROC
SEMADAK شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 34، زفقة 
جبل بوفاصر، املسي1ة 1، الداخلة. - 

73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

16529
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .02
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.SEMADAK
ب ع،. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
ارس اك. وتصدير  استي1اد  شراء،.
البحر،. وفواكه  منتجات  وج  ع 
النقل لفائدة الشركة ولفائدة الغي1..

عنوان املقر االجت اعي.:.34،.زفقة.

1،.الداخلة..-. جبل بوفاصر،.املسي1ة.
73000.الداخلة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د براي يحفظو.:..500.حصة.
بق  ة.100,00.دلهم للحصة..

 ZINIT PECHE :  500 الشركة.
حصة بق  ة.100,00.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
عنوافه)ا). يحفظو  براي  الس د 

الداخلة.73000.الداخلة املغرب.
الشركة.ZINIT PECHE.عنوافه)ا).

الداخلة.73000.الداخلة املغرب.
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والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). يحفظو  براي  الس د 
الداخلة.73000.الداخلة املغرب

مكتال. ولد  الس د س دي مح د 

الداخلة. .73000 الداخلة. عنوافه)ا).
املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ. . االبتدائ ة بوادي الدهب.

أكتوار.2020.تحت لقم.954.

578I

BCNG

STE: IMPEXYOU SARL A.U
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME.ETAGE.N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME.ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE: IMPEXYOU.SARL.A.U
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي ال11كة 
تجزئة غال نا 26 لقم 1 حي موالي 

لش د الدال الب ضاء - 20050 الدال 
الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
476625

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .02

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE: .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.IMPEXYOU SARL A.U

اإلستي1اد. .: غرض الشركة بإيجاز.

و التصدير.

عنوان املقر االجت اعي.:.حي ال11كة.

موالي. حي  .1 لقم. .26 غال نا. تجزئة 

الدال. .20050 .- لش د الدال الب ضاء.

الب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 

100.000,00.دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د..يوسف الدلقاوي اإلدلي�سي.

 100 بق  ة. حصة  .100.000,00   :

دلهم للحصة..
الدلقاوي. يوسف  . الس د. .

اإلدلي�سي.:.1.000.بق  ة.100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:
الدلقاوي. يوسف  . الس د.

زفقة. ال11كة  حي  اإلدلي�سي عنوافه)ا).
 20050 الدال الب ضاء. .325 لقم. .27

الدال الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الدلقاوي. يوسف  . الس د.

زفقة. ال11كة  حي  اإلدلي�سي عنوافه)ا).
 20050 الدال الب ضاء. .325 لقم. .27

الدال الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750782.

579I

BCNG

 STE: DIGITAL SMART APPS
SARL A.U

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME.ETAGE.N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME.ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

 STE: DIGITAL.SMART.APPS

SARL A.U شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 265، 

شالع الزلقطوني الطابق 9 لقم92 

الدال الب ضاء - 20050 الدال 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

476621

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .02

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE: .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

 DIGITAL SMART APPS SARL

.A.U

غرض الشركة بإيجاز.:.اإلعالم ات.

و ب ع برامج الحاسوب.

.،265 .: االجت اعي. املقر  عنوان 
لقم92  .9 الطابق. الزلقطوني  شالع 

الدال الب ضاء.-.20050.الدال الب ضاء.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 

10.000,00.دلهم،.مقسم كالتالي:

..: كراوط. سامي  مح د  الس د 

10.000,00.حصة بق  ة.100.دلهم.

للحصة..

.: كراوط. سامي  مح د  الس د  .

100.بق  ة.100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:

كراوط. سامي  مح د  الس د 

 2 26.تجزئة باح اد طابق. عنوافه)ا).

شقة.3.ص س الدال الب ضاء.20050 

الدال الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.

ومواطن مسي1ي الشركة:

كراوط. سامي  مح د  الس د 

 2 26.تجزئة باح اد طابق. عنوافه)ا).

شقة.3.ص س الدال الب ضاء.20050 

الدال الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750781.

580I

BCNG

 STE: ANABEL HOLDING

SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME.ETAGE.N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME.ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

 STE: ANABEL.HOLDING.SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 265، 

شالع الزلقطوني الطابق 9 لقم92 

الدال الب ضاء - 20050 الدال 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

476619

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .01

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE: .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.ANABEL HOLDING SARL

منعش. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

عقالي.
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.،265 .: االجت اعي. املقر  عنوان 
لقم92  .9 الطابق. الزلقطوني  شالع 
الدال الب ضاء.-.20050.الدال الب ضاء.

املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 

100.000,00.دلهم،.مقسم كالتالي:
..: بلفال�سي. لضوان  الس د 
20.000,00.حصة بق  ة.100.دلهم.

للحصة..
..: ليحان. أس اء. الس دة 
80.000,00.حصة بق  ة.100.دلهم.

للحصة..
 200 .: بلفال�سي. لضوان  الس د  .

بق  ة.100.دلهم.
 800 .: ليحان. أس اء. الس دة 

بق  ة.100.دلهم.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:
الس د لضوان بلفال�سي عنوافه)ا)..
تجزئة أففا لقم.308.مح دية.20050 

مح دية املغرب.
عنوافه)ا).. ليحان  أس اء. الس دة 
تجزئة أففا لقم.308.مح دية.20050 

مح دية املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د لضوان بلفال�سي عنوافه)ا)..
تجزئة أففا لقم.308.مح دية.20050 

الدال الب ضاء.املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750779.
581I

BCNG

STE: BATIPRO K SARL A.U
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME.ETAGE.N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME.ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: BATIPRO.K.SARL.A.U شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 265، 

شالع الزلقطوني الطابق 9 لقم92 

الدال الب ضاء - 20050 الدال 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

476341

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .02

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE: .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.BATIPRO K SARL A.U

منعش. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

عقالي.

.،265 .: االجت اعي. املقر  عنوان 
لقم92  .9 الطابق. الزلقطوني  شالع 

الدال الب ضاء.-.20050.الدال الب ضاء.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 

100.000,00.دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د مهدي كوفة.:..50.000,00 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

..: كوفة. يونس  مح د  الس د 

50.000,00.حصة بق  ة.100.دلهم.

للحصة..

 500 .الس د مح د يونس كوفة.:.

بق  ة.100.دلهم.

بق  ة. .500 .: الس د مهدي كوفة.

100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:

 12 الس د مهدي كوفة عنوافه)ا).
زفقة جبل ه11ي ليفي1ا الدال الب ضاء.

20050.الدال الب ضاء.املغرب.

كوفة. يونس  مح د  الس د 

هالت ان. لوجي  زفقة  .12 عنوافه)ا).

البطحاء.الدال الب ضاء.20050.الدال.
الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

 12 الس د مهدي كوفة عنوافه)ا).
زفقة جبل ه11ي ليفي1ا الدال الب ضاء.

20050.الدال الب ضاء.املغرب
كوفة. يونس  مح د  الس د 
هالت ان. لوجي  زفقة  .12 عنوافه)ا).
البطحاء.الدال الب ضاء.20050.الدال.

الب ضاء.املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750614.

582I

PREMIUM FINANCE

AGRI INGENIUM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT.N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE.ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AGRI INGENIUM شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب 
لقم 1 الطابق 1 لقم 803 اقامة 

املسال طريق اسفي - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
107491

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .30

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 AGRI .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.INGENIUM
إدالة. . .: بإيجاز. الشركة  غرض 

االستغال5 الفالحي..
مكتب. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
اقامة. .803 لقم. .1 الطابق. .1 لقم.
املسال طريق اسفي.-.40000.مراكش.

املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
الس د املصطفى م11وك.:..1.000 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
م11وك. املصطفى  الس د 
عنوافه)ا).تجزئة املص ودي لقم.136 

تالكة.40000.مراكش املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
م11وك. املصطفى  الس د 
عنوافه)ا).تجزئة املص ودي لقم.136 

تالكة.40000.مراكش املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
22.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116550.

583I

BCNG

STE: BESOS SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME.ETAGE.N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME.ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: BESOS.SARL شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجت اعي 265، 

شالع الزلقطوني الطابق 9 لقم92 

الدال الب ضاء - 20050 الدال 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

476623

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .28

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE: .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.BESOS SARL

اإلستي1اد. .: غرض الشركة بإيجاز.

و التصدير.

.،265 .: االجت اعي. املقر  عنوان 
لقم92  .9 الطابق. الزلقطوني  شالع 

الدال الب ضاء.-.20050.الدال الب ضاء.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 

100.000,00.دلهم،.مقسم كالتالي:

..: مبشول. فول  مح د  الس د 

50.000,00.حصة بق  ة.100.دلهم.

للحصة..

الس دة ف دا أغ ي1.:..25.000,00 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

..: املرابط. لا عة  الس دة 

25.000,00.حصة بق  ة.100.دلهم.

للحصة..

 500 .: الس د مح د فول مبشول. .

بق  ة.100.دلهم.

بق  ة. .250 .: الس دة ف دا أغ ي1.

100.دلهم.

 250 .: املرابط. لا عة  الس دة 

بق  ة.100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:

مبشول. فول  مح د  الس د 
 4 الوحدة. مح دي  الحي  عنوافه)ا).
مراكش. .20050 مراكش. .40 لقم.

املغرب.
عنوافه)ا). أغ ي1  ف دا  الس دة 
و. للزلاعة  التاني  الحسن  معهد 
الب طرة حسن التاني أزلو أيت ملو5.

20050..أزلو أيت ملو5 املغرب.
عنوافه)ا). املرابط  لا عة  الس دة 
بلوك.3.لقم.90.تجزئة امالك سوس.
ايت ملو20050.5.ايت ملو5 املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

مبشول. فول  مح د  الس د 
 4 الوحدة. مح دي  الحي  عنوافه)ا).
مراكش. .20050 مراكش. .40 لقم.

املغرب
عنوافه)ا). أغ ي1  ف دا  الس دة 
و. للزلاعة  التاني  الحسن  معهد 
الب طرة حسن التاني أزلو أيت ملو5.

20050..أزلو أيت ملو5 املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750783.

584I

AUDEXO CONSEIL  

 SOUSS COLD LOGISTIC
par.abréviation.S.C.L

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

AUDEXO CONSEIL
261 شالع عبد املومن إقامة أمل 
الطابق 1 لقم 2 ، 20042، الدال 

الب ضاء املغرب
 SOUSS.COLD.LOGISTIC.par
abréviation.S.C.L شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 
الخراة ايت باها أومال5 ج اعة 

وادي الصفاء الطريق الفالح ة لقم 
105 فقطة الك لومت1ية 12200  - 

87200 ب وكرى املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

21479

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .13

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 SOUSS.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

 COLD.LOGISTIC.par.abréviation

.S.C.L

تأجي1. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

املستودعات اللوجست ة امل11دة.

دوال. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الخراة ايت باها أومال5 ج اعة وادي.

 105 لقم. الفالح ة  الطريق  الصفاء.

فقطة الك لومت1ية.12200  - 87200 

ب وكرى املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 

30.000.000.دلهم،.مقسم كالتالي:

 30000 .: كسم. صالح  الس د 

بق  ة.1.000.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د صالح كسم عنوافه)ا).ف ال.

املعاليف. الفلكي  ليان  أبو  زفقة  .31

20330.الدال الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د صالح كسم عنوافه)ا).ف ال.

املعاليف. الفلكي  ليان  أبو  زفقة  .31

20330.الدال الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

20.أكتوار. .بتاليخ. االبتدائ ة بافزكان.

2020.تحت لقم.1539.

586I

MALL LAHRI

MALL LAHRI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MALL LAHRI
29 ،الطابق السفلي، الع الة لقم 9 
م س3 ديال األندلس 3ــ بوسكولة ، 
CASABLANCA MAROC ،27182

MALL LAHRI شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 29 

،الطابق السفلي، الع الة لقم 9 م 
س3 ديال ارفدلس 3ــ بوسكولة - 

27182 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
475847

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .03

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 MALL .: اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها.

.LAHRI
*خلق. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
بالتقس ط. و  بالج لة  للب ع  متاجر 
و. تصدير  إستي1اد،. السلع،. لج  ع 

تجالة
*متجر لب ع املواد الغدائ ة.

 29 .: االجت اعي. املقر  عنوان 
 9 لقم. الع الة  السفلي،. ،الطابق 
.- ـبوسكولة. 3ـ. ديال ارفدلس. م س3.

27182.الدال الب ضاء.املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: الصافي. ع ر  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
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والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). الصافي  ع ر  الس د 

م. .12 لقم. ،الع الة  .4 ،الطابق. .19

اوالد. ؛. املح ط. ات  فضاء. س1ب 

عزوزـ..الب ضاء.27223.الدال الب ضاء.
املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). الصافي  ع ر  الس د 

م. .12 لقم. ،الع الة  .4 ،الطابق. .19

اوالد. ؛. املح ط. ات  فضاء. س1ب 

عزوزـ..الب ضاء.27223.الدال الب ضاء.
املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 14 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.749785.
588I

Fiduciaire.ibn.khaldoune

 SOCIETE AUTO ECOLE LES
JEUNES DE LA ROUTE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تع ين مسي1 جديد للشركة

Fiduciaire.ibn.khaldoune
88 شالع موالي اس اع ل زاوية 

زفقة تونس برش د املغرب، 26100، 
برش د املغرب

 SOCIETE AUTO ECOLE LES
JEUNES DE LA ROUTE  شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 449 
تجزئة الرا ع  - 26100 برش د 

املغرب.
تع ين مسي1 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.9661

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2020.تم تع ين. 28.شتن11. املؤلخ في.

مسي1 جديد للشركة الس د)ة).قسي1.
ابره م ك سي1 وح د

تبعا لقبو5 استقالة املسي1.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
08.أكتوار. .بتاليخ. االبتدائ ة ب11ش د.

2020.تحت لقم.1327.
590I

ديوان االستاذ مح د لحلو موثق بالجديدة

AMB PROMOTION
إعالن متعدد القرالات

ديوان االستاذ مح د لحلو موثق 
بالجديدة

75 شالع مح د الخامس،ع الة 
ذكرى،الطابق الثاني، شقة لقم 8 ، 
24040، الجديدة امل لكة املغرا ة

AMB PROMOTION »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: متجر 
بالطابق ارل�سي تجزئة الباطحا 

البقعة لقم 66 - 24000 الجديدة 
امل لكة املغرا ة.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.15399
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.
املؤلخ في.05.أكتوار.2020.تم اتخاذ.

القرالات التال ة:.
قرال لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.

توس ع صالح ات املسي1
على. ينص  الذي  .:2 لقم. قرال 
للقافون. .»12« تعديل الفصل. مايلي:.
واملتعلق. الشركة  لهذه  املؤسس 

بصالح ات املسي1ين
قرال لقم.3:.الذي ينص على مايلي:.

تعديل القافون ارسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.
بند لقم.12:.الذي ينص على مايلي:.
املسي1ين.. صالح ات  .« .12« الفصل.
طرف. من  تدال  و  الشركة  -1تسي1 
ذات ين أو. شخص أو عدة أشخاص،.
الشركاء. من  كافوا  ،سواء. اعتباليين.
أو من غي1هم.،يتم تع  نهم من طرف.
ارسا�سي. القافون  في  إما  الشركاء.
للشركة أو ب وجب قرال يتخذه شريك.
ارقل. على  ي ثلون  شركاء. عدة  أو 
و. االجت اعي  الرأس ا5  ألااع  ثالثة 
محدودة.. اوغي1  محدودة  ملدة  ذلك 
الس د. إلى  التس ي1  مه ة  أسندت 
محدودة. غي1  ملدة  بواكر  هنون  بن 
التع ين،  هذا  بقبو5  املسي1  ،يصرح 
تناف. في حالة  ليس  أفه  ك ا يصرح 
تلتزم الشركة. مع صفة مسي1 شركة..

املسي1. ،بإمضاء. مشروعة. بطريقة 

على كل العقود التي تدخل في الهدف.

املسي1ون. أو  لل سي1  االجت اعي..

الشركة. لت ث ل  واسعة  صالح ات 

أمام الغي1 و ج  ع اإلدالات الع وم ة.

أو الخاصة و مؤسسات القرض.،دون.

خاصة... بسلطات  لإلدالء. الحاجة 

اآلت ة. بالسلطات  يقوم  أن  -لل سي1 

الحصر:. ال  الذكر  سب ل  على  وهي 

قس ة باسم. ،معاوضة،. ،ب ع. -شراء.

املنقو5. املا5  لفائدة الشركة لكل  و 

،التح الت. ،بالث ن. العقالات. كل  و 

.. مناسبة. يراها  التي  الشروط  و 

في. أو  ،فقدا  املدلك. أو  الث ن  -أداء.

املتفق. واالطريقة  الزمن ة  املدد 

-قبض الث ن فقدا أو في املدد. عليها..

عليها.. املتفق  واالطريقة  الزمن ة 

الشراء.. ث ن  أداء. لض ان  -الرهن 

-ت ث ل الشركة أمام ج  ع اإلدالات.

أو. الع وم ة  الشبه  أو  الع وم ة 

الع الة. أمام  الس  ا  و  الخاصة 

الضرائب،الوكالة. ،إدالة  ،البلدية.

ارمالك. على  لل حافظة  الوطن ة 

العقالي. املسح  العقالية،مصلحة 

املستقلة. الخرائط ة،الوكالة  و 

تستثنى. الكهرااء.. و  املاء. لتوزيع 

ج  ع. الصالح ات  هذه  من 

من. امل نوحة  تلك  القروض،ماعدا 

طرف اربناك،القروض أو اإليداعات.

تلك. الشركاء،الرهون غي1  من طرف 

ث ن الشراء. التي ت نح لض ان أداء.

،تأسيس. التجالية. ارصو5  ،لهون 

شركة أو مساه ة ع ن ة في الشركات.

املؤسسة أو في طول التأسيس.،ح ث.

ال تكون هده الصالح ات مشروعة إال.

بعد املوافقة عليها من طرف الشركاء.

بشروط ارغلب ة العادية،و ال ي كن.

االحتجاج بتحديد هده السلطات إال.

و ال ي كن االحتجاج به. بين الشركاء.

II-لل سي1 الحق في أجرة. تجاه الغي1..

أدائها. طريقة  و  شروط  تحديد  يتم 

العادي. العام  الج ع  قرال  ب وجب 
للشركاء

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 08 بتاليخ. . بالجديدة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.25466.
592I

ELM LINKS

ELM LINKS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

ELM LINKS
 ZONE.INDUSTRIELLE, route

 nationale.N° 2  SELOUANE, B.P
 DE.SELOUANE.N°399 ، 62000،

NADOR MAROC
ELM LINKS شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي املنطقة 

الصناع ة سلوان كلم2 طريق 
توليرت سلوان الناظول - 62000 

الناظول املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.8341

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تم.. .2020 أكتوار. .05 في. املؤلخ 

الحالي. االجت اعي  املقر  . تحويل.

الصناع ة. »املنطقة  من. للشركة 

توليرت سلوان. طريق  سلوان كلم2.

املغرب«. الناظول  .62000 .- الناظول.

إلى.»املنطقة الصناع ة شالع الوطني.
 62000 .- سلوان،الناظول. .2 لقم.

الناظول..املغرب«.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 16 بتاليخ. . بالناضول. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.3395.
594I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE ASMAE ASSISTANCE
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شالع الفداء تجزئة س ي1ة تاوفات  
34000  املغرب تاوفات، 34000، 

تاوفات املغرب
 STE ASMAE ASSISTANCE SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

املسي1ة طريق فاس تاوفات - 34000 
تاوفات املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

1737

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .05

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.ASMAE ASSISTANCE SARL

س الة. .- .: بإيجاز. الشركة  غرض 

االسعاف

شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

 34000 .- املسي1ة طريق فاس تاوفات.

تاوفات املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس دة العلوي املح دي اس اء.:..

700.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة.

الس د التاقي حسن.:..300.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

اس اء. املح دي  العلوي  الس دة 

االدلي�سي. دلب  .4 لقم. عنوافه)ا).

السقل ة.30000.فاس املغرب.

عنوافه)ا). حسن  التاقي  الس د 

لقم.4.دلب االدلي�سي السقل ة الدوح.

30000.فاس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

اس اء. املح دي  العلوي  الس دة 

االدلي�سي. دلب  .4 لقم. عنوافه)ا).

السقل ة.30000.فاس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بتاوفات..بتاليخ.22.أكتوار.

2020.تحت لقم.430.

595I

la.sincérité.إفت ائ ة.

MEGA PROCESS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

la.sincérité إفت ائ ة
زفقة بئ1 أفزلان ع الة ٣ الشقة 
١٣ شالع مح د الخامس فاس ، 

30000، فاس املغرب
MEGA PROCESS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

تونس شقة 21 فاس - 30000 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
64399

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .05

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 MEGA.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.PROCESS
.ارحداث. .: غرض الشركة بإيجاز.

والتواصل
صناعة الدعاية واإلعالن

اإلنشاءات املعدف ة والنجالة.
زفقة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
تونس شقة.21.فاس.-.30000.فاس.

املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
..: الراوي. هللا  عبد  موالي  الس د 
200.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة

الس د أح د بن الحسين...:..200 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 IMAGERIE PUB الشركة.
 100 بق  ة. حصة  .NEON :  600

دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الراوي. هللا  عبد  موالي  الس د 

زفقة مح د عبدو شقة. .5 عنوافه)ا).

12 30000.فاس...املغرب.

الحسين... بن  أح د  الس د 

الج  ل. الجو  تجزئة  .15 عنوافه)ا).

فاس.. .30000 ع الة املنال. .1 2.شقة.

املغرب.

 IMAGERIE PUB NEON.الشركة

21.فاس. عنوافه)ا).زفقة تونس شقة.

30000.فاس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الراوي. هللا  عبد  موالي  الس د 

زفقة مح د عبدو شقة. .5 عنوافه)ا).

12 30000.فاس...املغرب

الحسين... بن  أح د  الس د 

الج  ل. الجو  تجزئة  .15 عنوافه)ا).

فاس... .30000 ع الة املنال. .1 2.شقة.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .21 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2785.

597I

REMEDIAL COLLECTION

ريميديال كوليكسيون
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

REMEDIAL COLLECTION

 RUE.VAN.ZEELAND 2 EME 6   :

 ETAGE.APPRT 4  QUARTIER

 DES.HOPITAUX.CASABLANCA ،

20000، الدال الب ضاء املغرب

لي  ديا5 كول كس ون شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 6 زفقة 

فان زيالفد الطابق 2 الشقة 4 

حي املستشف ات - 20000 الدال 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

476491

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .06

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

لي  ديا5 كول كس ون.

تحص ل. .: بإيجاز. غرض الشركة 

الديون.

زفقة. .6 .: االجت اعي. املقر  عنوان 

حي. .4 الشقة. .2 الطابق. زيالفد  فان 

املستشف ات.-.20000.الدال الب ضاء.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 500.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 4.950 . .: لعج لي. مح د  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د يوسف لعج لي.:..50.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). لعج لي  مح د  الس د 

حي النخ ل. .4 زفقة كواالن الشقة. .3

20000.الدال الب ضاء.املغرب.

الس د يوسف لعج لي عنوافه)ا).

حي النخ ل. .4 زفقة كواالن الشقة. .3

20000.الدال الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د مح د لعج لي عنوافه)ا).3 

زفقة كواالن الشقة.4.حي النخ ل..

 20000.الدال الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750700.

599I
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LE PREMIER CONSEIL

CLUTCH SOLUTIONS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE.IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA.MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH.MAROC

CLUTCH SOLUTIONS شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 

الثاني لقم 23 أطلس ة فويول  حرف 

أ زفقة ابن سينا الس الل ة كليز 

مراكش مراكش 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

107467

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .29

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.CLUTCH SOLUTIONS

-مشغل. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

مركز االتصا5

أو. )تاجر  والتصدير. -االستي1اد 

وس ط)

-إدالة ع ل ات الخدمات التجالية.

أو الصناع ة أو الزلاع ة
....مدني أو عسكري.)لائد أع ا5)..

الطابق. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الثاني لقم.23.أطلس ة فويول..حرف أ.

زفقة ابن سينا الس الل ة كليز مراكش.

مراكش.40000.مراكش املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: أس ة. وكدي  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). أس ة  وكدي  الس دة 

الطابق. .1 شقة. .7 الوئام ع الة. حي 

السفلي االلفة الب ضاء.20000.الدال.

الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). أس ة  وكدي  الس دة 

الطابق. .1 شقة. .7 الوئام ع الة. حي 

السفلي االلفة الب ضاء.20000.الدال.

الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

22.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116537.

600I

مكتب معيشة للحسابات و ارستشالات الجبائ ة

DOS CAFE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 

ارستشالات الجبائ ة

حي السالم بلوك E  لقم 22 -- س دي 

سل  ان ، 14200، س دي سل  ان 

املغرب

DOS CAFE شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي توطين: 

مكتب لقم 3 إقامة ال اس ين 25 

بولفال يعقوب املنصول  - 14000 

القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

56817

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .14

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 DOS .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.CAFE

توزيع. .- .: بإيجاز. الشركة  غرض 

القهوة

-.التجالة.

توطين:. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

 25 ال اس ين. إقامة  .3 لقم. مكتب 

 14000 .- . املنصول. يعقوب  بولفال 

القن طرة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: الوهابي. ح  د  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). الوهابي  ح  د  الس د 

دوال الصدادفة املرجة دال العسلوجي..

16152.بلقصي1ي املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). الوهابي  ح  د  الس د 

دوال الصدادفة املرجة دال العسلوجي..

16152.بلقصي1ي املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.-.

601I

تراج كوم

CAFE BALANO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ا5 الشركة

تراج كوم
39 زفقة ل ل بلفدير ، 20310، 

الدالالب ضاء املغرب
CAFE BALANO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 59 شالع 
الزلقطوني - 20310 الدالالب ضاء 

املغرب.
لفع لأس ا5 الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.374015

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تم. .2020 أكتوار. .15 في. املؤلخ 

قدله. ب بلغ  الشركة  لأس ا5  لفع 

من. أي  دلهم«. .2.390.000,00«
»10.000.دلهم«.إلى.»2.400.000,00 
مقاصة. إجراء. . .: طريق. عن  دلهم«.
مع ديون الشركة املحددة املقدال و.

املستحقة.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750597.
603I

TIJARI NETWORKS

MATJAR M.EL & FILS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تغ ي1 تس  ة الشركة

TIJARI NETWORKS
  ZONE INDUSTRIELLE

 SELOUANE,KM2 ROUTE.DE
 TAOURIRT  B.P.DE.SELOUANE

 N°254 ، 62000، NADOR
MAROC

MATJAR.M.EL & FILS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها االجت اعي املنطقة 

الصناع ة سلوان كلم2 طريق 
توليرت سلوان الناظول - 62000 

الناظول املغرب
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تغ ي1 تس  ة الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

12573

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى  .

تم تغ ي1. .2020 شتن11. .29 املؤلخ في.

 MATJAR M.EL«.تس  ة الشركة من

 »TIJARI NETWORKS«.إلى.»& FILS

باملحك ة. القافوني  اإليداع  .تم 

 16 بتاليخ. . بالناضول. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.3394.

604I

STE SKY AFFAIRES.1شركة سكاي افي

STE MOUKVITECH شركة 

موكفيتاك
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ا5 الشركة

 STE SKY 1شركة سكاي افي

AFFAIRES

ملتقى شالع مح د الخامس و شالع 

الحسن الثاني اقامة عث ان الطابق 

الثاني لقم 6 بني مال5، 23000، بني 

مال5 املغرب

STE MOUKVITECH شركة 

موكف تاك شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي املنطقة 

الصناع ة طريق مراكش ك لومت1 6 

بني مال5 - 23000 بني مال5 املغرب.
لفع لأس ا5 الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.1973

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تم. .2020 يول وز. .13 في. املؤلخ 

قدله. ب بلغ  الشركة  لأس ا5  لفع 

من. أي  دلهم«. .1.400.000«

 1.500.000« إلى. دلهم«. .100.000«

دلهم«.عن طريق.:..إدماج احت اطي أو.

ألااح أو عالوات إصدال في لأس املا5.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 06 بتاليخ. . مال5. ببني  االبتدائ ة 

غشت.2020.تحت لقم.445/2020.

606I

Sayarh.&.Menjra.Law.Firm

AFRIFRUIT
شركة املساه ة

لفع لأس ا5 الشركة

Sayarh & Menjra.Law.Firm

52، شالع زلقطوني طابق 5 ، 

20000، الدال الب ضاء املغرب

AFRIFRUIT شركة املساه ة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 277, 

279 شالع الزلقطوني  - 20100 

الدالالب ضاء املغرب.

لفع لأس ا5 الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.281451

العام. الج ع  ب قت�سى 

شتن11. .18 في. املؤلخ  اإلستثنائي 

الشركة. لأس ا5  لفع  تم  .2020

دلهم«. .59.999.473« قدله. ب بلغ 

إلى. دلهم«. .114.671.600« من. أي 

..: عن طريق. دلهم«. .132.976.400«

تقديم حصص فقدية أو ع ن ة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751109.

607I

FLASH ECONOMIE

GROUP PAIEPAR SOUFEVA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue.des.Forces.armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 GROUP PAIEPAR SOUFEVA

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

س  ة ع الة 82،الطابق 4 لقم 16 

حي بامليي  - 20000 الدال الب ضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

476177

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .14

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.GROUP PAIEPAR SOUFEVA

استي1اد. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

وتصدير املالبس.
زفقة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
 16 لقم. .4 82،الطابق. س  ة ع الة.

الب ضاء.. الدال  .20000 .- . بامليي. حي 

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: . الس د سف ان فاضل.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). . الس د سف ان فاضل.

ابن. .17 لقم. .14 بلوك. جوادي  حي 

الب ضاء.. الدال  .20000 امس ك.

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). . الس د سف ان فاضل.

ابن. .17 لقم. .14 بلوك. جوادي  حي 

الب ضاء.. الدال  .20000 امس ك.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.476177.

609I

QUALICIA CONSULTING

J Z & F TRAVAUX DIVERS 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE.BUREAU.N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN.MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

  J.Z & F.TRAVAUX.DIVERS 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 25 تجزئة 

الهواء الج  ل 2 إقامة الجوهرة 
الشقة 5 ملعب الخ ل م ج فاس 
25 تجزئة الهواء الج  ل 2 إقامة 

الجوهرة الشقة 5 ملعب الخ ل م ج 
فاس 30010 فاس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
64361

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .22

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 J Z & . .: اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها.

. F TRAVAUX DIVERS
أع ا5. .- .: غرض الشركة بإيجاز.

متنوعة لج  ع أفواع البناء
-.تجالة

-.استي1اد و تصدير
عنوان املقر االجت اعي.:.25.تجزئة.
الجوهرة. إقامة  .2 الج  ل. الهواء.
فاس. ج  م  الخ ل  ملعب  .5 الشقة.
إقامة. .2 الج  ل. الهواء. تجزئة  .25
الجوهرة الشقة.5.ملعب الخ ل م ج.

فاس.30010.فاس..املغرب.
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أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: الس د فول الدين مرابو.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د فول الدين مرابو عنوافه)ا).

إقامة. .2 الج  ل. الهواء. تجزئة  .25

الجوهرة الشقة.5.ملعب الخ ل م ج.
فاس.30010.فاس..املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.
ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د فول الدين مرابو عنوافه)ا).

إقامة. .2 الج  ل. الهواء. تجزئة  .25

الجوهرة الشقة.5.ملعب الخ ل م ج.
فاس.30010.فاس..املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .19 بتاليخ. . بفاس. التجالية 
2020.تحت لقم.2746.

611I

ste.cofiguer.sarl

STE F.E.R.J.I.N
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

ste.cofiguer.sarl
 av.guennad.tayeb 1 etage.n3
guercif ، 35100، guercif.maroc

STE F.E.R.J.I.N شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي : شالع 
ملوية الرقم 36 اوالد ح وصة - 

35100 جرس ف املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
.959

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

2020.تقرل حل. 28.شتن11. املؤلخ في.

STE F.E.R.J.I.N.شركة ذات مسؤول ة.

محدودة ذات الشريك الوح د مبلغ.

وعنوان. دلهم  .600.000 لأس الها.

مقرها اإلجت اعي شالع ملوية الرقم.

36.اوالد ح وصة.-.35100.جرس ف.

االهداف. تحقق  للم  فت جة  املغرب 
التي اسست من اجلها.

و عين:
و. هريش  . العالي. عبد  الس د)ة).
 35100 املشرق. تجزئة  عنوافه)ا).
)ة). ك صفي. املغرب  جرس ف 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة.
شالع. وفي  .2020 شتن11. .28 بتاليخ.
.- ح وصة. اوالد  .36 الرقم. ملوية 

35100.جرس ف املغرب.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 20 بتاليخ. . بجرس ف. االبتدائ ة 
أكتوار.2020.تحت لقم.892/2020.
613I

fiduciaire.amaali.sarl..ائت اف ة امعلي ش.م.م

 DOMAINE AGRICOLE
CITRUS 13

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

 fiduciaire  ائت اف ة امعلي ش.م.م
amaali.sarl

لقم 31  الطابق االو5  شالع االمام 
البخالي   ايراك بوالكان اكادير ، 

80040، اكادير املغرب
 DOMAINE AGRICOLE CITRUS
13 شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 
لكرالمة الجعاعة القروية الكودية 
الب ضاء - 83000 تالودافت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
7095

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

القافون. إعداد  تم  .2020 يوف و. .25

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
 DOMAINE AGRICOLE CITRUS

.13

التس ي1.. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

والتجالي.. . الفالحي. االستغال5  و 
للض عات الفالح ة....

دوال. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الكودية. القروية  الجعاعة  لكرالمة 

الب ضاء.-.83000.تالودافت املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 

3.240.000.دلهم،.مقسم كالتالي:

 20.250 . .: الس د جريد عبد هللا.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د جريد عبد الرح م.:..4.050 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 4.050 . .: . . ح  د. جريد  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 4.050 . .: . جريد. ل نة  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). عبد هللا  الس د جريد 

4.تكمي شالع الجيش. 10.لقم. ع الة.

اكادير. .80326 . امللكي تدالت اكادير.

املغرب.

الرح م. عبد  جريد  الس د 

 101 ع الة. اسالن  اقامة  عنوافه)ا).
 80080 9.الحي املح دي اكادير. لقم.

اكادير املغرب.
الس د جريد ح  د..عنوافه)ا).لقم.

.شالع موالي علي الشريف حي. .104

النجاح اكادير..80040.اكادير املغرب.
الس دة ل نة جريد..عنوافه)ا).لقم.

.شالع موالي علي الشريف حي. .104

النجاح اكادير..80040.اكادير املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). عبد هللا  الس د جريد 

4.تكمي شالع الجيش. 10.لقم. ع الة.

اكادير. .80326 . امللكي تدالت اكادير.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 19 بتاليخ. . بتالودافت. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.1385.

615I

LAMAN EXPERTISE

BUTTERFLY SERVICES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

LAMAN EXPERTISE
 Résidence.Riad.Arfoud, Imm. 8,
 Bureau.N° 9, Rue.Mouzdalifa,

 Aarset.Sinko ، 40000،
Marrakech.Maroc

BUTTERFLY SERVICES شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي املكتب 

لقم 9، اقامة لياض ألفود، املدخل 
لقم 8، شالع املزدلفة، عرصة 
صينكو - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
107389

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .01

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.BUTTERFLY SERVICES

تصن ع و. .: غرض الشركة بإيجاز.
تسويق املواد الغذائ ة

االستي1اد والتصدير.
املكتب. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
املدخل. اقامة لياض ألفود،. .،9 لقم.
عرصة. املزدلفة،. شالع  .،8 لقم.

صينكو.-.40000.مراكش املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: الدالعي. انس  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
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والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). الدالعي  انس  الس د 

 11 ك الشقة لقم. .29 اقامة لكريل.

40000.مراكش املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). الدالعي  انس  الس د 

 11 ك الشقة لقم. .29 اقامة لكريل.

40000.مراكش املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

21.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116470.

617I

comptasultlta.sarl

MB SETRAV
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

comptasultlta.sarl

تجزئة خديجة زفقة واد ولغة الرقم 

 241 الطابق التاني الدلوة ، 26202، 

الدلوة املغرب

MB SETRAV شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي  زفقة 

أسامة ابن زيد طابق 2 س تي كوش 

ن ج املعاليف - 20330 الدال 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

476469

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .29

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 MB .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.SETRAV

أجهزة. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

سالمة الطريق.

زفقة. . .: االجت اعي. املقر  عنوان 

أسامة ابن زيد طابق.2.س تي كوش ن.

الدال الب ضاء. .20330 .- ج املعاليف.
املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د يوسف مني1.:..500.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس دة خديجة بنال.:..500.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د يوسف مني1 عنوافه)ا).حي.

الب ضاء. .24 لقم. .20 زفقة. جوادي 
20320.الدالالب ضاء.املغرب.

عنوافه)ا). بنال  خديجة  الس دة 

الب ضاء. .56 بلوك. عث ان  س دي 
20450.الدالالب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

حي. الس د يوسف مني1 عنوافه)ا).

الب ضاء. .24 لقم. .20 زفقة. جوادي 
20320.الدالالب ضاء.املغرب

عنوافه)ا). بنال  خديجة  الس دة 

الب ضاء. .56 بلوك. عث ان  س دي 
20450.الدالالب ضاء.املغرب

تم اإليداع القافوني ب-..بتاليخ.20 
أكتوار.2020.تحت لقم.750684.

619I

bawadir.consulting

LEAN MASTER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

bawadir.consulting
شالع م يوسف زفقة م  وزا إقامة 
فجم 4 طابق 2 ، 90000، طنجة 

املغرب
LEAN MASTER شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 12 زفقة 

خالد إبن الول د ط 3 ش 6 - 90000 
TANGER املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.98435

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 ف11اير. .10 في. املؤلخ 

املصادقة على.:

هللا. عبد  )ة). الس د. تفويت 

اجت اع ة من. حصة  .50 البوع ري.

)ة). الس د. . 100.حصة لفائدة. أصل.

ف11اير. .10 بتاليخ. ال ح اوي  عصام 

.2020

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

ف11اير. .28 بتاليخ. . بطنجة. التجالية 

2020.تحت لقم.230909.

621I

AKABA STOR

AKABA STOR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

AKABA STOR

05 شالع عبد هللا بن ياسين اقامة 

بلدون طابق 7 املكتب لقم 8 ، 

20300، الدا الب ضاء املغرب

AKABA STOR  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 05 

شالع عبد هللا بن ياسين اقامة 

بلدون طابق 7املكتب 08 - 20300 

الدالالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

477213

في. مؤلخ  موثق  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .23

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
. AKABA STOR

غرض الشركة بإيجاز.:.-تاجر
-علوم الك ب وتر

-استي1اد وتصدير.
05.شالع. عنوان املقر االجت اعي.:.
عبد هللا بن ياسين اقامة بلدون طابق.
الدالالب ضاء. .20300  -  08 7املكتب.

املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: العقبة. مروان  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
عنوافه)ا). العقبة  مروان  الس د 
حي. الغوتي  بومديان  زفقة  .161
الب ضاء. الدال  .20000 . الداخلة.

املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). العقبة  مروان  الس د 
حي. الغوتي  بومديان  زفقة  .161
الب ضاء. الدال  .20000 . الداخلة.

املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.-.

623I

COMPAGNIE SABA

LES MOULINS SABA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي1 تس  ة الشركة

COMPAGNIE SABA
  ZONE INDUSTRIELLE

 SELOUANE,KM2 ROUTE.DE
 TAOURIRT  B.P.DE.SELOUANE

 N°68 ، 62000، NADOR
MAROC

LES MOULINS SABA شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة
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وعنوان مقرها االجت اعي املنطقة 

الصناع ة سلوان كلم2 طريق 

توليرت سلوان الناظول - 62000 

الناظول املغرب.

تغ ي1 تس  ة الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

6119

.ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2020.تم تغ ي1. 02.أكتوار. املؤلخ في.

 LES MOULINS«.تس  ة الشركة من

. »COMPAGNIE SABA«.إلى.»SABA

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 16 بتاليخ. . بالناضول. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.3393.

625I

SDEH SARL AU

SDEH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SDEH SARL AU

05 شالع عبد هللا بن ياسين اقامة 

بلدون طابق 7 املكتب لقم 8 ، 

20300، الدا الب ضاء املغرب

SDEH  شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 05 

شالع عبد هللا بن ياسين اقامة 

بلدون طابق 7املكتب 08 - 20300 

الدالالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

477215

في. مؤلخ  موثق  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .24

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

. SDEH.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

-استي1اد. .: غرض الشركة بإيجاز.

وتصدير

-تاجر

-تنظ ف شقق املتاجر.

05.شالع. عنوان املقر االجت اعي.:.

عبد هللا بن ياسين اقامة بلدون طابق.

الدالالب ضاء. .20300  -  08 7املكتب.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

بن اسين. الدين  صالح  الس د 

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .1.000   :

للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

بن اسين. الدين  صالح  الس د 

عنوافه)ا).حي السالم م س.10.ع الة..

الدال. .20000 . االلفة. .02 شقة. .82

الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

بن اسين. الدين  صالح  الس د 

عنوافه)ا).حي السالم م س.10.ع الة..

الدال. .20000 االلفة. .02 شقة. .82

الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.-.

627I

NOTION IMMO

NOTION IMMO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

NOTION IMMO

 67RUE CHEVALIER BAYARD

 5EME.ETAGE.N°16 BELVEDERE

الدال الب ضاء، 20300، الدال 

الب ضاء املغرب

NOTION IMMO شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 67, زفقة 

الفالس ب ال الطابق 5 الرقم 16, 

بلفدير الدال الب ضاء 20200 الدال 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

476717

في. مؤلخ  موثق  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .14

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.NOTION IMMO

الت1ويج. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

العقالي.
67,.زفقة. .: عنوان املقر االجت اعي.

 ,16 الرقم. .5 الطابق. ب ال  الفالس 

الدال. .20200 الب ضاء. الدال  بلفدير 

الب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 

100.000,00.دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: . الس د الفالوي هشام.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 1.000 .: . الس د الفالوي هشام. .

بق  ة.100.000,00.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). . الس د الفالوي هشام.

قدول. بن  اللط ف  عبد  24شالع 

لاسين. حي  .10 الشقة. .4 الطابق.

20200.الدال الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). . الس د الفالوي هشام.

قدول. بن  اللط ف  عبد  24شالع 

لاسين. حي  .10 الشقة. .4 الطابق.

20200.الدال الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750852.

629I

MOORISH

 SANICHAUFFE MAROC
ENERGIE SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MOORISH

39 شالع اللة ال اقوت الطابق 5 

الشقة د 39 شالع اللة ال اقوت 

الطابق 5 الشقة د، 20000، الدال 

الب ضاء املغرب

 SANICHAUFFE MAROC

ENERGIE SARL AU  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 39 شالع 

اللة ال قوت الع الة د الطابق 5 

الب ضاء الدال الب ضاء 20000 الدال 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

475731

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .10

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

 SANICHAUFFE MAROC  :

. ENERGIE SARL AU
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السباكة. .: غرض الشركة بإيجاز.

الهواء.. تك  ف  وترك ب  والكهرااء.
أع ا5 البناء.املختلفة,

39.شالع. عنوان املقر االجت اعي.:.
 5 الطابق. د  الع الة  ال قوت  اللة 
الب ضاء.الدال الب ضاء.20000.الدال.

الب ضاء.املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
الس د عبد5 املج د ايت الحسين.
دلهم. .100 بق  ة. حصة  .1.000   :

للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
الس د عبد5 املج د ايت الحسين.
43.ع الة. 2.زفقة. السامل ة. عنوافه)ا).
الدال. .20000 . الب ضاء. .3 لقم. .26

الب ضاء.املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د عبد5 املج د ايت الحسين.
43.ع الة. 2.زفقة. السامل ة. عنوافه)ا).
الدال. .20000 . الب ضاء. .3 لقم. .26

الب ضاء.املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 14 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.749639.
631I

easy.compta

غوادكس لوغ
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

easy.compta
 RES.KOUTOUBIA.IMM 6 N3

 HAY NASSIM RES KOUTOUBIA
 IMM 6 N3 HAY.NASSIM،

20520، CASABLANCA.maroc
غوادكس لوغ شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي  شالع 
الزلقطوني إقامة فوش الطابق 

ارو5 شقة 14, 218 - 20370 الدال 
الب ضاء املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.435611
الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت. .2020 شتن11. .23 في. املؤلخ 

املصادقة على.:
تفويت الس د.)ة).سع د..البوشبتي..
أصل. من  اجت اع ة  حصة  .1.000
)ة).. الس د. . لفائدة. حصة  .1.000
هشام..الغالي بتاليخ.23.شتن2020.11.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .
 22 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751241.
633I

TECO GEST SARLAU

 ECOLE DE CONDUITE
 KASSIMI ET LAMRABTI

S.A.R.L
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

TECO GEST SARLAU
 N°45 Appt 7 GH 7 Opperation
 Erreda.Oulfa.CASABLANCA،
20202، CASABLANCA.MAROC

 ECOLE DE CONDUITE KASSIMI
ET LAMRABTI S.A.R.L شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي التوح د 
مج وعة لقم 21 إقامة 157 شقة 
لقم 1 دال بوعزة النواصر - 27223 

الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

475679
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .02
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 ECOLE.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها
 DE CONDUITE KASSIMI ET

.LAMRABTI S.A.R.L

مدلسة. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

لتعل م الس اقة.

التوح د. .: عنوان املقر االجت اعي.

شقة. .157 إقامة. .21 مج وعة لقم.

 27223 .- دال بوعزة النواصر. .1 لقم.

الدال الب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 500 . .: قاسمي. حك  ة  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

500.حصة. . .: الس د مراد ملراطي.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس دة حك  ة قاسمي عنوافه)ا).

إقامة. سولزاك  أكوستان  شالع 

لقم. شقة  .5 الطابق. .4 اس اع ل ة.

502.الصخول السوداء.20290.الدال.

الب ضاء.املغرب.

عنوافه)ا). ملراطي  مراد  الس د 

بوعزة. دال  .6.5 كلم. ازمول  طريق 

الب ضاء. الدال  .27223 النواصر.

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس دة حك  ة قاسمي عنوافه)ا).

إقامة. سولزاك  أكوستان  شالع 

لقم. شقة  .5 الطابق. .4 اس اع ل ة.

502.الصخول السوداء.20290.الدال.

الب ضاء.املغرب

عنوافه)ا). ملراطي  مراد  الس د 

بوعزة. دال  .6.5 كلم. ازمول  طريق 

الب ضاء. الدال  .27223 النواصر.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 14 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.749611.

635I

FIDLOUK

STE EL MANJAOUI SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDLOUK

216,شالع 20 غشت القصر الكبي1 ، 

92150، القصر الكبي1 املغرب

STE EL MANJAOUI SARL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال .أوالد 

اح د س دي الكامل بلقصي1ي. - 

16150 مشرع بلقصي1ي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

393

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .01

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE EL.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.MANJAOUI SARL

فقل. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

البضائع..

دوال. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

.أوالد اح د س دي الكامل بلقصي1ي..

- 16150.مشرع بلقصي1ي املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 500 . .: املنجاوي. ياسين  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

500.حصة. . .: الس د فجاة النهري.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د ياسين املنجاوي عنوافه)ا).

الكامل. س دي  اح د  اوالد  دوال 

بلقصي1ي. مشرع  .16150 بلقصي1ي.

املغرب.
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عنوافه)ا). النهري  فجاة  الس دة 

الكامل. س دي  غ دة  اوالد  دوال 

بلقصي1ي. مشرع  .16150 بلقصي1ي.

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د ياسين املنجاوي عنوافه)ا).

الكامل. س دي  اح د  اوالد  دوال 

بلقصي1ي. مشرع  .16150 بلقصي1ي.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ. . بلقصي1ي. ب شرع  االبتدائ ة 

21.أكتوار.2020.تحت لقم.218.

637I

COMGEST

بن رافد
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

COMGEST

 RUE 9 N°27 AINCHOCK ،

20470، CASABLNACA.MAROC

بن لافد شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 75 

شاع أففا فاص ة شالع كلوس دي 

بروفانس الطابق التاسع شقة ب 

108  - 20500 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

477361

 09 عقد حر مؤلخ في. . ب قت�سى.
القافون. إعداد  تم  .2020 أكتوار.

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

بن. .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
لافد.

شراء. .- .: بإيجاز. الشركة  غرض 

واستي1اد وتصدير وتصن ع ومعالجة.

السلع. ج  ع  وتوزيع  وتسويق  وا ع 

وج  ع. الغذائ ة  املنتجات  وج  ع 

السلع وج  ع املنتجات غي1 الغذائ ة

عالمة. أي  وساطة  أو  ت ث ل  .- .

تتعلق. دول ة  أو  وطن ة  تجالية 

باملنتجات املذكولة أعاله.؛

-.الب ع والت1ويج.،.لحسابه الخاص.

أو. املواد  لج  ع  .، الغي1. ولحساب 

املنتجات أو ارصناف أو املواد الخام.

،.املصنعة أو شبه املصنعة.؛

اإلفتاج. ع ل ات  ج  ع  تنف ذ  .-

ف ابة عن الشركة أو ف ابة عن أطراف.

ثالثة وطن ة أو أجنب ة.؛

 75 .: االجت اعي. املقر  عنوان 

دي. كلوس  شالع  فاص ة  أففا  شاع 

ب. شقة  التاسع  الطابق  بروفانس 

108  - 20500.الدال الب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د إبراه م الحج لي.:..1.000 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الحج لي. إبراه م  الس د 

عنوافه)ا).بافولاما بلوك.10.ع الة ب.

لقم1..س دي ال11فو�سي.20620.الدال.

الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الحج لي. إبراه م  الس د 

عنوافه)ا).بافولاما بلوك.10.ع الة ب.

لقم1..س دي ال11فو�سي.20620.الدال.

الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 23 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751337.

639I

FIDLOUK

MBK DEPANNAGE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDLOUK
216,شالع 20 غشت القصر الكبي1 ، 

92150، القصر الكبي1 املغرب
MBK DEPANNAGE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي اح د 
الزهي1ي مشرع بلقصي1 - 16150 

مشرع بلقصي1ي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

395
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .08
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 MBK .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.DEPANNAGE
..: بإيجاز. الشركة  غرض 
 MARCHAND DE PIECES DE
 RECHANGE AGRICOLE ET

.IMPORT ET EXPORT
عنوان املقر االجت اعي.:.حي اح د.
 16150 .- بلقصي1. مشرع  الزهي1ي 

مشرع بلقصي1ي املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
بوعريب. املج د  عبد  الس د 
دلهم. .100 بق  ة. حصة  .1.000   :

للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
بوعريب. املج د  عبد  الس د 
الزهي1ي. اح د  حي  عنوافه)ا).
بلقصي1ي. مشرع  .16150 بلقصي1ي.

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.

ومواطن مسي1ي الشركة:

بوعريب. املج د  عبد  الس د 

الزهي1ي. اح د  حي  عنوافه)ا).

بلقصي1ي. مشرع  .16150 بلقصي1ي.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ. . بلقصي1ي. ب شرع  االبتدائ ة 

21.أكتوار.2020.تحت لقم.219.

641I

fiduciaire.amaali.sarl..ائت اف ة امعلي ش.م.م

 DOMAINE AGRICOLE
OUZOUD

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

 fiduciaire  ائت اف ة امعلي ش.م.م

amaali.sarl
لقم 31  الطابق االو5  شالع االمام 

البخالي   ايراك بوالكان اكادير ، 

80040، اكادير املغرب

 DOMAINE AGRICOLE

OUZOUD  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال ايت 

ب هي ج اعة الكف فات  - 80030 

تالودافت  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

7091

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

القافون. إعداد  تم  .2020 يوف و. .25

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

 DOMAINE AGRICOLE  :

. OUZOUD

التس ي1.. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

والتجالي.. . الفالحي. االستغال5  و 

للض عات الفالح ة....
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:.دوال ايت. عنوان املقر االجت اعي.
 80030 .- . الكف فات. ج اعة  ب هي 

تالودافت..املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 

9.087.100.دلهم،.مقسم كالتالي:
الس د جريد..مصطفى...:..13.400 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 13.400 . .: الس د جريد عبد هللا.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
..: الرح م. عبد  جريد  الس د 
دلهم. .100 بق  ة. حصة  .13.400

للحصة..
 13.400 . .: الس د جريد الحبيب.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 13.400 . .: الس د جريد يوسف.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 1.675 . .: مريم. بوزيان  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 2.932 . .: . . اي ن. جريد  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
الس د جريد غالي.:..2.932.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..
 2.932 . .: سامي. جريد  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
6.600.حصة. . .: الس د جريد ادم.

بق  ة.100.دلهم للحصة..
 6.800 . .: شاليز. اس اء. الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
الس د جريد..مصطفى...عنوافه)ا).
قطاع..’س’.لقم.82.حي فوفتي اكادير.

80650.اكادير املغرب.
عنوافه)ا). عبد هللا  الس د جريد 
4.تكمي شالع الجيش. 10.لقم. ع الة.
اكادير. .80326 . امللكي تدالت اكادير.

املغرب.
الرح م. عبد  جريد  الس د 
 101 ع الة. اسالن  اقامة  عنوافه)ا).
 80080 9.الحي املح دي اكادير. لقم.

اكادير املغرب.
عنوافه)ا). الحبيب  جريد  الس د 
اكادير... . الهدى. . حي. .6 بلوك اش لقم.

80070.اكادير املغرب.

عنوافه)ا). يوسف  جريد  الس د 

زففة..926.لقم.5.شقة.2.حي السالم.
اكادير.80070.اكادير املغرب.

عنوافه)ا). مريم  بوزيان  الس دة 

شالع. .109 لقم. .1  01 . املنزه. ع الة 

الجيش امللكي اكادير...80030.اكادير.
املغرب.

عنوافه)ا). . . اي ن. جريد  الس د 

شالع. .109 لقم. .1  01 . املنزه. ع الة 

الجيش امللكي اكادير...80030.اكادير.
املغرب.

الس د جريد غالي عنوافه)ا).ع الة.

شالع الجيش. .109 لقم. .1  01 . املنزه.
امللكي اكادير...80030.اكادير املغرب.

عنوافه)ا). سامي  جريد  الس د 

شالع. .109 لقم. .1  01 . املنزه. ع الة 

الجيش امللكي اكادير...80030.اكادير.
املغرب.

لقم. عنوافه)ا). ادم  الس د جريد 

شالع موالي علي الشريف حي. .104
النجاح اكادير..80040.اكادير املغرب.
عنوافه)ا). شاليز  اس اء. الس دة 
 104 شالع موالي علي الشريف لقم.
اكادير. .80040 اكادير. النجاح  حي 

املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). عبد هللا  الس د جريد 
4.تكمي شالع الجيش. 10.لقم. ع الة.
اكادير. .80326 . امللكي تدالت اكادير.

املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 19 بتاليخ. . بتالودافت. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.1383.

643I

INJAZ PROJETS

INJAZ PROJETS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ا5 الشركة

INJAZ PROJETS
 ANG AV ABDELKRIM EL

 KHATTABI & ALLAL.EL.FASSI,
 IMM 1, APP.N° 14 ، 40000،

MARRAKECH MAROC

INJAZ PROJETS شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زاوية شالع 
عبد الكريم الخطابي وعال5 الفا�سي 
ع الة لقم 1 شقة 14 الطابق الرابع  

- 40000 مراكش املغرب.
لفع لأس ا5 الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.25947

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تم. .2020 مالس. .05 في. املؤلخ 

قدله. ب بلغ  الشركة  لأس ا5  لفع 

من. أي  دلهم«. .3.000.000«
»5.000.000.دلهم«.إلى.»8.000.000 
دلهم«.عن طريق.:..إدماج احت اطي أو.
ألااح أو عالوات إصدال في لأس املا5.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

يوف و. .18 بتاليخ. . التجالية ب راكش.
2020.تحت لقم.3237.

645I

fiduciaire.amaali.sarl..ائت اف ة امعلي ش.م.م

 DOMAINE AGRICOLE
FOUM JEMAA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

 fiduciaire  ائت اف ة امعلي ش.م.م
amaali.sarl

لقم 31  الطابق االو5  شالع االمام 
البخالي   ايراك بوالكان اكادير ، 

80040، اكادير املغرب
 DOMAINE AGRICOLE FOUM

JEMAA شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال زاي1ات 
الج اعة القروية  الكودية الب ضاء - 

83000 تالودافت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

7079
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
القافون. إعداد  تم  .2020 يوف و. .25
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
 DOMAINE AGRICOLE FOUM

.JEMAA
التس ي1.. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
والتجالي.. . الفالحي. االستغال5  و 

للض عات الفالح ة....
دوال. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
الكودية. . القروية. الج اعة  زاي1ات 
الب ضاء.-.83000.تالودافت املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 
8.559.600.دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د جريد..مصطفى...:..11.000 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 22.000 . .: الس د جريد عبد هللا.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

..: الرح م. عبد  جريد  الس د 

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .11.000
للحصة..

 11.000 . .: . الس د جريد ح  د.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 11.000 . .: الس د جريد الحبيب.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 11.000 . .: الس د جريد يوسف.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 1.375 . .: مريم. بوزيان  الس دة 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 2.407 . .: . . اي ن. جريد  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د جريد غالي.:..2.407.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

 2.407 . .: سامي. جريد  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د جريد..مصطفى عنوافه)ا).

قطاع..’س’.لقم.82.حي فوفتي اكادير.
80650.اكادير املغرب.

عنوافه)ا). عبد هللا  الس د جريد 

4.تكمي شالع الجيش. 10.لقم. ع الة.

اكادير. .80326 . امللكي تدالت اكادير.
املغرب.
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الرح م. عبد  جريد  الس د 

 101 ع الة. اسالن  اقامة  عنوافه)ا).

 80080 9.الحي املح دي اكادير. لقم.

اكادير املغرب.

الس د جريد ح  د عنوافه)ا).لقم.

.شالع موالي علي الشريف حي. .104

النجاح اكادير..80040.اكادير املغرب.

عنوافه)ا). الحبيب  جريد  الس د 

اكادير... . الهدى. . حي. .6 بلوك اش لقم.

80070.اكادير املغرب.

عنوافه)ا). يوسف  جريد  الس د 

زففة..926.لقم.5.شقة.2.حي السالم.

اكادير..80070.اكادير املغرب.

عنوافه)ا). مريم  بوزيان  الس دة 

شالع. .109 لقم. .1  01 . املنزه. ع الة 

الجيش امللكي اكادير...80030.اكادير.

املغرب.

عنوافه)ا). . . اي ن. جريد  الس د 

شالع. .109 لقم. .1  01 . املنزه. ع الة 

الجيش امللكي اكادير...80030.اكادير.

املغرب.

الس د جريد غالي عنوافه)ا).ع الة.

شالع الجيش. .109 لقم. .1  01 . املنزه.

امللكي اكادير...80030.اكادير املغرب.

عنوافه)ا). سامي  جريد  الس د 

شالع. .109 لقم. .1  01 . املنزه. ع الة 

الجيش امللكي اكادير...80030.اكادير.

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). عبد هللا  الس د جريد 

4.تكمي شالع الجيش. 10.لقم. ع الة.

اكادير. .80326 . امللكي تدالت اكادير.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 19 بتاليخ. . بتالودافت. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.1377.

647I

sofoget

DRAGON TOYS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue.mohamed.qorri
 residence.chaimae.bur.n° 2 et 3

، 14000، kenitra.maroc
DRAGON TOYS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي  القن طرة  
59 إقامة موالي عبد العزيز 

شالع موالي عبد العزيز - 14000  
القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
56747

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .09

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.DRAGON TOYS

ب ع. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
االلعاب بالتقس ط.

عنوان املقر االجت اعي.:..القن طرة..

شالع. العزيز  عبد  موالي  إقامة  .59
  14000 .- العزيز. عبد  موالي 

القن طرة املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: سعد جكوطة. . الس د.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 1000 .: جكوطة. سعد  . الس د. .

بق  ة.100.دلهم.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:

سعد جكوطة عنوافه)ا). . الس د.

القن طرة.14000.القن طرة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). القن طرة  الس د 

القن طرة.14000.القن طرة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 20 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.79714.

649I

sofoget

ILY BUILDING

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي1 نشاط الشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue.mohamed.qorri

 residence.chaimae.bur.n° 2 et 3

، 14000، kenitra.maroc

ILY BUILDING شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي  23 زفقة 

أفوا5 ع الة فلولي 11 مكتب 4   

14000 القن طرة املغرب.

تغ ي1 نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.55113

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تم تغ ي1. .2020 شتن11. .17 املؤلخ في.

عامة. »اشغا5  من. الشركة  نشاط 

اع ا5 النجالة و الخشب

فقل. .« إلى. تصدير«. و  استي1اد 

املستخدمين

فقل البضائع

اشغا5 عامة«.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.79756.

651I

sofoget

ILY BUILDING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue.mohamed.qorri

 residence.chaimae.bur.n° 2 et 3

، 14000، kenitra.maroc

ILY BUILDING  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي  23 زفقة 

أفوا5 ع الة فلولي 11 مكتب 4 - 

14000 القن طرة املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.55113

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2020.تم تع ين. 17.شتن11. املؤلخ في.

الس د)ة).. للشركة  جديد  مسي1 

تبعا. وح د  ك سي1  سناء. . العامري.

لقبو5 استقالة املسي1.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.79756.

652I

fiduciaire.amaali.sarl..ائت اف ة امعلي ش.م.م

CHAMA CITRUS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 fiduciaire  ائت اف ة امعلي ش.م.م

amaali.sarl
لقم 31  الطابق االو5  شالع االمام 

البخالي   ايراك بوالكان اكادير ، 

80040، اكادير املغرب

CHAMA CITRUS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال شامة 

بلدية اكلي  - 83000 تالودافت  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

7081
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في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

القافون. إعداد  تم  .2020 يوف و. .25

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.CHAMA CITRUS

التس ي1.. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

والتجالي.. . الفالحي. االستغال5  و 
للض عات الفالح ة....

دوال. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

شامة بلدية اكلي..-.83000.تالودافت..
املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 
4.280.000.دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د جريد..مصطفى...:..5.500 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 11.000 . .: الس د جريد عبد هللا.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د جريد عبد الرح م.:..5.500 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 1.600 . .: . . ح  د. جريد  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 5.500 . .: الحبيب. جريد  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 5.500 . .: يوسف. جريد  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس دة بوزيان مريم.:..700.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

 1.200 . .: . . اي ن. جريد  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د جريد غالي.:..1.200.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

 1.200 . .: سامي. جريد  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د جريد مح د.:..670.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

3.230.حصة. . .: الس د جريد ادم.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د جريد..مصطفى...عنوافه)ا).

قطاع..’س’.لقم.82.حي فوفتي اكادير.
80650.اكادير املغرب.

عنوافه)ا). عبد هللا  الس د جريد 

4.تكمي شالع الجيش. 10.لقم. ع الة.

اكادير. .80326 . امللكي تدالت اكادير.
املغرب.

الرح م. عبد  جريد  الس د 
 101 ع الة. اسالن  اقامة  عنوافه)ا).
 80080 9.الحي املح دي اكادير. لقم.

اكادير املغرب.
عنوافه)ا). . . ح  د. جريد  الس د 
104..شالع موالي علي الشريف. لقم.
اكادير. .80040 . اكادير. النجاح  حي 

املغرب.
عنوافه)ا). الحبيب  جريد  الس د 
اكادير... . الهدى. . حي. .6 بلوك اش لقم.

80070.اكادير املغرب.
عنوافه)ا). يوسف  جريد  الس د 
زففة..926.لقم.5.شقة.2.حي السالم.

اكادير..80070.اكادير املغرب.
عنوافه)ا). مريم  بوزيان  الس دة 
شالع. .109 لقم. .1  01 . املنزه. ع الة 
الجيش امللكي اكادير...80030.اكادير.

املغرب.
عنوافه)ا). . اي ن. جريد  الس د 
شالع. .109 لقم. .1  01 . املنزه. ع الة 
الجيش امللكي اكادير...80030.اكادير.

املغرب.
الس د جريد غالي عنوافه)ا).ع الة.
شالع الجيش. .109 لقم. .1  01 . املنزه.
امللكي اكادير...80030.اكادير املغرب.

عنوافه)ا). سامي  جريد  الس د 

شالع. .109 لقم. .1  01 . املنزه. ع الة 

الجيش امللكي اكادير...80030.اكادير.
املغرب.

عنوافه)ا). مح د  جريد  الس د 
 104 شالع موالي علي الشريف لقم.
اكادير. .80040 . اكادير. . حي النجاح.

املغرب.
لقم. عنوافه)ا). ادم  الس د جريد 
شالع موالي علي الشريف حي. .104
النجاح اكادير..80040.اكادير املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). عبد هللا  الس د جريد 

4.تكمي شالع الجيش. 10.لقم. ع الة.

اكادير. .80326 . امللكي تدالت اكادير.
املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 19 بتاليخ. . بتالودافت. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.1378.

654I

NEOCOMPTADUNORD

DAHAR LIFT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

NEOCOMPTADUNORD
 RUE.ALGISERAS.IB.RAJAE 3

 ETAGE.N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

DAHAR LIFT  شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 183، 
شالع ولي العهد مركز افريا املحل لقم 

13 - 90000 طنجة املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.92835

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.31.غشت.2020.تم..تحويل..

من. للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

افريا. مركز  العهد  ولي  شالع  .،183«

طنجة. .90000  -  13 لقم. املحل 
املغرب«.إلى.»اقامة بسم هللا لقم.17 
زفقة افزلن.-.90000.طنجة..املغرب«.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار. .23 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.234987.

656I

OUATTOU MOHAMMED YASSINE

EURUA BEAUTY SARL AU
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 OUATTOU MOHAMMED
YASSINE

 El.jabha.ouatania 17 , Etage 2 ،
900000، طنجة املغرب

EURUA BEAUTY SARL AU شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع خالد 
ابن الول د 28 الطابق لقم 2 لقم 1 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

108943
في. مؤلخ  موثق  عقد  . ب قت�سى.
القافون. إعداد  تم  .2020 يوف و. .01
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.EURUA BEAUTY SARL AU
التجالة. .- .: غرض الشركة بإيجاز.
مركز أون الين للج ا5. اإللكت1وف ة:.
)اليف. الح اة. وف ط  )الج ال ات).

ستايل).وارزياء.)املوضة)..
شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
 2 الطابق لقم. .28 خالد ابن الول د.

لقم.1 - 90000.طنجة املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:
الس د اسبينا اولت غا فرانسيسكو.
 100 بق  ة. حصة  .100 . .: خاف ي1.

دلهم للحصة..
.الس د اسبينا اولت غا فرانسيسكو.

خاف ي1.:.100.بق  ة.100.دلهم.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:
الس د اسبينا اولت غا فرانسيسكو.
بينطول. شالع  عنوافه)ا). خاف ي1 
 3460022 االو5. .21 كاتاليود. في1يي1 

فال نس ا اسباف ا.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د اسبينا اولت غا فرانسيسكو.
بينطول. شالع  عنوافه)ا). خاف ي1 
 3460022 االو5. .21 كاتاليود. في1يي1 

فال نس ا اسباف ا
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باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .16 بتاليخ. . التجالية بطنجة.
2020.تحت لقم.5577.

657I

fiduciaire.amaali.sarl..ائت اف ة امعلي ش.م.م

 DOMAINE AGRICOLE
WARD

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

 fiduciaire  ائت اف ة امعلي ش.م.م
amaali.sarl

لقم 31  الطابق االو5  شالع االمام 
البخالي   ايراك بوالكان اكادير ، 

80040، اكادير املغرب
 DOMAINE AGRICOLE WARD

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي ج اعة  

اكلي  - 83000 تالودافت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

7097
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
القافون. إعداد  تم  .2020 يوف و. .25
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.DOMAINE AGRICOLE WARD
التس ي1.. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
والتجالي.. . الفالحي. االستغال5  و 

للض عات الفالح ة....
ج اعة.. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

اكلي..-.83000.تالودافت املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 

8.964.700.دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.952 . .: فاط  ة. لائع  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
الس د جريد..عبد الحق.:..10.068 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د جريد..مصطفى...:..10.068 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 10.068 . .: الس د جريد عبد هللا.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

..: الرح م. عبد  جريد  الس د 

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .10.068

للحصة..

 10.068 . .: . . الس د جريد ح  د.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 9.658 . .: الحبيب. جريد  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 9.658 . .: يوسف. جريد  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 1.952 . .: ام نة. جريد  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 2.157 . .: الس دة جريد خديجة.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 1.952 . .: فجاة. جريد  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 1.952 . .: صباح. . الس دة جريد.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 1.259 . .: مريم. بوزيان  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د جريد اي ن..:..2.203.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د جريد غالي.:..2.203.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

 2.203 . .: سامي. جريد  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 539 . .: . . الس د بكي1 ع د السالم.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

647.حصة. . .: الس د بكي1 مح د.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس دة بكي1 اكرام...:..324.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس دة بكي1 الهام...:..324.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

حصة. .324 . .: الس دة بكي1 اما5.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). فاط  ة  لائع  الس دة 

حي القدس زفقة سفين لقم.99.اوالد.

تاي ة.83350.اوالد تاي ة املغرب.

الس د جريد..عبد الحق عنوافه)ا).

بوالكان. ايراك  .16 لقم. .565 زفقة.

اكادير.80040.اكادير املغرب.

الس د جريد..مصطفى...عنوافه)ا).

قطاع..’س’.لقم.82.حي فوفتي اكادير.

80650.اكادير املغرب.

عنوافه)ا). عبد هللا  الس د جريد 

4.تكمي شالع الجيش. 10.لقم. ع الة.

اكادير. .80326 . امللكي تدالت اكادير.

املغرب.

الرح م. عبد  جريد  الس د 

 101 ع الة. اسالن  اقامة  عنوافه)ا).
 80080 9.الحي املح دي اكادير. لقم.

اكادير املغرب.

عنوافه)ا). . . ح  د. جريد  الس د 

104..شالع موالي علي الشريف. لقم.

اكادير. .80040 . اكادير. النجاح  حي 

املغرب.

عنوافه)ا). الحبيب  جريد  الس د 

اكادير... . الهدى. . حي. .6 بلوك اش لقم.

80070.اكادير املغرب.

عنوافه)ا). يوسف  جريد  الس د 

زففة..926.لقم.5.شقة.2.حي السالم.

اكادير..80070.اكادير املغرب.

عنوافه)ا). ام نة  جريد  الس دة 

فرنسا..06000.فبس فرنسا.

الس دة جريد خديجة عنوافه)ا).

بساتن..تانس فت..السويهلة..مراكش..

40253.مراكش املغرب.

عنوافه)ا). فجاة  جريد  الس دة 

175.مراكش.. .لقم. تجزئة اس ف..ب.

40150.مراكش املغرب.

عنوافه)ا). صباح  . جريد. الس دة 

زفقة..محجوب الرميزة ف ال..ابوقبيس.

مراكش. .40000 . مراكش. . جليز.

املغرب.

عنوافه)ا). مريم  بوزيان  الس دة 

شالع. .109 لقم. .1  01 . املنزه. ع الة 

الجيش امللكي اكادير...80030..اكادير...

املغرب.

عنوافه)ا). . اي ن. جريد  الس د 

شالع. .109 لقم. .1  01 . املنزه. ع الة 

الجيش امللكي اكادير...80030..اكادير...

املغرب.

عنوافه)ا). غالي  جريد  الس د 

شالع. .109 لقم. .1  01 . املنزه. ع الة 

الجيش امللكي اكادير...80030..اكادير...

املغرب.

عنوافه)ا). سامي  جريد  الس د 

شالع. .109 لقم. .1  01 . املنزه. ع الة 

الجيش امللكي اكادير...80030..اكادير...

املغرب.

الس د بكي1 ع د السالم...عنوافه)ا).

زفقة ابن..االثي1..لقم.7.تجزئة الفض ة.

1..حي الداخلة..اكادير..80060..اكادير...

املغرب.

عنوافه)ا). مح د  بكي1  الس د 

  7 لقم. االثي1  ابن  شالع  .1 الفض ة.

اكادير... . .80060 اكادير. . حي الداخلة.

املغرب.

عنوافه)ا). . . اكرام. بكي1  الس دة 

تجزئة الفض ة.1.شالع ابن الثي1 لقم.

7.حي الداخلة اكادير..80060..اكادير...

املغرب.

حي. عنوافه)ا). . الس دة بكي1 الهام.

 14 لقم. .16 ادلال دال السعادةع الة.

اكادير... . .80652 . . اكادير. . ت ك وين.

املغرب.

عنوافه)ا). اما5  بكي1  الس دة 

شقة. . ف. . ع الة. .3 الصفاء. اقامة 

106.الطابق.1.الحي املح دي اكادير..

80080..اكادير...املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). عبد هللا  الس د جريد 

4.تكمي شالع الجيش. 10.لقم. ع الة.

اكادير. .80326 . امللكي تدالت اكادير.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 19 بتاليخ. . بتالودافت. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.1386.

658I
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MON BUREAU COMPTABLE

 CENTRE MAROCAINE DE
 CONSEIL PSYCHOLOGIQUE

FAMILIAL ET MEDIATION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

MON BUREAU COMPTABLE

 AV.DES.FAR.RES.HNIA 2.2EME

 ETAGE.APPART.N°6 TETOUAN،

93000، TETOUAN.MAROC

 CENTRE MAROCAINE DE

 CONSEIL PSYCHOLOGIQUE

FAMILIAL ET MEDIATION شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي آلطابق 

الثاني شقة لقم 7. شالع الجيش 

امللكي ع الة لقم 146. تطوان 9300 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

27709

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .24

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

 CENTRE MAROCAINE DE

 CONSEIL PSYCHOLOGIQUE

.FAMILIAL ET MEDIATION

غرض الشركة بإيجاز.:.اإلستشالة.

و. اٱلسرية  و  النفس ة  املواكبة  و 

الوساطة.

آلطابق. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الجيش. شالع  ..7 لقم. شقة  الثاني 

امللكي ع الة لقم.146..تطوان.9300 

تطوان املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 

10.000.000.دلهم،.مقسم كالتالي:

الس دة فادية برطالي.:.500.بق  ة.
100.دلهم.

 500 .: الحجامي. اح د  الس دة 
بق  ة.100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). برطالي  فادية  الس دة 
تطوان.93000.تطوان املغرب.

الس د اح د الحجامي عنوافه)ا).
تطوان.93000.تطوان املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). برطالي  فادية  الس دة 
تطوان.93000.تطوان املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بتطوان..بتاليخ.07.أكتوار.
2020.تحت لقم.4682.

660I

Sté.A..&.I..Express.SARL

.STÉ A
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

Sté.A. & I. Express.SARL
22 شالع عال5 الفا�سي ، 32000، 

الحس  ة املغرب
Sté.A.  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 1194 
جوال مسجد مركز بني ع الت  - 

32352 الحس  ة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 57
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .07
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
. .Sté.A.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها
فقل. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

البضائع.

 1194 .: االجت اعي. املقر  عنوان 

.- . ع الت. بني  مركز  مسجد  جوال 

32352.الحس  ة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د عصام اعراب.:..500.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

500.حصة. . .: الس د ال اس اكوح.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). اعراب  عصام  الس د 

زفقة عبد الكريم الخطابي ترجيست.

32350.الحس  ة املغرب.

عنوافه)ا). اكوح  ال اس  الس د 

32000.الحس  ة. 21.زفقة ابن لشد.

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). اعراب  عصام  الس د 

زفقة عبد الكريم الخطابي ترجيست.

32350.الحس  ة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ. . بتالجيست. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.18/2020.

661I

socogese

»BANOU«
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

socogese

 Bd. Prince.Héritier.Résidence

 Mly.El-Kamel.Fès ، 30000، Fès

Maroc

»BANOU« شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طول التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي املركز 

التجالي »أس  ا« شالع مح ود 

العقاد محل لقم ب 7 - 30000 

فاس املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.22749

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تقرل. .2020 يول وز. .25 في. املؤلخ 

حل شركة ذات املسؤول ة املحدودة.

لأس الها. مبلغ  . .»BANOU«

مقرها. وعنوان  دلهم  .200.000,00

»أس  ا«. التجالي. املركز  اإلجت اعي 

ب. لقم  محل  العقاد  مح ود  شالع 

..: فاس املغرب فت جة 5. .30000  -  7

تفويت الحق في اإليجال.

املركز. ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

مح ود. شالع  »أس  ا«. التجالي.

العقاد محل لقم ب.7 - 30000.فاس.

املغرب..

و عين:

.لحلو و عنوافه)ا). الس د)ة).فزهة.

8.زفقة املنفلوطي تجزئة لو�سي شالع.

30000.فاس. عال5 بن عبد هللا م.ج.

املغرب ك صفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .02 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2020/2458.

663I

FISCOMPTES

ALILAB ORIENT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

FISCOMPTES

زفقة ابن لشد ع الة ب الطابق 

الثاني لقم 11 ، 60020، وجدة 

املغرب

ALILAB ORIENT شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
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وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 
الزيتون تجزئة بن   ون زفقة 

لرصاف لقم 37  - 60000 وجدة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
35833

 22 عقد حر مؤلخ في. . ب قت�سى.
القافون. إعداد  تم  .2020 شتن11.
مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.ALILAB ORIENT
 TRAVAUX.:.غرض الشركة بإيجاز
 DE BÂTIMENT ET ROUTIER,
 IMMEUBLES, PROMOTEUR

.IMMOBILIER
حي. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
الزيتون تجزئة بن   ون زفقة لرصاف.

لقم.37  - 60000.وجدة املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 500.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
الس د يحى مو�سى.:..5.000.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
حي. يحى مو�سى عنوافه)ا). الس د 
الزيتون تجزئة بن   ون زفقة لرصاف.

لقم.37 60000.وجدة املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
حي. يحى مو�سى عنوافه)ا). الس د 
الزيتون تجزئة بن   ون زفقة لرصاف.

لقم.37 60000.وجدة املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار. .21 بتاليخ. . بوجدة. التجالية 

2020.تحت لقم.2403.
665I

MELIUS CONSULTING

OVOPACK
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

MELIUS CONSULTING
لقم 49 ، زفقة سعد إبن أبي وقاص ، 
الطابق الثاني ، مكتب لقم 3 ألزاس 

لولين، 20120، الدال الب ضاء 
املغرب

OVOPACK شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي قطعة 36 
املنطقة الصناع ة البلدية  - 14064 

القن طرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

56719
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .06
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.OVOPACK
إفتاج. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

العبوات و علب التغل ف.
عنوان املقر االجت اعي.:.قطعة.36 
املنطقة الصناع ة البلدية..-.14064 

القن طرة املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 

2.000.000.دلهم،.مقسم كالتالي:
 4.000 . .: الس دة لف قة بوص دة.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 4.000 . .: الس د خل ل بوعص دة.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
الس د ياسين بوعص دة.:..4.000 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 8.000 . .: حسني. الهاني  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس دة لف قة بوص دة عنوافه)ا).

أففا. .، الول د. بن  خالد  زفقة  .19

20170..الدال الب ضاء.املغرب.

الس د خل ل بوعص دة عنوافه)ا).

أففا. .، الول د. بن  خالد  زفقة  .19

20170..الدال الب ضاء.املغرب.

بوعص دة. ياسين  الس د 

19.زفقة خالد بن الول د.،. عنوافه)ا).

أففا.20170..الدال الب ضاء.املغرب.

عنوافه)ا). حسني  الهاني  الس د 

إقامة إلهام. .،2 ،.شقة. الطابق ارو5.

20340..الدال الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). حسني  الهاني  الس د 

إقامة إلهام. .،2 ،.شقة. الطابق ارو5.

20340..الدال الب ضاء.املغرب

الس د خل ل بوعص دة عنوافه)ا).

أففا. .، الول د. بن  خالد  زفقة  .19

20170..الدال الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 19 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.3485.

666I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

 STE LARA CULTURE SARL

AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شالع االمي1 موالي عبد هللا ، 

54000، خن فرة املغرب

 STE LARA CULTURE SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ج اعة 

ال11ج موحى اوح و زياني - 54000 

خن فرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

3509

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .07

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.LARA CULTURE SARL AU

ترا ة. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

الزلاعي،إفتاج. الدواجن،االستغال5 

وتسويق الفواكه والخضروات

ج اعة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

 54000 .- زياني. اوح و  موحى  ال11ج 

خن فرة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: اشطي. هشام  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). اشطي  هشام  الس د 

لقم.39..حي اخامن شقة.02.خن فرة.

54000.خن فرة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). اشطي  هشام  الس د 

لقم.39..حي اخامن شقة.02.خن فرة.

54000.خن فرة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بخن فرة..بتاليخ.19.أكتوار.

2020.تحت لقم.266.

667I
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Tigos

ADDICT PRINT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Tigos
 rue.felix.max.guedeg ، 70
20000، الدال الب ضاء املغرب

Addict.Print شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي , شالع 
مرس السلطان, الطابق ارو5, شقة 

لقم 3   - 20130 الدال الب ضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
477439

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .02

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 Addict.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.Print
غرض الشركة بإيجاز.:.الطباعة.

شالع. ., .: االجت اعي. املقر  عنوان 

شقة. الطابق ارو5,. مرس السلطان,.

الب ضاء. الدال  .20130  -    3 لقم.
املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: الس د سوسون مح د.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د سوسون مح د عنوافه)ا).

الحي. .57 لقم. .12 زفقة. ميس مي 

الب ضاء. الدال  .20000 الحسني.
املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د سوسون مح د عنوافه)ا).

الحي. .57 لقم. .12 زفقة. ميس مي 

الب ضاء. الدال  .20000 الحسني.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 23 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.-.
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 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

 OTHMANE CONSEIL

 INGENIERIE ET

»COORDINATION »OCIC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 BUREAU COMPTABLE

 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING

 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT.A 1ER.ETAGE.N°4 GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 OTHMANE CONSEIL

 INGENIERIE ET

 »COORDINATION »OCIC

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 53 

D الطابق الثالت مج ع يوسف 

بن تاشفين شالع موالي عبد هللا - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

107487

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .24

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

متبوعة. الشركة  تس  ة 

ب ختصر. اإلقتضاء. عند 

 OTHMANE .: تس  تها.

 CONSEIL INGENIERIE ET

.»COORDINATION »OCIC

مقاو5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

ودلاسة. وتس ي1الخدمات  . الدالة.

العامة واملراقبة. ج  ع اع ا5 البناء.

التقن ة

االستشالات التس ي1االدالية.

 53 لقم. .: عنوان املقر االجت اعي.

يوسف. مج ع  الثالت  الطابق  .D

.- بن تاشفين شالع موالي عبد هللا.

40000.مراكش املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

..: ازليويل. الدباغ  مح د  الس د 

100.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

ازليويل. الدباغ  مح د  الس د 

لقم. تالكة  عث ان  تجزءة  عنوافه)ا).

129 40000.مراكش املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

ازليويل. الدباغ  مح د  الس د 

لقم. تالكة  عث ان  تجزءة  عنوافه)ا).

129 40000.مراكش املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

22.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116548.

669I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

RABLAIN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY.MOULAY

 ABDELLAH.AIN.CHOCK ،
20300، CASABLANCA.MAROC
RABLAIN شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طول التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجت اعي 35 زفقة  
74 حي موالي عبد هللا عين الشق - 

20830 الدال الب ضاء املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.100409

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في.24.يول وز.2020.تقرل حل.

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات.

مبلغ. . .RABLAIN الوح د. الشريك 

وعنوان. دلهم  .100.000 لأس الها.

حي. .74 . زفقة. .35 اإلجت اعي. مقرها 
 20830 .- موالي عبد هللا عين الشق.
الدال الب ضاء.املغرب فت جة 5.:.افتهاء.

االهداف املسطرة.
زفقة.. .35 و حدد مقر التصف ة ب.
.- . 74.حي موالي عبد هللا عين الشق.

20830.الدال الب ضاء.املغرب..
و عين:

و. عبدالغاني  . لبعي. الس د)ة).
 2 شالع. سنتين  زفقة  .10 عنوافه)ا).
املغرب. الدال الب ضاء. .20810 مالس.

ك صفي.)ة).للشركة.
الحدود. اإلقتضاء. وعند  .
املخولة. الصالح ات  على  املفروضة 
تبل غ. محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصف ة.
: 35.زفقة..74.حي موالي عبد هللا عين.

الشق
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 19 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

غشت.2020.تحت لقم.743594.

670I
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INJAZ PROJETS

INJAZ PROJETS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي1 نشاط الشركة

INJAZ PROJETS
 ANG AV ABDELKRIM EL

 KHATTABI & ALLAL.EL.FASSI,
 IMM 1, APP.N° 14 ، 40000،

MARRAKECH MAROC
INJAZ PROJETS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها االجت اعي زاوية شالع 
عبد الكريم الخطابي وعال5 الفا�سي 
ع الة لقم 1 شقة 14 الطابق الرابع  

- 40000 مراكش املغرب.
تغ ي1 نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.25947

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تم تغ ي1. .2020 يول وز. .23 املؤلخ في.

نشاط الشركة من.»ارشغا5 العامة.
و الدلاسات:

-.للهندسة املدف ة؛
-.الكهراائ ة؛
-.لالتصاالت؛

 1« إلى. .« الكهروم كاف ك ة.. .-
أشغا5.:

)الحفر،. املدف ة. -الهندسة 

شبكات. املنشئات الفن ة،. البنايات،.

الصرف. شبكات  الشرب،. م اه 

الصحي،.شبكات الري،.الطرق بج  ع.
فئاتها والته يئات الخالج ة)،

-.اآلبال،.محطات الضخ واملعدات.
الكهرو م كاف ك ة،

الجهد. )شبكات  الكهرااء. .-

املنخفض،.شبكات الجهد املتوسط،.

شبكات الجهد املرتفع،.كهرااء.املباني.
وكهرااء.الوحدات الصناع ة)،

-.االتصاالت السلك ة والالسلك ة،.

اإلدالة عن بعد،.التنظ م وتكنولوج ا.
املعلومات.

املتعلقة. واملعدات  املواد  2ب ع   
بنشاط الشركة.

واستي1اد املواد واملعدات. 3شراء.  
املتعلقة بنشاط الشركة

 4خدمات متنوعة.)تأجي1 اآلالت،.

ص افة متعددة الخدمات،.املساعدة.

الفن ة والتدليب).

 5واوجه عام أي ع ل ة قد تتعلق.

بنشاط. مباشر  غي1  أو  مباشر  بشكل 

أال. بشرط  أعاله،. املحدد  الشركة 

تعديل. إلى  الع ل ات  هذه  تؤدي 

الطابع املدني للشركة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

07.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.6382.

671I

CRI MEKNES

GHINA NEGOCE SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE.OKBA.BNOU

 NAFII.S37 AVENUE.OKBA

 BNOU.NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

GHINA NEGOCE SARL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة 
لقم 6 تجزئة لزافة إقامة لحرش  - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

50981

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .02

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.GHINA NEGOCE SARL

-التجالة. . .: غرض الشركة بإيجاز.

االستي1اد. . .- في الس الات املستع لة.

أو. مختلفة  أع ا5  .- . . التصدير.. و 

إنشاءات.

ع الة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

.- . تجزئة لزافة إقامة لحرش. .6 لقم.

50000.مكناس املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د مح د يزيدي علوي..:..600 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 100 . .: الس دة مريم الدليسنك.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 100 . .: الس د سعد يزيدي علوي.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 100 . .: الس د ه ثم يزيدي علوي.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 100 . .: الس دة غنى يزيدي علوي.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
علوي.. يزيدي  مح د  الس د 

عنوافه)ا).314.حي النع م.6  50000 

مكناس املغرب.

الدليسنك. مريم  الس دة 

 50000 6 314.حي النع م. عنوافه)ا).

ٍمكناس املغرب.
علوي. يزيدي  سعد  الس د 

 50000 6 314.حي النع م. عنوافه)ا).

مكناس..املغرب.
علوي. يزيدي  ه ثم  الس د 

 50000 6 314.حي النع م. عنوافه)ا).

مكناس املغرب.
علوي. يزيدي  غنى  الس دة 

 50000 6 314.حي النع م. عنوافه)ا).

مكناس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
علوي.. يزيدي  مح د  الس د 

 50000 6 314.حي النع م. عنوافه)ا).

مكاس..املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

14.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب كناس.

2020.تحت لقم.3260.

672I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

ERP IMMOBILIER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة.

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 IMMB.BELKHEIRI 1ER

 ETAGE, APPT.N°1 19 ANGLE

 RUE BERKANE ET RUE

 MELLILIA,1ER ETAGE APPT N°2

، 60000، OUJDA.MAROC

ERP IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي وجدة،15 

زفقة سعد زغلو5 - 60000 املغرب 

وجدة.

توس ع نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.19631

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 شتن11. .24 في. املؤلخ 

نشاط. إلى  التال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي.:

إدالة مج ع س احي.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

أكتوار. .21 بتاليخ. . بوجدة. التجالية 

2020.تحت لقم.2405.

673I

املركز الجهوي لالستث ال لجهة الع ون الساق ة.

الح راء

RABIKICHE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ال لجهة 

الع ون الساق ة الح راء

صندوق ال11يد 2266 ، 70000، 

الع ون املغرب

RABIKICHE شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

املسي1ة لقم 1197 الشطر الثاني 

باملر�سى  - 70000 الع ون املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

33523

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .19

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.RABIKICHE

غرض الشركة بإيجاز.:.-خ اطة

-.الخدمات وأع ا5 البناء.صناعي

-.تجالة عامة

-أع ا5 مختلفة

-.اإلنشاءات والتجهيزات املختلفة.

-.مخ1زة و معجنات و قهوة

-التجالة العامة

والكهرااء. املنزل ة  الكهرااء. .-

الصناع ة

-.الحالقة وكافة مستلزماتها

-.ج  ع ع ل ات اللحام

استي1اد و تصدير. .-

تجزئة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الثاني. الشطر  .1197 لقم. املسي1ة 

باملر�سى..-.70000.الع ون املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: لا عة. بكش  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). لا عة  بكش  الس دة 

الشطر. .1197 لقم. املسي1ة  تجزئة 

الع ون. .70000 . باملر�سى. الثاني 

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). لا عة  بكش  الس دة 

الشطر. .1197 لقم. املسي1ة  تجزئة 

الع ون. .70000 . باملر�سى. الثاني 

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالع ون..بتاليخ.22.أكتوار.

2020.تحت لقم.2524/20.

674I

FLASH ECONOMIE

SICOREP
شركة املساه ة

است رال نشاط الشركة

 Société.d›Investissement.de

Commerce.et.de.Représentation

» SICOREP «

شركة املساه ة 
لأس الها:2.000.000 دلهم 

مقرها اإلجت اعي:20-26،زفقة 

البساتين20120- -الدال الب ضاء
لقم السجل التجالي:37173

العادي. الغي1  العام  الج ع  قرل 

املؤلخ. .» .SICOREP .« لشركاء.شركة.

بتاليخ.15.شتن2020.11 :

است رال الشركة بعد خسالة.3/4 

من لأس املا5

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ. الب ضاء. بالدال  التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751267

675I

CHAOUER CONSEIL

HMG TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CHAOUER CONSEIL

 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II.N°11 ، 90000، TANGER

MAROC

HMG TRANS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر 

تيزكاغين فركلة السفلى تنجداد  - 

52600 الراش دية امل لكة املغرا ة

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
14243

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .05

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 HMG .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.TRANS
فقل. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
البضائع ع11 الطرقات لحساب الغي1.
قصر. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
.- . تنجداد. السفلى  فركلة  تيزكاغين 

52600.الراش دية امل لكة املغرا ة.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 500 . .: ح داوي. مح د  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 250 . .: ح داوي. مح د  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
..: ح داوي. الفتاح  عبد  الس د 
250.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
الس د مح د ح داوي عنوافه)ا).
 52600 . تنجداد. تزكاغين  قصر 

الراش دية امل لكة املغرا ة.
الس د مح د ح داوي عنوافه)ا).
 52600 . تنجداد. تزكاغين  قصر 

الراش دية امل لكة املغرا ة.
ح داوي. الفتاح  عبد  الس د 
عنوافه)ا).حي السالم شالع العلويين.
املض ق. .93000 املض ق. .15 م ر.

امل لكة املغرا ة.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د مح د ح داوي عنوافه)ا).
 52600 تنجداد. تزكاغين  قصر 

الراش دية امل لكة املغرا ة

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 21 بتاليخ. . بالرش دية. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.987.
676I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

NORVENDING SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

 LE PARTENAIRE FISCAL SARL
AU

49 شالع ع ر بن الخطاب الطابق 3 
لقم 6 ، 90000، طنجة املغرب

NORVENDING SARL AU شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طول التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

موالي عبد العزيز، الطابق ارل�سي، 
ع الة لح ة، لقم 37 طنجة - 

90000 طنجة املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.49815

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

2020.تقرل حل. 30.شتن11. املؤلخ في.

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات.
 NORVENDING الوح د. الشريك 
 10.000 مبلغ لأس الها. . .SARL AU
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع.
الطابق ارل�سي،. موالي عبد العزيز،.
ع الة لح ة،.لقم.37.طنجة.-.90000 
طنجة املغرب فت جة 5.:.حل الشركة.

و تصف تها بطريقة ودية..
شالع. ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
الطابق ارل�سي،. موالي عبد العزيز،.
لهذا. طنجة،. .37 لقم. ع الة لح ة،.
العنوان تبعث املراسالت و يتم تبل غ.
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصف ة..

املغرب.90000.طنجة املغرب..
و عين:

الف اللي. . مصطفى. الس د)ة).

موالي. شالع  عنوافه)ا). و  العوامي 

.،37 لقم. ع الة لح ة،. عبد العزيز،.

)ة). املغرب ك صفي. طنجة  .90000
للشركة.
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وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

شالع. .: بالتصف ة. املتعلقة  الوثائق 

الطابق ارل�سي،. موالي عبد العزيز،.

ع الة لح ة،.لقم.37.طنجة

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .22 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.234976.

677I

م نالة ف نانس جروب

اجرج اجرج اس ام

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

م نالة ف نانس جروب

52 شالع موالي لش د شقة لقم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

اجرج اجرج اس ام شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 52 شالع 

موالي لش د شقة لقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 40000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.81013

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.01.شتن2020.11.تم..تحويل..

من. للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

 7 »52.شالع موالي لش د شقة لقم.

الطابق الرابع جليز.-.40000.مراكش.

املغرب«.إلى.»شالع مح د.6«.مراكش.

جولف س تي«.شقة لقم.243.الطابق.

مراكش.. .40000 .- جليز. االل�سي 

املغرب«.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

22.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116563.

678I

HOUSSAM EDDINE

كولدن وورك
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ا5 الشركة

HOUSSAM EDDINE

 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN.IMM2 1

 ERE.ETAGE.N 1 PRET.DE

 PHARMACIE.BAB.TOUT ،

93000، TETOUAN.MAROC

كولدن وولك شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

حسن التاني اقامة بالوما بالفكا لقم 

70 ب2 - 93000 تطوان املغرب.

لفع لأس ا5 الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.10765

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم. .2020 شتن11. .28 في. املؤلخ 

قدله. ب بلغ  الشركة  لأس ا5  لفع 

»150.000.دلهم«.أي من.»110.000 

عن. دلهم«. .260.000« إلى. دلهم«.

طريق.:..لفع الق  ة اإلس  ة لألسهم.

املوجودة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بتطوان..بتاليخ.20.أكتوار.

2020.تحت لقم.4790.

679I

Sté.Fiduciaire.d’Aujourd’hui.SARL

 STE PROSPERITY EDDAADY

SARL AU
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 Sté.Fiduciaire.d›Aujourd›hui

SARL

 14BIS,AVENUE.MOHAMED.V ،

32000، AL.HOCEIMA.MAROC

 STE PROSPERITY EDDAADY

SARL AU شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

أبوديس حي اكال أزوكاغ الحس  ة   - 

32000 الحس  ة  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

3059

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

القافون. إعداد  تم  .2020 يوف و. .25

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

 PROSPERITY EDDAADY SARL

.AU

غرض الشركة بإيجاز.:.االنشاءات.

و مختلف ارع ا5.
زفقة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

أبوديس حي اكال أزوكاغ الحس  ة...-.

32000.الحس  ة..املغرب..

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . الس د حف ظ الدعدي..:.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 1000 .: . الس د حف ظ الدعدي. .

بق  ة.100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د حف ظ الدعدي عنوافه)ا).

أزوكاغ. اكال  حي  أبوديس  زفقة 

الحس  ة..32000.الحس  ة..املغرب

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د حف ظ الدعدي عنوافه)ا).

أزوكاغ. اكال  حي  أبوديس  زفقة 

الحس  ة.32000.الحس  ة..املغرب.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

تحت. .- بتاليخ. . االبتدائ ة بالحس  ة.
لقم.-.

680I

ائت اف ة لرف د

TRANSPORT BENAJI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ائت اف ة لرف د

شالع مالك ابن مرحل’ زفقة طنجة, 

ع الة املح ط, طابق الثاني لقم:14 

، 92000، العرائش املغرب

TRANSPORT BENAJI شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

طنجة لقم: 14, ع الة املح ط, 

الطابق الثانى’ العرائش. - 92000 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5551

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .01

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.TRANSPORT BENAJI

فقل. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

املستخدمين

فقل البضائع لحساب الغي1
زفقة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

املح ط,. ع الة  .,14 لقم:. طنجة 

 92000 .- العرائش.. الثانى’. الطابق 

العرائش املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 750 . .: البصي1. فوزية  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 250 . .: فاجي. بن  مح ود  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
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البصي1 عنوافه)ا). الس دة فوزية 

دوال اله ايضة ج وق العوامرة.92000 

القصر الكبي1 املغرب.

الس د مح ود بن فاجي عنوافه)ا).

دوال اله ايضة ج وق العوامرة.92000 

القصر الكبي1 املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

البصي1 عنوافه)ا). الس دة فوزية 

دوال اله ايضة ج وق العوامرة.92000 

القصر الكبي1 املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 14 بتاليخ. . بالعرائش. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.993/2020.

681I

Sté.Fiduciaire.d’Aujourd’hui.SARL

STE SHM DESING SARL AU
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 Sté.Fiduciaire.d›Aujourd›hui

SARL

 14BIS,AVENUE.MOHAMED.V ،

32000، AL.HOCEIMA.MAROC

 STE SHM DESING SARL AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

بوج بال الحس  ة  - 32000 

الحس  ة  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

3117

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 يول وز. .20

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.SHM DESING SARL AU

غرض الشركة بإيجاز.:.االنشائات.

و مختلف ارع ا5.

حي. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

 32000 .- . الحس  ة. بوج بال 

الحس  ة..املغرب..

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

..: . أقوضاض. الدين  بدل  الس د 

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .1.000

للحصة..

.: . أقوضاض. الدين  بدل  الس د  .

1000.بق  ة.100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:

أقوضاض.. الدين  بدل  الس د 

الحس  ة. بوج بال  حي  عنوافه)ا).

32000.الحس  ة..املغرب..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

أقوضاض.. الدين  بدل  الس د 

الحس  ة. بوج بال  حي  عنوافه)ا).

32000.الحس  ة..املغرب.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

تحت. .- بتاليخ. . االبتدائ ة بالحس  ة.

لقم.-.

682I

somadik

STE IBRAHIM AL KHALIL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ا5 الشركة

somadik

 hay.el.massira.rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune

maroc

STE IBRAHIM AL KHALIL   شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

مدينة الوحدة  مج وعة ب لقم 

424 الع ون - 7000 الع ون املغرب.

لفع لأس ا5 الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.25387

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم. .2020 يوف و. .09 في. املؤلخ 

قدله. ب بلغ  الشركة  لأس ا5  لفع 

من. أي  دلهم«. .3.400.000«

 3.500.000« إلى. دلهم«. .100.000«

دلهم«.عن طريق.:..إدماج احت اطي أو.

ألااح أو عالوات إصدال في لأس املا5.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

يوف و. .17 بتاليخ. . االبتدائ ة بالع ون.

2020.تحت لقم.987/2020.

683I

CABINET FINANCE ET CONSEIL

REST›O TAC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CABINET FINANCE ET CONSEIL

21  اقامة ليني شالع ابن مرحل 

الطابق 2 لقم 5 طنجة ، 70001، 

طنجة املغرب

REST›O TAC شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 21 اقامة 

غ ني شالع ابن مرحل الطابق 2 لقم 

05 طنجة طنجة 90000 طنجة 

الغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

109107

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .05

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.REST’O TAC

غرض الشركة بإيجاز.:

./ الحفالت. تنظ م  ./ مطعم.

ارحداث./.الت1ف ه./.البوف ه./.تأجي1.

ارثاث أو ارش اء.أو ارواني واملعدات.

وتخط ط. الحفالت  لتنظ م  الالزمة 

وتزيين غرف الحفالت.

مطعم./.كري11ي./.ب تزا.؛

./ سافدوتش. ./ است1احة. ./ مقهى.

طبق ال وم./.معجنات.،

يسلب

السفر كري11ي.

موضوع املساء.

.، )ع د م الد. الغرفة. خصخصة 

زفاف....)

.، )مرا ات. متنوعة. منتجات  ب ع 

لوحات.،.صول)

اقتناء.،.تأجي1.،.إدالة.،.إعادة ب ع.،.

إنشاء.وتشغ ل أي مطعم.،.كري11ي.،.

،.منتجات. مطعم للوجبات الخف فة.

.، مقهى. .، كريم. آيس  محل  .، ألبان.

.، حلويات. .، محل حلويات. .، بوف ه.

ألبان إلخ.....؛

.
ً
وتحديدا .، البشرية. املوالد  إدالة 

عالقة. لها  مؤسسة  أي  موظفي 

وغرف. املقاهي  وتشغ ل  .، بالطعام.

الشاي بشكل عام.؛

االستي1اد والتصدير بأي شكل من.

ارشكا5.،.لج  ع السلع واملواد الخام.

وقطع. واللوازم  وارجهزة  واملعدات 

الغ ال وغي1ها.....؛

االستي1اد والتصدير بشكل عام.

التجالة بشكل عام.

سعر أو ح ازة أو تشغ ل أو فقل.

االخت1اع. واراءات  الع ل ات  ج  ع 

املتعلقة بهذه ارنشطة أو أي أنشطة.

مال ة أو صناع ة أو تجالية أو منقولة.

أو عقالية أخرى.

الوطن ة. الشركات  ج  ع  ت ث ل 

أو ارجنب ة التي لها عالقات بالنشاط.

املذكول أعاله في موضوع الشركة.؛

-.مشالكة الشركة بكافة الوسائل.

واأي شكل كان في ج  ع الشركات أو.

املؤسسات امل اثلة أو املرتبطة.
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املعامالت. ج  ع  .، أعم. وبشكل 

أو. املنقولة  أو  املال ة  أو  التجالية 

بشكل. تتعلق  قد  التي  .، العقالية.

جزئً ا أو كلً ا. .، مباشر أو غي1 مباشر.

املعامالت. من  أخرى  أو  بواحدة  .،

املذكولة أعاله والتي قد تسهل وتطول.

وتعزز نشاط الشركه..

عنوان املقر االجت اعي.:.21.اقامة.

2.لقم. غ ني شالع ابن مرحل الطابق.

طنجة. .90000 طنجة. طنجة  .05

الغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.الغرب سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 GHIZLAN JAMALI الس دة.

دلهم. .40.000 حصة بق  ة. .:  400

للحصة..

 MAHA TAZI SAOUD الس دة.

دلهم. .40.000 حصة بق  ة. .:  400

للحصة..

 MALAK HAMANI الس دة.

دلهم. .10.000 حصة بق  ة. .:  100

للحصة..

 KHALIL HAMANI :  100.الس د

حصة بق  ة.10.000.دلهم للحصة..

 GHIZLAN JAMALI : الس دة. .

400.بق  ة.40.000.دلهم.

 MAHA TAZI SAOUD :.الس دة

400.بق  ة.40.000.دلهم.

 MALAK HAMANI : الس دة.

100.بق  ة.10.000.دلهم.

 KHALIL HAMANI : 100.الس د

بق  ة.10.000.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:

 MAHA TAZI SAOUD الس دة.

 BOULEVRD DAVOUT عنوافه)ا).

.75020  75020 PARIS FRANCE

 GHIZLAN JAMALI الس دة.

 TANGER 1 PLACE عنوافه)ا).

 MOZART N 10 9000 TANGER

.MAROC

 MALAK HAMANI الس دة.
 TANGER 1 PLACE عنوافه)ا).
 MOZART N 10 9000 TANGER

.MAROC
 KHALIL HAMANI الس د.
 TANGER 1 PLACE عنوافه)ا).
  MOZART N 10 9000 TANGER

.MAROC
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
 MAHA TAZI SAOUD الس دة.
 BOULEVRD DAVOUT عنوافه)ا).

75020  75020 PARIS FRANCE
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار. .22 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.235002.

684I

م نالة ف نانس جروب

رياض ايليتيس
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

إنشاء.فرع تابع للشركة

م نالة ف نانس جروب
52 شالع موالي لش د شقة لقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
لياض ايل تيس شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 29 
دلب ويحاح س دي عبد العزيز - 

40000 مراكش املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.42991

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.27.مالس.2014.تقرل إنشاء.

التس  ة. تحت  . للشركة. تابع  . فرع.

لياض ايل تيس و الكائن بالعنوان لقم.
41.دلب تيزوكالين املدينة.-..-.40000 
طرف. من  املسي1  و  املغرب  مراكش 

الس د)ة).لوفدلي كلود.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أبريل. .16 بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2014.تحت لقم.66919.
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monde.consulting

JAMAA BUILDING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

monde.consulting
٬766شالع مح د السادس الطابق 

التاني الدال الب ضاء ، 20550،
 الدال الب ضاء املغرب

JAMAA BUILDING شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة 

البدل مج وعة لقم 11 ع الة لقم 
99 شقة7 طابق 2 عين سبع الدال 
 CASABLANCA 20250 الب ضاء

الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
459187

 25 عقد حر مؤلخ في. . ب قت�سى.
القافون. إعداد  تم  .2020 ف11اير.
مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 JAMAA.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.BUILDING
الت1ويج. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
وارع ا5. العقالي،ااإلنشاءات 
املتنوعة و كذلك الدهافات والسباكة.

والكهرااء.والنجالة...
إقامة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
لقم. ع الة  .11 لقم. مج وعة  البدل 
عين سبع الدال. .2 طابق. شقة7. .99
 CASABLANCA 20250 الب ضاء.

الدال الب ضاء.املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د جامع عبدالرح م.:..1.000 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عبدالرح م. جامع  الس د 

لقم. .21 زفقة. منى  تجزئة  عنوافه)ا).

48.عين الشق الدال الب ضاء.20000 

الدال الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عبدالرح م. جامع  الس د 

لقم. .21 زفقة. منى  تجزئة  عنوافه)ا).

48.عين الشق الدال الب ضاء.20000 

الدال الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 25 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

ف11اير.2020.تحت لقم.733240.
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NOTAIRE

»DIAGHYSE « 
 شركة مدف ة عقالية

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل الشكل القافوني للشركة

NOTAIRE

 ANGLE.AV. HASSAN.II & RUE

 MED.MEKNASSI.V.N ، 500000،

MEKNES MAROC

 » DIAGHYSE« شركة مدف ة 

عقالية شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

و عنوان مقرها االجت اعي اقامة 

سلوى، زاوية زفقة املتنبي وزفقة واد 

املخازن، لقم 9 - 50000 مكناس .

تحويل الشكل القافوني للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.50707

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.20.شتن2020.11.تم تحويل.

الشكل القافوني للشركة من.»شركة.

ذات املسؤول ة املحدودة«.إلى.»شركة.

ذات املسؤول ة املحدودة«.
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باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ. . ب كناس. التجالية 

لقم. تحت  .2020 شتن11. .22
.40411120008322

687I

HOUSSAM EDDINE

فيرما ديسينو
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

HOUSSAM EDDINE
 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN.IMM2 1
 ERE.ETAGE.N 1 PRET.DE
 PHARMACIE.BAB.TOUT ،
93000، TETOUAN.MAROC

في1ما ديسينو شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
علي ياعتا مركز تجالي والية سافت1 
الطابق 6 مكتب لقم 72 - 93000 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

27703
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .25
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
في1ما. .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

ديسينو.
أع ا5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

متنوعة..ومفاوضات.
عنوان املقر االجت اعي.:.شالع علي.
ياعتا مركز تجالي والية سافت1 الطابق.
تطوان. .93000  -  72 لقم. مكتب  .6

املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 800 . .: العساوي. مح د  الس د 
حصة بق  ة.80.000.دلهم للحصة..
الس د فؤاد اوم حة.:..200.حصة.

بق  ة.20.000.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
الس د مح د العساوي عنوافه)ا).
 128 حي مجاهدين تجزئة فتح لقم.

90000.طنجة املغرب.
عنوافه)ا). اوم حة  فؤاد  الس د 
لقم. املتوسط  االب ض  البحر  شالع 

60.الطابق.2 93000.مرت ل املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د مح د العساوي عنوافه)ا).
 128 حي مجاهدين تجزئة فتح لقم.

90000.طنجة املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بتطوان..بتاليخ.06.أكتوار.

2020.تحت لقم.4679.
688I

zakat.textile

zakat textile
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

zakat.textile
 hay.mesnana.lot 6989 rdc

 en.face.soul.el.korb ، 90000،
TANGER.maroc

zakat.textile شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

مسنافة قطعة 6989 الطابق ارل�سي 
قرب سوق القرب - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
107965

في. مؤلخ  موثق  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 غشت. .28

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 zakat .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.textile
صناعة. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
املالبس واملالبس الداخل ة واملالبس.
املنسوجات. من  واملناشف  الجاهزة 
واللوازم املنتجة محلً ا أو املستولدة.
وإفتاج. للخ اطة،. ولشة  وتشغ ل  .،
املالبس حسب الطلب أو من الن اذج.

الق اس ة.
ج  ع. وتشغ ل  وترك ب  إنشاء. .-
الصوف. لغز5  الصناع ة  املنشآت 

وارل اف امل شطة وغي1ها.
استي1اد وتصدير ج  ع املالبس. .-
املالبس. من  العالم  أفحاء. ج  ع  في 

املخ طة أو الجاهزة لاللتداء.وغي1ها.
أصناف. ج  ع  وا ع  شراء. .-
النس ج الطب عي أو الت1ك بي.،.وشراء.
وج  ع اردوات. .، وا ع ج  ع اآلالت.

املتعلقة بصناعة املالبس..
حي. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
مسنافة قطعة.6989.الطابق ارل�سي.
طنجة. .90000 .- القرب. قرب سوق 

املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: أح د. امل  وني  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
عنوافه)ا). أح د  امل  وني  الس د 
القصر. ق ادة  السفلى  مليش  دوال 
 90000 أفجرة. الفحص  الصغي1 

طنجة املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). أح د  امل  وني  الس د 
القصر. ق ادة  السفلى  مليش  دوال 
 90000 أفجرة. الفحص  الصغي1 

طنجة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

شتن11. .18 بتاليخ. . بطنجة. التجالية 
2020.تحت لقم.233928.
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HIGH EDGE CONSULTING

DRIMODA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV.Hassan 2 Bureaux.Nakhil

 1er.Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /
 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:
 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب
DRIMODA شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع مصر 
لقم 788 تزجئة السواني  - 93000 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
27833

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .13

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.DRIMODA

تصن ع. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
وخ اطة املالبس..

شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

.- . السواني. تزجئة  .788 لقم. مصر 
93000.تطوان املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 50.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 
دلهم،.مقسم كالتالي:



عدد.5637 - 25.لا ع ارو1442.5 )11.فوف 2020.11)الجريدة الرسمية   15308

 500 . .: . عوينتي. ادليس  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). . الس د ادليس عوينتي.

شالع مصر لقم.788.تزجئة السواني..

93000.تطوان املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). . الس د ادليس عوينتي.

شالع مصر لقم.788.تزجئة السواني..

93000.تطوان املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بتطوان..بتاليخ.20.أكتوار.

2020.تحت لقم.4801.
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Mouhcine.Bouksim

M.M PROMO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

Mouhcine.Bouksim

الضحى 1 ع الة P75 الطابق 

السفلي شقة لقم 3 الدال الب ضاء 

casablanca.maroc ،0 ، عين السبع

M.M PROMO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

سلوى لقم 1 شقة لقم 2 الطابق 

السقلى ت ط مل ل - 20000 الدال 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

476823

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .05

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 M.M .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.PROMO

.: بإيجاز. الشركة  غرض 

. PROMOTEUR IMMOBILIER

تجزئة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الطابق. .2 لقم. شقة  .1 لقم. سلوى 

الدال. .20000 .- مل ل. ت ط  السقلى 

الب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 500 . .: الهاشمي. مح د  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د عبد املج د مل اني..:..500 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د مح د الهاشمي..عنوافه)ا).

بلوك بام مركز اوالد امراح ابن اح د.

20000.سطات املغرب.

مل اني.. املج د  عبد  الس د 

لقم. .22 زفقة. الفالح  حي  عنوافه)ا).

الدال. .20000 . الب ضاء. الدال  .126

الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د مح د الهاشمي..عنوافه)ا).

بلوك بام مركز اوالد امراح ابن اح د.

20000.سطات املغرب

مل اني.. املج د  عبد  الس د 

لقم. .22 زفقة. الفالح  حي  عنوافه)ا).

الدال. .20000 . الب ضاء. الدال  .126

الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.-.
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GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

CONS PROMO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al.Qods, Lot.Al 157
 Majd, 1er.Etage, Appart.N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
CONS PROMO شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 
العزيزية شالع امل لكة العرا ة 

السعودية الطابق 3 لقم 20 طنجة - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
109157

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .08

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 CONS.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.PROMO
الت1ويج. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

العقالي و اع ا5 البناء.
اقامة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
العرا ة. امل لكة  شالع  العزيزية 
السعودية الطابق.3.لقم.20.طنجة.-.

90000.طنجة املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:
الس د املهدي لزوقي.:..100.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). لزوقي  املهدي  الس د 
 05 لقم. .02 ل نا. الحسني  املج ع 

طنجة..90000.طنجة املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). لزوقي  املهدي  الس د 
 05 لقم. .02 ل نا. الحسني  املج ع 

طنجة..90000.طنجة املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار. .23 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.235053.
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LAAJEB ACCOUNTING SARL

بيسكادو بس ديل مار
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

LAAJEB ACCOUNTING SARL
شالع الجيش امللكي اقامة جوهرة 
تطوان لقم C ، 93000، تطوان 

املغرب
بيسكادو بس ديل مال شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

الجيش امللكي اقامة جوهرة تطوان 
لقم C تطوان 93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
27855

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .23

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
بيسكادو بس ديل مال.
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تسويق. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

واستغال5 وتغل ف وتصدير/ وشراء.

استي1اد ج  ع أفواع الس ك الطري.

واملج د.

شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الجيش امللكي اقامة جوهرة تطوان.

لقم.C.تطوان.93000.تطوان املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.املغرب سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د الخ لي�سي مح د يوسف.

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .1.000   :

للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د الخ لي�سي مح د يوسف.

تطوان. .93000 الطويلع. عنوافه)ا).

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د الخ لي�سي مح د يوسف.

تطوان. .93000 الطويلع. عنوافه)ا).

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بتطوان..بتاليخ.21.أكتوار.

2020.تحت لقم.4818.

693I

MATAHRI ABDERRAHIM

MIDO BELLAHBIB CAR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

MATAHRI ABDERRAHIM

105 زفقة ول لي حي السالم بركان ، 

63300، بركان املغرب

MIDO BELLAHBIB CAR شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 64 

زفقة االمام مالك حي بوكراع بركان - 

63300 بركان املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.7133
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
2020.تقرل حل. 14.شتن11. املؤلخ في.
املحدودة. املسؤول ة  ذات  شركة 
مبلغ. . .MIDO BELLAHBIB CAR
وعنوان. دلهم  .100.000 لأس الها.
مقرها اإلجت اعي لقم.64.زفقة االمام.
 63300 .- بركان. بوكراع  حي  مالك 
عدم فجاح. .: بركان املغرب فت جة 5.

املشروع.
 64 و حدد مقر التصف ة ب لقم.
زفقة االمام مالك حي بوكراع بركان.-.

63300.بركان املغرب..
و عين:

و. بلحبيب  . مح د. الس د)ة).

الحديقة حي. حي  .92 لقم. عنوافه)ا).

بركان املغرب. .63300 القدس بركان.
ك صفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .22 بتاليخ. . االبتدائ ة ب11كان.
2020.تحت لقم.431/2020.

694I

ACCUR CONSULTING

SOCIETE KOMO FAST-
SARL-AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

ACCUR CONSULTING
الع الة لقم 1 الطابق التالث مج ع 
الفردوس ، 25000، خريبكة املغرب

 SOCIETE KOMO FAST-SARL-AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 14 

السوق القديم الطابق التاني بلوك 
د شالع 21 غشت خريبكة - 25000 

خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

6627

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .06

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

SOCIETE KOMO FAST-SARL-

.AU

شحن و. .: غرض الشركة بإيجاز.

توزيع البضائع.

 14 لقم. .: عنوان املقر االجت اعي.

التاني بلوك. السوق القديم الطابق 

 25000 .- 21.غشت خريبكة. د شالع.

خريبكة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 50.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د ك ا5 ح دان.:..500.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). ح دان  ك ا5  الس د 

بولنوال. .1043 لقم. الفوسفاط  حي 

خريبكة.25000.خريبكة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). ح دان  ك ا5  الس د 

بولنوال. .1043 لقم. الفوسفاط  حي 

خريبكة.25000.خريبكة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بخريبكة..بتاليخ.15.أكتوار.

2020.تحت لقم.786.

695I

الع ون استشالات

GANEB COMMERCE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

الع ون استشالات

لقم 31 شالع االمي1 موالي عبد هللا ، 

70000، الع ون املغرب

GANEB COMMERCE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي القدس 

شالع الفرسان لقم 228  - 70000 

الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

33527

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .19

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.GANEB COMMERCE

ما. كل  .: بإيجاز. الشركة  غرض 

تعلق بالنشاط التجالي والخدماتي،.

االست1اد والتصدير....

حي. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

 -   228 القدس شالع الفرسان لقم.

70000.الع ون املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: املختال. مح د  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
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الس د مح د املختال عنوافه)ا).حي.

الفرسان. شالع  .707 القدس تجزئة.
لقم.228 70000.الع ون املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د مح د املختال عنوافه)ا).حي.

الفرسان. شالع  .707 القدس تجزئة.
لقم.228 70000.الع ون املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالع ون..بتاليخ.21.أكتوار.

2020.تحت لقم.2522.

696I

smaticomp

KAYSER CONCEPT SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

smaticomp

 angle.bd.emile.zola.et.rue.rethel

 N 20 7eme.étage -، 20300،

casablanca.maroc

 KAYSER CONCEPT SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 1 شالع 

اسامة ابنزيد الطابق الثاني املدينة 

اليسرئ فج حي املعاليف - 20330 

الدالالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

477427

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .07

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.KAYSER CONCEPT SARL AU

اشغا5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
الته ئة..

شالع. .1 .: عنوان املقر االجت اعي.

املدينة. الثاني  الطابق  ابنزيد  اسامة 
 20330 .- املعاليف. حي  فج  اليسرئ 

الدالالب ضاء.املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 500.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: ابو النوا5. الس دة مل اء.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 1000 .: النوا5. ابو  مل اء. الس دة 

بق  ة.100.دلهم.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:
الس دة مل اء.ابو النوا5 عنوافه)ا).
 20000 م ر كاس وبي اللم طاج. .51

الدالالب ضاء.املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس دة مل اء.ابو النوا5 عنوافه)ا).
 20000 م ر كاس وبي اللم طاج. .51

الدالالب ضاء.املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 23 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751374.
697I

cabinet.comptabe.et.fiscal.benaboud

CAM-SECURE كام سكور
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

 cabinet.comptabe.et.fiscal
benaboud

 AVENUE CHAHID AKACHAR 65
 65 AVENUE.CHAHID

 AKACHAR، 90060، TANGER
Maroc

CAM-SECURE كام سكول شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طول التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجت اعي مج ع 
العرفان ع الة 4 الطابق السفلي 
لقم 4  - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.57985

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في.16.يول وز.2020.تقرل حل.

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات.

الشريك الوح د.CAM-SECURE.كام.

سكول..مبلغ لأس الها.100.000.دلهم.

مج ع. اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 

العرفان ع الة.4.الطابق السفلي لقم.

4  - 90000.طنجة املغرب فت جة 5.:.

تعث1 املشروع،.منافسة قوية.

مج ع. ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

العرفان ع الة.4.الطابق السفلي لقم.

4  - 90000.طنجة املغرب..

و عين:

الس د)ة).مح د..فاجي و عنوافه)ا).

 4 ع الة. .1 مج وعة. .2 العرفان.

الطابق السفلي لقم.4  90000.طنجة.

املغرب ك صفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .22 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.5725.

698I

YF CONSULTING SERVICES

3CH BAT 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES

 NR 2 RUE.ABOU.TAMAM

 BUREAU.NR 4 ، 14000،

KENITRA MAROC

 3CH BAT شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 59 

شالع موالي عبد العزيز لقم 4 

إقامة موالي عبد العزيز - 14000 

القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

56825

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .16

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 3CH . .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.BAT

أشغا5. .- .: غرض الشركة بإيجاز.

البناء.و أع ا5..متنوعة

-.هندسة مدف ة.

59.شالع. عنوان املقر االجت اعي.:.

موالي عبد العزيز لقم.4.إقامة موالي.

القن طرة. .14000 .- العزيز. عبد 

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د مطفى شعو.:..340.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د مح د شعو.:..330.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د البشي1 شعو.:..330.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

.الس د مطفى شعو.:.340.بق  ة.

100.دلهم.

بق  ة. .330 .: الس د مح د شعو.

100.دلهم.

بق  ة. .330 .: الس د البشي1 شعو.

100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د مطفى شعو عنوافه)ا).330 

قن طرة. .14000 املغرب العربي ف1  

املغرب.

الس د مح د شعو عنوافه)ا).330 

قن طرة. .14000 املغرب العربي ف1  

املغرب.
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الس د البشي1 شعو عنوافه)ا).330 

قن طرة. .14000 املغرب العربي ف1  

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د مطفى شعو عنوافه)ا).330 

قن طرة. .14000 املغرب العربي ف1  

املغرب

الس د مح د شعو عنوافه)ا).330 

قن طرة. .14000 املغرب العربي ف1  

املغرب

الس د البشي1 شعو عنوافه)ا).330 

قن طرة. .14000 املغرب العربي ف1  

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.79782.

699I

JURISMAG SARL

 SOCIETE IMMOBILIERE

REDA SARL
إعالن متعدد القرالات

JURISMAG SARL

 5Rue.Pléiades, Résidence

 Imrane,(En.face.école.primaire

 Abdelmoumen(, Appt.N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca.Maroc

 SOCIETE IMMOBILIERE REDA

SARL »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: الطريق 

الوطني  لقم 9، كلم 10 )فادي 

الطي1ان تـ ـط مل ل) صندوق ال11يد 
لقم 3553 - اهل الغالم - 20000 

الدال الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.272065

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

تم اتخاذ. .2020 30.شتن11. املؤلخ في.

القرالات التال ة:.

على. ينص  الذي  .:1 . لقم. قرال 

املسي1. الشريك  وفاة  معاينة  مايلي:.

بالدال. السقاط  الفاضل  الس د 

على. .،2020/04/04 بتاليخ. الب ضاء.

ألملته الس دة شادية السقاط. بقاء.

لضا. الس د  الشرع ين  وأوالده  .،

السقاط. هشام  والس د  السقاط 

والس د ح زة السقاط

قرال لقم.2:.الذي ينص على مايلي:.

السقاط ك سي1. الس د لضا  تع ين 

جديد للشركة

قرال لقم.3:.الذي ينص على مايلي:.

تح ين النظام ارسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.

بند لقم.7:.الذي ينص على مايلي:.

املا5. لرأس  الجديد  التوزيع  اعت اد 

الشركة

على. ينص  الذي  .:41 لقم. بند 

السقاط. لضا  الس د  تع ين  مايلي:.

ك سي1 جديد للشركة

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 23 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751414.

700I

الع ون استشالات

BOUFZOUZ IMEX

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

الع ون استشالات

لقم 31 شالع االمي1 موالي عبد هللا ، 

70000، الع ون املغرب

BOUFZOUZ IMEX شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

الوحدة 1 زفقة الحس  ة بلوك أ لقم 

243 - 70000 الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

33557

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .19

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.BOUFZOUZ IMEX

ما. كل  .: بإيجاز. الشركة  غرض 

تعلق بالنشاط التجالي والخدماتي،.

االست1اد والتصدير.....

حي. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الوحدة.1.زفقة الحس  ة بلوك أ لقم.

243 - 70000.الع ون املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: الس د عبد هللا بوفزول.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د عبد هللا بوفزول عنوافه)ا).

  123 لقم. االمل  زفقة  السالم  حي 

80000.اوالد تاي ة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د عبد هللا بوفزول عنوافه)ا).

  123 لقم. االمل  زفقة  السالم  حي 

80000.اوالد تاي ة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالع ون..بتاليخ.23.أكتوار.

2020.تحت لقم.2549.

701I

JURISMAG SARL

FLO RETAIL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

إنشاء.فرع تابع للشركة

JURISMAG SARL

 5Rue.Pléiades, Résidence

 Imrane,(En.face.école.primaire

 Abdelmoumen(, Appt.N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca.Maroc

FLO RETAIL  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي املحل لقم  

L1-083 ، املركز التجالي املالينا 

للتسوق - الدال الب ضاء - 20000 

الدال الب ضاء املغرب .

إنشاء فرع تابع للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.385423

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل. .2020 أكتوار. .09 في. املؤلخ 

تحت. . للشركة. تابع  . فرع. إنشاء.

محل. بالعنوان  الكائن  و  .- التس  ة.

التجالي. املركز  مكرل،. .R23 لقم.

.- . منطقة عين ال11جة. ابن تاشفين،.

20000.الدال الب ضاء.املغرب و املسي1.

 ŞADAN.Keskin.(من طرف الس د)ة

. MUSTAFA

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 23 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751415.

702I

الع ون استشالات

LAAMACH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

الع ون استشالات
لقم 31 شالع االمي1 موالي عبد هللا ، 

70000، الع ون املغرب

LAAMACH شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طول التصف ة)
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وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

الوحدة 1 زفقة 22 لقم 39  - 70000 

الع ون املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.12925

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2020.تقرل حل. 29.شتن11. املؤلخ في.

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات.

مبلغ. . .LAAMACH الشريك الوح د.

وعنوان. دلهم  .100.000 لأس الها.

1.زفقة. مقرها اإلجت اعي حي الوحدة.

22.لقم.39  - 70000.الع ون املغرب.

فت جة 5.:.الشركة لم تقم باي نشاط.

حي. ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
الوحدة.1.زفقة.22.لقم.39  - 70000 

الع ون املغرب..

و عين:

و. االفصالي  . البشي1. الس د)ة).

 71000   2 مريم. لال  حي  عنوافه)ا).

بوجدول املغرب ك صفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالع ون..بتاليخ.22.أكتوار.

2020.تحت لقم.2527.

703I

fiduazizi

OUFA PESCA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

fiduazizi

شالع ع ر املختال حي القدس شالع 

ع ر املختال حي القدس، 7000، 

الع ون املغرب

OUFA PESCA شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 

 QUARTIER INDUSTRIEL N°125

 EL.MARSA - 70000 LAAYOUNE

MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

33549

 21 عقد حر مؤلخ في. . ب قت�سى.
القافون. إعداد  تم  .2020 أكتوار.

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 OUFA.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.PESCA

تجالة. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

ارس اك.

.: االجت اعي. املقر  عنوان 

 QUARTIER INDUSTRIEL N°125

 EL MARSA - 70000 LAAYOUNE

.MAROC

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: ابراه م لوق تي. الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 1000 .: لوق تي. ابراه م  الس د  .

بق  ة.100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د ابراه م لوق تي عنوافه)ا).

حي النهضة اقامة البحر ف ال لقم.47 

املر�سى.70000.الع ون املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د ابراه م لوق تي عنوافه)ا).

حي النهضة اقامة البحر ف ال لقم.47 

املر�سى.70000.الع ون املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالع ون..بتاليخ.23.أكتوار.

2020.تحت لقم.2541/2020.

704I

JURIS LEGAL

AB HOLDING
إعالن متعدد القرالات

JURIS LEGAL

 Angle.Bd.Abdelmoumen &

 Rue.Chatila, Résidence.Kamar,

 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

AB HOLDING »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: املنطقة 

الصناع ة وفاق 1، زفقة 2، لقم 19  

املكتب 3، - - الدال الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.156119

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

2020.تم اتخاذ. 31.غشت. املؤلخ في.

القرالات التال ة:.

على. ينص  الذي  .:1 لقم. قرال 

حصة. .(1.000( ألف. تفويت  مايلي:.

امين. موالي  الس د  بين  اجت اع ة 

 ALBERT KAREL.البصولي و الس د

SMIT

على. ينص  الذي  .:2 لقم. قرال 

استقالة الس د موالي امين. . مايلي:.

البصولي من منصبه ك سي1 الشركة..

ابتدأ من هذا التاليخ..

قرال لقم.3:.الذي ينص على مايلي:.

الس د. .: تع ين مسي1 جديد للشركة.

هولندي. .،ALBERT KAREL SMIT

فوف11. .26 بتاليخ. املزداد  و  الجنس ة 

بامست1دام و. القاطن  بهاللم،. .1962

NP89HKLC1.الحامل لجواز السفر

قرال لقم.4:.الذي ينص على مايلي:.

اعت اد النظام..ارسا�سي جديد

قرال لقم.5:.الذي ينص على مايلي:.

الس د. الشركة  ملسي1  الذمة  ابرام 

موالي امين البصولي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.

الذي ينص على. .:7 و. .6 بند لقم.

مايلي:.املساه ات

على. ينص  الذي  .:36 لقم. بند 

مايلي:.تس ي1 الشركة

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 01 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.748219.

705I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

 PARAAMSTERDAM
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE

SNC

 RUE.LAFAYETTE 2éme .50

 ETAGE.TANGER، 90000،

TANGER MAROC

 PARAAMSTERDAM SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي بن ديبان 

شالع مح د بن الصديق ى) -04

طنجة  - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

109097

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .17

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
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عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.PARAAMSTERDAM SARL AU

ص دل و. .: غرض الشركة بإيجاز.

و ب ع املواد الطب ة و كل ما من شافه.

املساه ة في تقدم الشركة..

عنوان املقر االجت اعي.:.بن ديبان.

04- ى). الصديق  بن  مح د  شالع 

طنجة..-.90000.طنجة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د اعراص مصطفى..:..1.000 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 1000 .: . .الس د عراص مصطفى.

بق  ة.100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:

مصطفى. اعراص  الس د 
42- لقم. .03 تجزئة الخي1. عنوافه)ا).

طنجة..90000.طنجة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

مصطفى. اعراص  الس د 
42- لقم. .03 تجزئة الخي1. عنوافه)ا).

طنجة..90000.طنجة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .23 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.234997.

706I

fiduciaire.elbakkouri.sarl.au

TAHA INVEST SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

fiduciaire.elbakkouri.sarl.au

 N°12 Florida.Extension.Sidi

 Maârouf.Casablanca، 20190،

casablanca.maroc

TAHA INVEST SARL AU شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

الفضل ، لقم 65 ، الطابق السفلي 

، حد السوالم  - 26300  برش د   

املغرب .

تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.477241

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم.. .2020 أكتوار. .01 في. املؤلخ 

الحالي. االجت اعي  املقر  . تحويل.

لقم. .، الفضل. »تجزئة  من. للشركة 

،.حد السوالم.. الطابق السفلي. .، .65

- 26300..برش د...املغرب.».إلى.».لقم.

80.،.مزفين في املدخل ارل�سي،تجزئة.

  20660 .- .س دي معروف. .2 سك نة.

الدال الب ضاء...املغرب.».

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751160.

707I

G.MAO.CCF

 STE GROUPE SCOLAIRE

PRIVE  CLÉMENCE  BADERE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES

MAROC

  STE GROUPE SCOLAIRE PRIVE

CLÉMENCE  BADERE  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع عبد 

الكريم الخطابي ع الة  بن مو�سى 

الكواش الطابق الثاني فاس. شالع 

عبد الكريم الخطابي ع الة  بن 

مو�سى الكواش الطابق الثاني فاس. 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

64397

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .24

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

  GROUPE SCOLAIRE PRIVE

. CLÉMENCE  BADERE

مدلسة. . .: غرض الشركة بإيجاز.

خاصة للتعل م اإلبتدائي.

عنوان املقر االجت اعي.:.شالع عبد.

مو�سى. بن  . ع الة. الخطابي  الكريم 

شالع. فاس.. الثاني  الطابق  الكواش 

بن. . ع الة. الخطابي  الكريم  عبد 

مو�سى الكواش الطابق الثاني فاس..

30000.فاس املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

 09 عنوافه)ا). فاده  س ي1  الس د 

املدينة. . الخطاب. بن  . ع ر. . شالع.

الجديدة..فاس.30000.فاس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

 09 عنوافه)ا). فاده  س ي1  الس د 

املدينة. . الخطاب. بن  . ع ر. . شالع.

الجديدة..فاس.30000.فاس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .21 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2783/20.

708I

FLASH ECONOMIE

FORGES DE BAZAS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

FORGES DE BAZAS

شركة  ذات مسؤول ة محدودة، 

لأس الها 20.500.000 دلهم

املقر الرئيس: الطريق الساحل ة 

لل ح دية، كلم 10.500، تجزئة 

بول جون، البقع 13/14/15 

الدالالب ضاء

السجل التجالي: 16661  - 

التعريف الضريبي لقم 01620622

التعريف املوحد لل قاولة : 

001524502000008

فقل املقر الرئيس للشركة

أوال:.ب وجب محضر القرال املؤلخ.

تقرل فقل املقر. .،2019 فوف11. .07 في.

الرئيس لشركة.»فولج دي بازاس«:

الطريق. الدالالب ضاء،. من:.

.،10.500 كلم. املحـ دية،. الساحل ة 

تجزئة بول جون،.البقع.15/14/13  

.،10.500 كلم. .،111 الطريق. إلى:.

س دي ال11فو�سي،.الدالالب ضاء.

تعديل. تم  لذلك،. تبعا  ثاف ا:.

الفصل.5.من النظام ارسا�سي.»املقر.

الرئيس«.

القافوني. اإليداع  تم  ثالثا:.

بالدالالب ضاء،. التجالية  باملحك ة 

تحت عدد. .2020 أكتوار. .21 بتاليخ.

.751039
للخالصة والتذكي1..................................................................

املس ـر

709I

الع ون استشالات

AYANISCO
إعالن متعدد القرالات

الع ون استشالات

لقم 31 شالع االمي1 موالي عبد هللا ، 

70000، الع ون املغرب

AYANISCO »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«
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وعنوان مقرها االجت اعي: مدينة 
الوفاق بلوك ب ع الة لقم 470 
شقة لقم 01 - 70000 الع ون 

املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.26521

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

2020.تم اتخاذ. 26.غشت. املؤلخ في.
القرالات التال ة:.

على. ينص  الذي  .:01 لقم. قرال 

مايلي:.تفويت حصص:.تفويت الس د.

حصة لفئدة. .160 . اح د الع راوي.

لفائدة. و170. زيدان،. ح زة  الس د 
ع ر اغاض.

على. ينص  الذي  .:02 لقم. قرال 

اح د. الس د  استقالة  قبو5  مايلي:.

الع راوي وتع ين الس د ع ر اغاض.

ك سي1ين. زيدان  ح زة  والس د 
للشركة..

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.
النظام ارسا�سي التال ة:.

الذي ينص على. .:06-07 بند لقم.

مايلي:.تفويت حصص:.تفويت الس د.

160.حصة لفائدة. . اح د الع راوي.

لفائدة. و170. زيدان،. ح زة  الس د 
ع ر اغاض.

على. ينص  الذي  .:15 لقم. بند 

اح د. الس د  استقالة  قبو5  مايلي:.

الع راوي وتع ين الس د ع ر اغاض.

ك سي1ين. زيدان  ح زة  والس د 
للشركة..

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالع ون..بتاليخ.23.أكتوار.
2020.تحت لقم.2548.

710I

afayad.groupe

GARDEN MARHABA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

afayad.groupe
 Imm 26 av.allal.el.fassi

 bureau 30 etage 4 daoudiate
 marrakech ، 0، MARRAKECH

MAROC

GARDEN MARHABA شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 
 MASSIRA 2 ANBAR 2 N

 107 MARRAKECH - 40140
MARRAKECH MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
107499

في. مؤلخ  موثق  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .10

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.GARDEN MARHABA

.: بإيجاز. الشركة  غرض 
 ENTREPRENEUR DE LA
 PLANTATION OU DE
 L’ENTRETIEN  DES PARCS,

JARDINS, AVENUES, ETC
 PAYSAGISTE, PEPINIERE ET.

.JARDINAGE
 MASSIRA.:.عنوان املقر االجت اعي
 2 ANBAR 2 N 107 MARRAKECH
.- 40140 MARRAKECH MAROC

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د اح د زهي1ي.:..500.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

 500 . .: الفوزي. ابراه م  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). زهي1ي  اح د  الس د 

بلعك د. دوال  الف  بلوك  .57 لقم.
 40063 . واحة س دي ابراه م البول.

مراكش املغرب.
الس د ابراه م الفوزي عنوافه)ا).
اسكجول. .267 لقم. .1 ح زة. اقامة 

40150.مراكش املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). زهي1ي  اح د  الس د 

بلعك د. دوال  الف  بلوك  .57 لقم.
 40063 . واحة س دي ابراه م البول.

مراكش املغرب
الس د ابراه م الفوزي عنوافه)ا).
اسكجول. .267 لقم. .1 ح زة. اقامة 

40150.مراكش املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
22.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116554.

711I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 SOCIETE AGHOUZAF
TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC
 N°159 BD.ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP
 N°2 1R.ETAGE.TAGHZOUT

 INEZGANE.INEZGANE، 86150،
INEZGANE MAROC

 SOCIETE AGHOUZAF TRANS
SARL AU  شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال برج 
ح دان س دي ب بي اشتوكة ايت 
باها - 87240 اشتوكة ايت باها 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
21481

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .29

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

 SOCIETE AGHOUZAF TRANS

. SARL AU

فقل. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

املستحدمين لفائدة الغي1.

دوال برج. .: عنوان املقر االجت اعي.

ح دان س دي ب بي اشتوكة ايت باها.

- 87240.اشتوكة ايت باها املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: ادليس. اغزاف  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). ادليس  اغزاف  الس د 

باها.. ايت  اشتوكة  بلفاع  ادوز  دوال 

87240.اشتوكة ايت باها املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). ادليس  اغزاف  الس د 

باها.. ايت  اشتوكة  بلفاع  ادوز  دوال 

87240.اشتوكة ايت باها املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

شتن11. .29 بتاليخ. . االبتدائ ة بافزكان.

2020.تحت لقم.1819.

712I

F.C.G.E

L.A.S INVESTMENT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

F.C.G.E

 N°422, APPT.03, 2 EME.ETAGE,

 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،

40140، MARRAKECH.MAROC

L.A.S INVESTMENT شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
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وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 
142 مركب الشريف ة طريق أمزميز 

مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
107503

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .23

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 L.A.S .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.INVESTMENT
غرض الشركة بإيجاز.:.وس ط..في.

تحويل النقود وطن ا و دول ا..
لقم. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
مركب الشريف ة طريق أمزميز. .142

مراكش.-.40000.مراكش املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: فجاد. أشرف  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
الس د أشرف فجاد عنوافه)ا).حي.
تجزئة املسالاقامة سبتة. .2 االزدهال.
السالم. لياض  .1 الطابق. .9 شقة.

40000.مراكش املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د أشرف فجاد عنوافه)ا).حي.
تجزئة املسالاقامة سبتة. .2 االزدهال.
السالم. لياض  .1 الطابق. .9 شقة.

40000.مراكش املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
22.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116556.

713I

SLC TRANS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

expertiz.partners
املكتب لقم 2 الكائن بالطابق االو5 

للع الة الكائنة بطريق ب وكرى ايت 

ملو5 ، 80000، ايت ملو5 املغرب

slc.trans شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 9 زفقة 

بويزكالن حي النج ة القل عة ايت 

ملو5  - 86150 ايت ملو5 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

21515

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .01

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 slc .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.trans

فقل. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

البضائع وطن ا و دول ا لفائدة الغي1.

 9 لقم. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

القل عة. النج ة  حي  بويزكالن  زفقة 

ملو5. ايت  .86150 .- . ملو5. ايت 

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 90.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د مح د صبان.:..300.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

 300 . .: الس د احساين الح ري.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 300 . .: شبعتو. مروان  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). صبان  مح د  الس د 
لقم.55.زفقة املختال السو�سي حي.20 

غشت الريش.54350.الريش املغرب.
الح ري. احساين  الس د 

ايت. القل عة  النج ة  حي  عنوافه)ا).

ملو86150.5.ايت ملو5 املغرب.

عنوافه)ا). شبعتو  مروان  الس د 

تجزئة. لالمريم  االمي1ة  زفقة  .17

 10170 الرااط. . الساحل السوي�سي.

الرااط املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). صبان  مح د  الس د 
لقم.55.زفقة املختال السو�سي حي.20 

غشت الريش.54350.الريش املغرب
الح ري. احساين  الس د 

ايت. القل عة  النج ة  حي  عنوافه)ا).

ملو86150.5.ايت ملو5 املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

23.أكتوار. .بتاليخ. االبتدائ ة بافزكان.

2020.تحت لقم.1850.

714I

CAUDEC CONSEIL

مابيوطيك
إعالن متعدد القرالات

CAUDEC CONSEIL

 Angle.Bd.El.Hachimi.El.Filali

(Ex,Taddart( et.Rue.n°2 Imm.

 Evasion.Office,Etg 2 n°22 Oasis،

20100، CASABLANCA.MAROC

ماب وط ك »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 

الصخي1ات ت الة بوفروي 2ـ24 

الحي الصناعي عين عت ق - 10050 

الرااط املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.41197

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

2020.تم اتخاذ. 12.غشت. املؤلخ في.

القرالات التال ة:.

قرال لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.

املوافقة على تقرير مراقب التحويل

قرال لقم.2:.الذي ينص على مايلي:.

إلى. للشركة  القافوني  الشكل  تغ ي1 

شركة مساه ة ذات مجلس اإلدالة

قرال لقم.3:.الذي ينص على مايلي:.

ملدة. اإلدالة  مجلس  أعضاء. تع ين 

سنتين وإلى غاية انعقاد الج ع العام.

حسابات. على  لل صاقة  السنوي 

الشركة املنته ة في.31.مالس.2021

قرال لقم.4:.الذي ينص على مايلي:..

تع ين ك ب م جي مراقب الحسابات.

ملدة سنة و وإلى غاية انعقاد الج ع.

على. لل صاقة  السنوي  العام 

 31 في. املنته ة  الشركة  حسابات 

مالس.2020

قرال لقم.5:.الذي ينص على مايلي:..

للشركة. ارسا�سي  القافون  تعديل 

واعت اده

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة.:.

بند لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.

الشكل..

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .22 بتاليخ. . التجالية بالرااط.

2020.تحت لقم.107948.

715I

F.C.G.E

HELLO MARRAKECH CAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

F.C.G.E

 N°422, APPT.03, 2 EME.ETAGE,

 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،

40140، MARRAKECH.MAROC

 HELLO MARRAKECH CAR

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

املسال لقم 246 الطابق 1 شقة لقم 

02 مراكش - 40000 مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

107443

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .21

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 HELLO.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.MARRAKECH CAR

كراء. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

الس الات بدون سائق.

تجزئة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

1.شقة لقم. الطابق. .246 املسال لقم.

02.مراكش.-.40000.مراكش املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

1.000.حصة. . .: الس د ع ر بناني.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د ع ر بناني عنوافه)ا).شالع.

الطابق. وفرح  ع ر  اقامة  ال ازدي 

تطوان. .93020 تطوان. .09 لقم. .2

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

املشكولي. الح اني  ع ر  الس د 

عنوافه)ا).شالع موالي لش د.21.زفقة.

فاس. .30100 فاس. .1 البي1و الزهول.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

22.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116524.

716I

smaticomp

LOV IBES S.A.R.L
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

smaticomp

 angle.bd.emile.zola.et.rue.rethel

 N 20 7eme.étage -، 20300،

casablanca.maroc

LOV IBES S.A.R.L شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 151 شالع 

اسامة ابن زيد الطابق الثاني املدينة 

اليسرئ ن ج حي املعاليف - 20000 

الدالالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

477417

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .01

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 LOV .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.IBES S.A.R.L

غرض الشركة بإيجاز.:.التجالة في.

السجالة االلكت1وف ة.

عنوان املقر االجت اعي.:.151.شالع.

اسامة ابن زيد الطابق الثاني املدينة.

 20000 .- اليسرئ ن ج حي املعاليف.

الدالالب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 250 . .: . اللبالي. ابراه م  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس دة مريم مس ح..:..250.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس دة س ر مس ح..:..250.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

..: . مدغري. العلوي  امين  الس د 

250.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة.

 250 .: . اللبالي. ابراه م  الس د 

بق  ة.100.دلهم.

الس دة مريم مس ح..:.250.بق  ة.

100.دلهم.

الس دة س ر مس ح..:.250.بق  ة.

100.دلهم.

.: . مدغري. العلوي  امين  الس د 

250.بق  ة.100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:

مدغري.. العلوي  امين  الس د 

عنوافه)ا).138.زفقة واد ايكم دلج و2 

طابق.3.شقة.21.زاوية زفقة الزيزفون.

20000.الدالالب ضاء.املغرب.

الس د ابراه م اللبالي عنوافه)ا).

ب. دلج  النخعي  ابراه م  زفقة  .1

 20000 . املعاليف. .4 شقة. .1 طابق.

الدالالب ضاء.املغرب.

عنوافه)ا). . مس ح. س ر  الس دة 

شقة. ط1. . النخعي. ابراه م  زفقة  .1

الدالالب ضاء. .20000 . املعاليف. .4

املغرب.

عنوافه)ا). . مس ح. مريم  الس دة 

 3 ش. .2 ط. فالس  ابنو  . زفقة. .186

الدالالب ضاء. .20000 املعاليف.

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). . مس ح. مريم  الس دة 

 3 ش. .2 ط. فالس  ابنو  . زفقة. .186

الدالالب ضاء. .20000 املعاليف.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 23 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751370.

717I

Société.somicoc

شركة ميبي فون
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Société.somicoc
 Rue.Abbas.mssadi.appt 2  VN

Fes، 30000، Fes.Maroc
شركة م بي فون شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي متجر 
بتجزئة لقم 84 حي االكوادول 

منفلولي 1 فاس - 30000 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
64409

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .18

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

شركة. .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.
م بي فون.

غرض الشركة بإيجاز.:.ب ع مواد و.

مستلزمات الهاتف الثابت و النقا5 و.

اجهزة و مستلزمات الهاتف الالسلكي.
مع االست1اد و التصدير.

متجر. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

االكوادول. حي  .84 لقم. بتجزئة 

فاس. .30000 .- فاس. .1 منفلولي.
املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 
10.000.000.دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د ال وبي عبد العزيز.:..1.000 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

.الس د ال وبي عبد العزيز.:.1000 
بق  ة.100.دلهم.
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والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:

العزيز. عبد  ال وبي  الس د 

لقم. االح ر  البحر  شالع  عنوافه)ا).

فاس. الن1جس  الرياض  حي  .125

30000.فاس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

العزيز. عبد  ال وبي  الس د 

لقم. االح ر  البحر  شالع  عنوافه)ا).

فاس. الن1جس  الرياض  حي  .125

30000.فاس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .21 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2804/2020.

718I

CARREFOUR DES MANAGERS

MESTRE CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
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

 MESTRE CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي  تجزئة 

النصر لياض السالم لقم 70 

املح دية  - 28830 املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

1206

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .04

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.MESTRE CONSTRUCTION

منعش. . .: بإيجاز. الشركة  غرض 

عقالي.

تجزئة. . .: االجت اعي. املقر  عنوان 

 70 لقم. السالم  لياض  النصر 

املح دية..-.28830.املح دية املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: . الس د املعطي مصلح.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). مصلح  املعطي  الس د 

 70 تجزئة النصر لياض السالم لقم.

28830.املح دية املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). مصلح  املعطي  الس د 

 70 تجزئة النصر لياض السالم لقم.

28830.املح دية املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاليخ. . باملح دية. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.-.

719I

smaticomp

 ECHAF PROJECTION

ENDUITS (EPE( SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

smaticomp

 angle.bd.emile.zola.et.rue.rethel

 N 20 7eme.étage -، 20300،

casablanca.maroc

 ECHAF PROJECTION ENDUITS
EPE( SARL.AU) شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 151 
شالع اسامة ابن زيد الطابق الثاني 
املدينة اليسرئ ن ج حي املعاليف 

الدالالب ضاء 20470 الدالالب ضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
477429

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .05

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 ECHAF.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها
 PROJECTION ENDUITS (EPE(

.SARL AU
اشغا5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

السقالة.
 151 .: االجت اعي. املقر  عنوان 
شالع اسامة ابن زيد الطابق الثاني.
املعاليف. حي  ج  ن  اليسرئ  املدينة 
الدالالب ضاء. .20470 الدالالب ضاء.

املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
الس د مح د القندو�سي.:..1.000 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 1000 .: .الس د مح د القندو�سي.

بق  ة.100.دلهم.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:
الس د مح د القندو�سي عنوافه)ا).
حي العال ة زفقة السجل ا�سي لقم.15  

90000.طنجة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د مح د القندو�سي عنوافه)ا).

حي العال ة زفقة السجل ا�سي لقم.15  

90000.طنجة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 23 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751373.

720I

afaqconseil

SKIN AESTHETICS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

afaqconseil

 N°257 Q.I.SIDI.GHANEM

 BUREAU.N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SKIN AESTHETICS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي  لوفويي س 

طريق ابن سيناء لقم 24 الطابق 2 

كليز - 40000 مراكش مغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

107381

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .10

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 SKIN .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.AESTHETICS

منشاة. . .: بإيجاز. الشركة  غرض 

للعناية بالج ا5.

لوفويي. . .: عنوان املقر االجت اعي.

24.الطابق. س طريق ابن سيناء.لقم.

2.كليز.-.40000.مراكش مغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
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 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

..: املنصولي. الس د مح د زكرياء.

500.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة.

180.حصة. . .: الت11. الس دة هناء.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

..: الس دة اي ان الزع م الودغي1ي.
160.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة
..: الس دة فاتن الزع م الودغي1ي.
160.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
املنصولي. زكرياء. مح د  الس د 
 40000 جليز. سبو  زفقة  عنوافه)ا).

مراكش مغرب.
لقم. الت11 عنوافه)ا). الس دة هناء.
بن زف م دلج ب ط. . زفقة سالية. .07
02.حي النخ ل.20000.الدال الب ضاء.

مغرب.
الودغي1ي. الزع م  اي ان  الس دة 
 194 لقم. الل  ون  تجزئة  عنوافه)ا).
 20000 الببضاء. الجديدة  طريق 

الدال الب ضاء.مغرب.
الودغي1ي. الزع م  فاتن  الس دة 
 194 لقم. الل  ون  تجزئة  عنوافه)ا).
الدال. .20000 الببضاء. لساسفة 

الب ضاء.مغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الودغي1ي. الزع م  فاتن  الس دة 
 194 لقم. الل  ون  تجزئة  عنوافه)ا).
الدال. .20000 الببضاء. لساسفة 

الب ضاء.مغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
21.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116465.
721I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

Y›MA treats SARL AU
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS
 TARIK.AL.KHEIR.RUE 1 N° 45
 SIDI.BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC

Y›MA.treats.SARL.AU شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي مج وعة 
التقدم م س -17الطابق -2س دي 
ال11فو�سي - 20600 الدال الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

476725
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .25
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 Y’MA .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.treats.SARL.AU
غرض. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

الشركة في كل من املغرب والخالج:
املأكوالت. تقديم  خدمات 
لألع ا5. املنز5  في  الحلويات  و 

واملؤت رات والندوات..واملعالض.؛
تنظ م أحداث وطن ة ولياض ة.

تنظ م ارحداث العامة والخاصة.
والج ع ات.؛

توص ل الطلبات لل ناز5.؛
والت وين. الحفالت  قاعات  تأجي1 

واالحتفاالت واملناسبات.؛
العامة. املناقصات  في  املشالكة 

والخاصة.
وتصدير. واستي1اد  وا ع  شراء.
واملعدات. املستلزمات  وتوزيع ج  ع 

الخاصة بالطعام.
ج  ع. في  حصة  على  االستحواذ 
مشابه. هدف  لها  التي  الشركات 
ج  ع. .، أعم. وبشكل  .، مرتبط. أو 
واملنقولة. التجالية  املعامالت 
بشكل. املرتبطة  .، واملال ة. والعقالية 
بارش اء. مباشر  غي1  أو  مباشر 
أو من املحت ل أن. .، املذكولة أعاله.
أيًضا أي. .، تعزز تحق قها وتطويرها.
مشالكة مباشرة أو غي1 مباشرة.،.بأي.
شكل من ارشكا5.،.في الشركات التي.
تسعى لتحق ق أهداف م اثلة أو ذات.

صلة..

عنوان املقر االجت اعي.:.مج وعة.

-2س دي. -17الطابق. س. م  التقدم 

الب ضاء. الدال  .20600 .- ال11فو�سي.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

موالي. ايت  خديجة  الس دة 

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .1.000   :

للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

موالي. ايت  خديجة  الس دة 
 20 لقم. .13 زفقة. .1 أمل. عنوافه)ا).

الدال. .20600 ل11فو�سي. س دي 

الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

موالي. ايت  خديجة  الس د 
 20 لقم. .13 زفقة. .1 أمل. عنوافه)ا).

الدال. .20600 ل11فو�سي. س دي 

الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750854.

722I

FACE FIDUCIAIRE

MAGIC BTP
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

FACE FIDUCIAIRE

209 شالع مصطفى املعني الطابق 

الثالث لقم 6 ، 20130، الدال 

الب ضاء املغرب

MAGIC BTP شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 209 زفقة 

مصطفى املعني الطابق 2 شقة لقم 

9 مرس السلطان - 20130 الدال 

الب ضاء املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.439853
الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في.03.غشت.2020.تم..تحويل..
من. للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
»209.زفقة مصطفى املعني الطابق.2 
شقة لقم.9.مرس السلطان.-.20130 
»شالع. إلى. املغرب«. الب ضاء. الدال 
25.تجزئة جوهرة. مح د البقالي لقم.
 20000 .- س دي مومن عين السبع.

الدال الب ضاء..املغرب«.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 23 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751421.
723I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LIFE FIT MEKNES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV.HASSAN.II.IMM

 TOUR.RMA.APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

LIFE FIT MEKNES شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 6-6ا 
7-7ا بالطابق االل�سي 2-2 و 3-2 

زفقة زالقة مكناس املنزه - 51000 
مكناس املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.46279

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 شتن11. .03 في. املؤلخ 
املصادقة على.:

تفويت الس د.)ة).ذهبي ج ا40.5 
حصة اجت اع ة من أصل.40.حصة.
 SCHOONEN )ة). الس د. . لفائدة.
   ADRIANUS WILHELMUS
 03 بتاليخ. .CHRISTINA MARIA

شتن2020.11.



15319 الجريدة الرسميةعدد.5637 - 25.لا ع ارو1442.5 )11.فوف 2020.11) 

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

15.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب كناس.
2020.تحت لقم.3298/2020.

724I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LIFE FIT MEKNES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل الشكل القافوني للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV.HASSAN.II.IMM

 TOUR.RMA.APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

LIFE FIT MEKNES شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

و عنوان مقرها االجت اعي لقم 6-6ا 
7-7ا بالطابق االل�سي 2-2 و 3-2 

زفقة زالقة مكناس املنزه - 51000 
مكناس .

تحويل الشكل القافوني للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.46279
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
املؤلخ في.03.شتن2020.11.تم تحويل.
الشكل القافوني للشركة من.»شركة.
ذات املسؤول ة املحدودة«.إلى.»شركة.
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك.

الوح د«.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
15.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب كناس.

2020.تحت لقم.3298/2020.
725I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LIFE FIT MEKNES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV.HASSAN.II.IMM

 TOUR.RMA.APPT 102 ، 30000،

FES MAROC
LIFE FIT MEKNES  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 6-6ا 
7-7ا بالطابق االل�سي 2-2 و 3-2 

زفقة زالقة مكناس املنزه - 51000 
مكناس املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.46279
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
2020.تم تع ين. 03.شتن11. املؤلخ في.
الس د)ة). للشركة  جديد  مسي1 
 SCHOONEN ADRIANUS
 WILHELMUS  CHRISTINA

MARIA..ك سي1 وح د
تبعا لقبو5 استقالة املسي1.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

15.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب كناس.
2020.تحت لقم.46279.

726I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LF SWIMMING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV.HASSAN.II.IMM

 TOUR.RMA.APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

LF SWIMMING شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 6-6ا 
7-7ا بالطابق االل�سي 2-2 و 3-2 

زفقة زالقة مكناس املنزه - 51000 
مكناس املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.49371
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
املؤلخ في.02.شتن2020.11.تم..تحويل..
من. للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
االل�سي. بالطابق  7-7ا  6-6ا. »لقم.

زفقة زالقة مكناس املنزه. .2-3 و. .2-2

 24« إلى. املغرب«. مكناس  .51000  -

ديول. قطعة  .5 الطابق. .17 ب شقة.

السالم..-.51000.مكناس..املغرب«.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

19.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب كناس.

2020.تحت لقم.3324/2020.

727I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LF SWIMMING

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV.HASSAN.II.IMM

 TOUR.RMA.APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

LF SWIMMING  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 24 ب 

شقة 17 الطابق 5 قطعة ديول 

السالم - 51000 مكناس املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.49371

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2020.تم تع ين. 02.شتن11. املؤلخ في.

الس د)ة). للشركة  جديد  مسي1 

 SCHOONEN ADRIANUS

 WILHELMUS  CHRISTINA

MARIA..ك سي1 آخر

تبعا لقبو5 استقالة املسي1.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

19.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب كناس.

2020.تحت لقم.3324/2020.

728I

SOFT ALTERNATIVE SARL

RAHRAH AVENTURE PARC
إعالن متعدد القرالات

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

 RAHRAH AVENTURE PARC

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: إقامة 

الح د لقم 03 شالع سجل اية 

الطابق ارو5 - 90000 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.104017

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

املؤلخ في.01.أكتوار.2020.تم اتخاذ.

القرالات التال ة:.

قرال لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.

من. حصة  .500 ب ع. على  املوافقة 

كافت. التي  للواحدة  دلهم  .100 فئة.

العاقل. النبي  عبد  الس د  حوزة  في 

لفائدة الس د يونس بولعيش بيسة

قرال لقم.2:.الذي ينص على مايلي:.

عبد. املسي1الس د  استقالة  قبو5 

النبي العاقل ح ث أصبحت الشركة.

يونس. الس د  طرف  من  مسؤولة 

مسي1ا. أصبح  الذي  بيسة  بولعيش 

وح دا للشركة

قرال لقم.3:.الذي ينص على مايلي:.

املوافقة على الشكل الجديد للشركة.

ح ث أصبحت شركة ذات مسؤول ة.

محدودة بشريك وح د

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.

الذي ينص على. .:7 و. .6 . بند لقم.

حصة. .500 املوافقة على ب ع. مايلي:.

التي. للواحدة  دلهم  .100 فئة. من 

النبي. عبد  الس د  حوزة  في  كافت 

العاقل لفائدة الس د يونس بولعيش.

بيسة
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على. ينص  الذي  .:16 لقم. بند 

املسي1الس د. استقالة  قبو5  مايلي:.

أصبحت. ح ث  العاقل  النبي  عبد 

الس د. طرف  من  مسؤولة  الشركة 

أصبح. الذي  بيسة  بولعيش  يونس 
مسي1ا وح دا للشركة

بند لقم.2:.الذي ينص على مايلي:.

املوافقة على الشكل الجديد للشركة.

ح ث أصبحت شركة ذات مسؤول ة.
محدودة بشريك وح د

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .14 بتاليخ. . التجالية بطنجة.
2020.تحت لقم.234737.

729I

fiduciaire.amaali.sarl..ائت اف ة امعلي ش.م.م

 DOMAINE JNANE OULED
SAID

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

 fiduciaire  ائت اف ة امعلي ش.م.م
amaali.sarl

لقم 31  الطابق االو5  شالع االمام 
البخالي   ايراك بوالكان اكادير ، 

80040، اكادير املغرب
  DOMAINE JNANE OULED SAID

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال بي1ات 
ج اعة  الكودية الب ضاء - 83000 

تالودافت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

7089
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
القافون. إعداد  تم  .2020 يوف و. .25
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
 DOMAINE JNANE OULED SAID
التس ي1.. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
والتجالي.. . الفالحي. االستغال5  و 

للض عات الفالح ة....

عنوان املقر االجت اعي.:.دوال بي1ات.
 83000 .- الكودية الب ضاء. . ج اعة.

تالودافت املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 

7.756.900.دلهم،.مقسم كالتالي:
 16.730 . .: الس دة لائع فاط  ة.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
الس د جريد..عبد الحق.:..8.125 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
الس د جريد..مصطفى...:..8.125 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 8.125 . .: الس د جريد عبد هللا.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
الس د جريد عبد الرح م.:..8.125 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 2.390 . .: . . ح  د. جريد  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 2.868 . .: ام نة. جريد  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 4.063 . .: الس دة جريد خديجة.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 2.868 . .: فجاة. جريد  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 1.016 . .: مريم. بوزيان  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 1.778 . .: . . اي ن. جريد  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
الس د جريد غالي.:..1.778.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..
 1.778 . .: سامي. جريد  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
الس د بكي1 ع د السالم...:..1.016 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
الس د بكي1 مح د.:..1.219.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..
الس دة بكي1 اكرام...:..610.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..
الس دة بكي1 الهام...:..610.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..
حصة. .610 . .: الس دة بكي1 اما5.

بق  ة.100.دلهم للحصة..
 5.735 . .: مح د. جريد  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). فاط  ة  لائع  الس دة 

حي القدس زفقة سفين لقم.99.اوالد.
تاي ة.83350.اوالد تاي ة املغرب.

الس د جريد..عبد الحق عنوافه)ا).

بوالكان. ايراك  .16 لقم. .565 زفقة.
اكادير.80040..اكادير املغرب.

الس د جريد..مصطفى...عنوافه)ا).

قطاع..’س’.لقم.82.حي فوفتي اكادير.
80650..اكادير املغرب.

عنوافه)ا). عبد هللا  الس د جريد 

4.تكمي شالع الجيش. 10.لقم. ع الة.

80326..اكادير. . امللكي تدالت اكادير.
املغرب.

الرح م. عبد  جريد  الس د 
 101 ع الة. اسالن  اقامة  عنوافه)ا).
  80080 9.الحي املح دي اكادير. لقم.

اكادير املغرب.
عنوافه)ا). . . ح  د. جريد  الس د 
104..شالع موالي علي الشريف. لقم.
اكادير. . .80040 . حي النجاح اكادير.

املغرب.
عنوافه)ا). ام نة  جريد  الس دة 

فرنسا...06000.فيس..فرنسا...
الس دة جريد خديجة عنوافه)ا).
بساتن..تانس فت..السويهلة..مراكش..

40253.مراكش..املغرب.
عنوافه)ا). فجاة  جريد  الس دة 
175.مراكش.. .لقم. تجزئة اس ف..ب.

40150.مراكش املغرب.
عنوافه)ا). مريم  بوزيان  الس دة 
شالع. .109 لقم. .1  01 . املنزه. ع الة 
الجيش امللكي اكادير...80030..اكادير.

املغرب.
عنوافه)ا). . . اي ن. جريد  الس د 
شالع. .109 لقم. .1  01 . املنزه. ع الة 
الجيش امللكي اكادير...80030..اكادير.

املغرب.
الس د جريد غالي عنوافه)ا).ع الة.
شالع الجيش. .109 لقم. .1  01 . املنزه.
امللكي اكادير...80030..اكادير املغرب.
عنوافه)ا). سامي  جريد  الس د 
شالع. .109 لقم. .1  01 . املنزه. ع الة 
الجيش امللكي اكادير...80030..اكادير.

املغرب.

الس د بكي1 ع د السالم...عنوافه)ا).

زفقة ابن..االثي1..لقم.7.تجزئة الفض ة.

1..حي الداخلة..اكادير..80060..اكادير.

املغرب.

عنوافه)ا). مح د  بكي1  الس د 

  7 لقم. االثي1  ابن  شالع  .1 الفض ة.

اكادير. . .80060 اكادير. . حي الداخلة.

املغرب.

عنوافه)ا). . . اكرام. بكي1  الس دة 

تجزئة الفض ة.1.شالع ابن الثي1 لقم.

7.حي الداخلة اكادير..80060..اكادير.

املغرب.

عنوافه)ا). . . الهام. بكي1  الس دة 

لقم. .16 حي ادلال دال السعادةع الة.

14.ت ك وين..اكادير...80652..اكادير.

املغرب.

عنوافه)ا). اما5  بكي1  الس دة 

شقة. . ف. . ع الة. .3 الصفاء. اقامة 

106.الطابق.1.الحي املح دي اكادير..

80080..اكادير املغرب.

عنوافه)ا). مح د  جريد  الس د 

 104 شالع موالي علي الشريف لقم.

اكادير. . .80040 . اكادير. . حي النجاح.

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). عبد هللا  الس د جريد 

4.تكمي شالع الجيش. 10.لقم. ع الة.

اكادير. .80326 . امللكي تدالت اكادير.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 19 بتاليخ. . بتالودافت. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.1382.

730I

اوفف  الوت ك

اونفيماروتيك
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

اوفف  الوت ك

حي السالم عوينة السراق ب 20 لقم 

01، وجدة ، Oujda ،60000 املغرب

اوفف  الوت ك شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجت اعي حي السالم 
عوينة السراق ب 20 لقم 01   - 

60000 وجدة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

35807
في. مؤلخ  موثق  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .16
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

اوفف  الوت ك.
الشركة. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
متخصصة في اع ا5 السقي والتدبي1.
عن. ايضا  عبالة  الشركة  الفالحي..
الدلاسات. في  متخصص  مكتب 
والطاقات. الب ئ ة  الهندس ة 
وكذا. تكوينات  وتقدم  املتجددة 
االستشالة في مجا5 الهندسة الب ئ ة.

والطاقات املتجددة..
حي. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
السالم عوينة السراق ب.20.لقم.01   

- 60000.وجدة املغرب..
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
الس د املصطفى لطفي عنوافه)ا).
871.اكدا5.-.مكناس.50000.مكناس.

املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د املصطفى لطفي عنوافه)ا).
871.اكدا5.-.مكناس.50000.مكناس.

املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار. .16 بتاليخ. . بوجدة. التجالية 

2020.تحت لقم.2353.

731I

KITSHORE

KITSHORE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

KITSHORE

 BUR 24  ETG 4 BUR.ASSAFAE

 AV MY RACHID RTE DE

 SEFROU.FES ، 30000، FES

MAROC

KITSHORE شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب 

28 الطابق4 مكاتب الصفاء شالع 

موالي لش د طريق صفرو - 30000  

فاس  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

64359

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .07

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.KITSHORE

غرض الشركة بإيجاز.:.ب ع و شراء.

املنتجات الطب ة-.ب ع و شراءالنباتات.

التصدير. .- ومشتقاتها. الطب ة 

واالستي1اد.

عنوان املقر االجت اعي.:.مكتب.28 

الطابق4.مكاتب الصفاء.شالع موالي.

فاس.. . .30000 .- لش د طريق صفرو.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 400 . .: مح د. املجدوبي  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د..املجدوبي فولالدين..:..400 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 200 . .: مح د. مجدوبي  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د املجدوبي مح د عنوافه)ا)..
 2 الوفاء. حي  الس اتل  زفقة  .18
الن1جس فاس.30000..فاس املغرب.

فولالدين.. املجدوبي  . الس د.
 2100 . املوزمب ق. مابوتو  عنوافه)ا).

مابوتو املوزمب ق.
الس د مجدوبي مح د عنوافه)ا).
سع د. بني  مايت  ايت  ع 11  دوال 

الناظول..62000..الناظول..املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د املجدوبي مح د عنوافه)ا).
 2 الوفاء. حي  الس اتل  زفقة  .18

الن1جس فاس.30000..فاس املغرب
فولالدين.. املجدوبي  . الس د.
 2100 . املوزمب ق. مابوتو  عنوافه)ا).

مابوتو املوزمب ق
الس د مجدوبي مح د عنوافه)ا).
سع د. بني  مايت  ايت  ع 11  دوال 

الناظول..62000..الناظول املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار. .19 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2740.
732I

FIDUCIAIRE SAJIMAR CONSEIL

 PROFESSIONAL ABRASIVES
MOROCCO

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SAJIMAR CONSEIL
 RES SOUFIANE SIDI MAAROUF

 CASABLANCA ، 3028،
CASABLANCA MAROC

 PROFESSIONAL ABRASIVES
MOROCCO شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 73 شالع 
اففا زفقة كلو دو بروفونس الطابق 
9 لقم  903 - 3657 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
476975

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .02

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
 PROFESSIONAL ABRASIVES

.MOROCCO
:.ب ع املواد. غرض الشركة بإيجاز.
الكاشطة ومنتجات ه اكل الس الات.

والصناع ة.
73.شالع. عنوان املقر االجت اعي.:.
الطابق. بروفونس  دو  كلو  زفقة  اففا 
الدال الب ضاء. .3657  -  903 . لقم. .9

املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: هشيش. ع ر  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
عنوافه)ا). هشيش  ع ر  الس د 
شقة. .5 طابق. غافدي  شالع  .220
الدال الب ضاء. .2634 حي الراحة. .14

املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). هشيش  ع ر  الس د 
شقة. .5 طابق. غافدي  شالع  .220
الدال الب ضاء. .2634 حي الراحة. .14

املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.75092.

733I
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 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LF SWIMMING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV.HASSAN.II.IMM

 TOUR.RMA.APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

LF SWIMMING شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 24 ب 
شقة 17 الطابق 5 قطعة ديول 
السالم - 51000 مكناس املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.49371
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
ت ت. .2020 شتن11. .02 في. املؤلخ 

املصادقة على.:
ج ا5. ذهبي  )ة). الس د. تفويت 
أصل. من  اجت اع ة  حصة  .500
)ة). الس د. . لفائدة. حصة  .500
 SCHOONEN ADRIANUS
 WILHELMUS   CHRISTINA

MARIA.بتاليخ.02.شتن2020.11.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .
19.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب كناس.

2020.تحت لقم.3324/2020.
734I

global.audit.partners

PINK IT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

global.audit.partners
 Avenue.Hassan.II.rond.point
 saint.exupéry.etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca.maroc
pink.it شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طول التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجت اعي اردالسة 
15 إقامة A4 عين الشق - 20470 

الدال الب ظاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.410219

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2020.تقرل حل. 10.شتن11. املؤلخ في.

املحدودة. املسؤول ة  ذات  شركة 

pink.it..مبلغ لأس الها.80.000.دلهم.

اردالسة. اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 

 20470 .- عين الشق. .A4 إقامة. .15

حل. .: املغرب فت جة 5. الدال الب ظاء.

مبكر.

و حدد مقر التصف ة ب اردالسة.

 20470 .- عين الشق. .A4 إقامة. .15

الدال الب ظاء.املغرب..

و عين:

الس د)ة).متين..مح د و عنوافه)ا).

مشروع لياض ارفدلس إقامة قرطبة.

الدال. .20420 كال فولف ا. .10 لقم.

الب ظاء.املغرب ك صفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 23 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751512.

735I

FOREIGN CONSULTING

 POLY TECHNOLOGIES

INFORMATIQUES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FOREIGN CONSULTING

 rue.Omar.Slaoui, Plateau ,39

 Taoufiq, étage 4, bureau

 1, Casablanca ، 20130،

Casablanca.Maroc

 POLY TECHNOLOGIES

INFORMATIQUES شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 10, 
 rue.liberté, 3éme.étage,

 appt 5, Casablanca. - 20120
CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
476751

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .21

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
 POLY TECHNOLOGIES  :

.INFORMATIQUES
.: بإيجاز. الشركة  غرض 
 L’étude,. la. conception,. la
 fabrication,. le. montage. total
 ou. partiel,. la. maintenance
 et. la. commercialisation. de
 tous. matériels. et. systèmes. se
 rapportant. au. traitement. de

..l’information
 ,10 .: االجت اعي. املقر  عنوان 
 rue. liberté,. 3éme. étage,
 appt. 5,. Casablanca.. -. 20120

.CASABLANCA MAROC
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 ALAMI MASMOUDI الس دة.
 100 NADIA :  1.000.حصة بق  ة.

دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
 ALAMI MASMOUDI الس دة.
 LOTISSEMENT عنوافه)ا). .NADIA
  SPIT, NR 32, SKHIRAT PLAGE,

.12040 SKHIRAT MAROC

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

 ALAMI MASMOUDI الس دة.
 LOTISSEMENT عنوافه)ا). .NADIA
  SPIT, NR 32, SKHIRAT PLAGE,

12040 SKHIRAT MAROC
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750867.

736I

FIDUCIAIRE LA VIE ECONOMIQUE

الدار لكبيرة
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LA VIE
ECONOMIQUE

 APT.N°2   BD.PRINCE.MY
  ABDELLAH LOT DRISSIA
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
الدال لكبي1ة شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي مقاطعة 
تاصولطافت تجزئة الكان كولف 
ليزولت قسم 4أ اب6 - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

107489
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .21
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
الدال. .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

لكبي1ة.
غرض الشركة بإيجاز.:.مطعم.

مقاطعة. .: عنوان املقر االجت اعي.

كولف. الكان  تجزئة  تاصولطافت 
 40000  - اب6  4أ  قسم. ليزولت 

مراكش املغرب.
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أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: بن1امي. لش د  الشركة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). بن1امي  لش د  الشركة 

20140.الدال. . 41.شالع جو5 وزيس.

الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). بن1امي  لش د  الس د 

20140.الدال. . 41.شالع جو5 وزيس.

الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

22.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.6922.

737I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

HAKAM PRIVEE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage.Lot.

 B22 Lotissement.Zaitoune

 TIKIOUINE.AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

HAKAM PRIVEE  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة لقم 

6 ع الة افزي حي الهدى اكادير - 

80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

44837

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 مالس. .03

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
. HAKAM PRIVEE

مؤسسة. .: غرض الشركة بإيجاز.
خاصة.

شقة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

ع الة افزي حي الهدى اكادير. .6 لقم.
- 80000.اكادير املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

حصة. .260 . .: الس د معاد حكم.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

260.حصة. . .: . الس دة ل لى دهبو.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د مح د دهبو..:..240.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

240.حصة. . .: الس د لش د دهبو.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د معاد حكم عنوافه)ا).بلوك.

الهدى. حي  .60 لقم. .5 اش. زفقة   5
اكادير.80000.اكادير املغرب.

عنوافه)ا). . دهبو. ل لى  الس دة 

اكادير. الهدى  حي  .37 لقم.  5 بلوك 
80000.اكادير املغرب.

عنوافه)ا). . دهبو. مح د  الس د 

حي الهدى اكادير. . .37 بلوك ا5 لقم.
80000.اكادير املغرب.

عنوافه)ا). دهبو  لش د  الس د 

اكادير. الهدى  حي  .37 لقم.  5 بلوك 
80000.اكادير املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د معاد حكم عنوافه)ا).بلوك.

الهدى. حي  .60 لقم. .5 اش. زفقة   5
اكادير.80000.اكادير املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .23 بتاليخ. . التجالية باكادير.
2020.تحت لقم.96840.

738I

compta.jour

SPU DISTRIB
إعالن متعدد القرالات

compta.jour
  résidence.Ali , imm.B 2eme

 étage  appt.A4 camp.el.ghoul ،
40000، Marrakech.maroc
SPU DISTRIB »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: 03 
حديقة امزيل بنسقاو أكادير - 

40000 أكادير املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.44599

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

املؤلخ في.24.أكتوار.2020.تم اتخاذ.
القرالات التال ة:.

قرال لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.
تغي1 املوطن الضريبي لشركة

قرال لقم.2:.الذي ينص على مايلي:.
تع ين مسي1 جديد لشركة

قرال لقم.3:.الذي ينص على مايلي:.
تعديل القافون الداخلي لشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.
النظام ارسا�سي التال ة:.

بند لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.
تغي1 املوطن الضريبي لشركة

بند لقم.2:.الذي ينص على مايلي:.
تع ين مسي1 جديد لشركة

بند لقم.3:.الذي ينص على مايلي:.
تعديل القافون الداخلي لشركة

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .24 بتاليخ. . التجالية باكادير.
2020.تحت لقم.2364.

739I

fiduciaire.amaali.sarl..ائت اف ة امعلي ش.م.م

 DOMAINE AGRICOLE
NTIFA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

 fiduciaire  ائت اف ة امعلي ش.م.م
amaali.sarl

لقم 31  الطابق االو5  شالع االمام 
البخالي   ايراك بوالكان اكادير ، 

80040، اكادير املغرب
 DOMAINE AGRICOLE NTIFA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

بوخشبة الج اعة القروية  الكودية 
الب ضاء  - 83000 تالودافت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
7085

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

القافون. إعداد  تم  .2020 يوف و. .25

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.DOMAINE AGRICOLE NTIFA

التس ي1.. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

والتجالي.. . الفالحي. االستغال5  و 
للض عات الفالح ة....

دوال. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الكودية. . بوخشبة الج اعة القروية.
الب ضاء..-.83000.تالودافت املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 
24.173.600.دلهم،.مقسم كالتالي:

 62.558 . .: الس دة لائع فاط  ة.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس دة الصحراوي الدكالي..فجاة.

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .5.288   :
للحصة..

الس د جريد..عبد الحق.:..20.185 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د جريد..مصطفى...:..20.185 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 20.185 . .: الس د جريد عبد هللا.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

..: الرح م. عبد  جريد  الس د 

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .20.185
للحصة..

 9.900 . .: . . ح  د. جريد  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
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 10.576 . .: الس د جريد الحبيب.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 10.576 . .: الس د جريد يوسف.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 5.288 . .: ام نة. جريد  الس دة 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 10.093 . .: الس دة جريد خديجة.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 5.288 . .: فجاة. جريد  الس دة 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 5.288 . .: صباح. . الس دة جريد.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 2.524 . .: مريم. بوزيان  الس دة 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 4.416 . .: . . اي ن. جريد  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د جريد غالي.:..4.416.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

 4.416 . .: سامي. جريد  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د بكي1 ع د السالم...:..2.524 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د بكي1 مح د.:..3.028.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

 1.514 . .: . . اكرام. بكي1  الس دة 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس دة بكي1 الهام...:..1.514.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس دة بكي1 اما5.:..1.514.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

 2.015 . .: مح د. جريد  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

6.610.حصة. . .: الس د جريد ادم.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

 1.650 . .: . جريد. ل نة  الس دة 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). فاط  ة  لائع  الس دة 

حي القدس زفقة سفين لقم.99.اوالد.
تاي ة.83350.اوالد تاي ة املغرب.

الدكالي.. الصحراوي  الس دة 

لقم. لالح ة  تجزئة  عنوافه)ا). فجاة 

مراكش. .40130 تالكة مراكش. .114
املغرب.

الس د جريد..عبد الحق عنوافه)ا).

بوالكان. ايراك  .16 لقم. .565 زفقة.

اكادير.80040.اكادير املغرب.

الس د جريد..مصطفى...عنوافه)ا).

قطاع..’س’.لقم.82.حي فوفتي اكادير.

80650.اكادير املغرب.

عنوافه)ا). عبد هللا  الس د جريد 

4.تكمي شالع الجيش. 10.لقم. ع الة.

اكادير. .80326 . امللكي تدالت اكادير.

املغرب.

الرح م. عبد  جريد  الس د 

 101 ع الة. اسالن  اقامة  عنوافه)ا).
 80080 9.الحي املح دي اكادير. لقم.

اكادير املغرب.

عنوافه)ا). . . ح  د. جريد  الس د 

104..شالع موالي علي الشريف. لقم.

اكادير. .80040 . اكادير. النجاح  حي 

املغرب.

عنوافه)ا). الحبيب  جريد  الس د 

اكادير... . الهدى. . حي. .6 بلوك اش لقم.

80070.اكادير املغرب.

عنوافه)ا). يوسف  جريد  الس د 

زففة..926.لقم.5.شقة.2.حي السالم.

اكادير..80070.اكادير املغرب.

عنوافه)ا). ام نة  جريد  الس دة 

فرنسا...06000.فيس..فرنسا.

الس دة جريد خديجة عنوافه)ا).

بساتن..تانس فت..السويهلة..مراكش..

40253.مراكش املغرب.

عنوافه)ا). فجاة  جريد  الس دة 

175.مراكش.. .لقم. تجزئة اس ف..ب.

40150.مراكش املغرب.

عنوافه)ا). صباح  . جريد. الس دة 

زفقة..محجوب الرميزة ف ال..ابوقبيس.

مراكش. .40000 . مراكش. . جليز.

املغرب.

عنوافه)ا). مريم  بوزيان  الس دة 

شالع. .109 لقم. .1  01 . املنزه. ع الة 

الجيش امللكي اكادير...80030.اكادير.

املغرب.

عنوافه)ا). . . اي ن. جريد  الس د 

شالع. .109 لقم. .1  01 . املنزه. ع الة 

الجيش امللكي اكادير...80030.اكادير.

املغرب.

الس د جريد غالي عنوافه)ا).ع الة.

شالع الجيش. .109 لقم. .1  01 . املنزه.

امللكي اكادير...80030.اكادير املغرب.

عنوافه)ا). سامي  جريد  الس د 

شالع. .109 لقم. .1  01 . املنزه. ع الة 

الجيش امللكي اكادير...80030.اكادير.

املغرب.

الس د بكي1 ع د السالم...عنوافه)ا).

زفقة ابن..االثي1..لقم.7.تجزئة الفض ة.

1..حي الداخلة..اكادير..80060.اكادير.

املغرب.

عنوافه)ا). مح د  بكي1  الس د 

  7 لقم. االثي1  ابن  شالع  .1 الفض ة.

اكادير. .80060 اكادير. . حي الداخلة.

املغرب.

عنوافه)ا). . . اكرام. بكي1  الس دة 

تجزئة الفض ة.1.شالع ابن الثي1 لقم.

7.حي الداخلة اكادير..80060.اكادير.

املغرب.

عنوافه)ا). الهام  بكي1  الس دة 

لقم. .16 حي ادلال دال السعادةع الة.

اكادير. .80652 اكادير. ت ك وين  .14

املغرب.

عنوافه)ا). . اما5. بكي1  الس دة 

شقة. . ف. . ع الة. .3 الصفاء. اقامة 

106.الطابق.1.الحي املح دي اكادير..

80080.اكادير املغرب.

عنوافه)ا). مح د  جريد  الس د 

 104 شالع موالي علي الشريف لقم.

اكادير. .80040 اكادير. . النجاح. حي 

املغرب
لقم. عنوافه)ا). ادم  الس د جريد 

شالع موالي علي الشريف حي. .104

النجاح اكادير.80040.اكادير املغرب
الس دة ل نة جريد..عنوافه)ا).لقم.

.شالع موالي علي الشريف حي. .104

النجاح اكادير..80040.اكادير املغرب

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). عبد هللا  الس د جريد 

4.تكمي شالع الجيش. 10.لقم. ع الة.

اكادير. .80326 . امللكي تدالت اكادير.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 19 بتاليخ. . بتالودافت. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.1380.

740I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

ELAIT TRAV
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage.Lot.

 B22 Lotissement.Zaitoune

 TIKIOUINE.AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

ELAIT TRAV شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 

االل�سي بلوك  او لقم 238 حي 

الزيتون ت كوين اكادير  - 80000 

اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

44841

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .01

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 ELAIT .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.TRAV
مقاو5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

لالشغا5 املختلفة ب ا فيها البناء..

الطابق. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

االل�سي بلوك..او لقم.238.حي الزيتون.

اكادير. .80000 .- . اكادير. ت كوين 

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
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 500 . .: الع الي. مح د  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس دة صفاء.ايت سع د..:..500 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د مح د الع الي عنوافه)ا).

حي الزيتون بلوك او لقم.385.ت كوين.
اكادير.80000.اكادير املغرب.

سع د. ايت  صفاء. الس دة 

عنوافه)ا).لقم.207.تجزئة ادمين ايت.
ملو86150.5.ايت ملو5..املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د مح د الع الي عنوافه)ا).

حي الزيتون بلوك او لقم.385.ت كوين.
اكادير.80000.اكادير املغرب

سع د. ايت  صفاء. الس دة 

عنوافه)ا).لقم.207.تجزئة ادمين ايت.
ملو86150.5.ايت ملو5..املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .23 بتاليخ. . التجالية باكادير.
2020.تحت لقم.96842.

741I

كالفول بزنس

ريست كامب عرك الشبي
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

كالفول بزنس
شالع مح د الخامس زفقة موليتاف ا 

الطابق التاني، 52200، الفود 
املغرب

ليست كامب عرك الشبي شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 214 
تجزئة مرزوكة ألفود - 52200 ألفود 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

14233
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .09
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

ليست. .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

كامب عرك الشبي.

تأجي1. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

الخ ام املفروشة,اإلقامة,مطع ة.

عنوان املقر االجت اعي.:.لقم.214 

تجزئة مرزوكة ألفود.-.52200.ألفود.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 500 . .: امح د. بومرول  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

..: الس دة أل نكي1 فيتو ماليا خواو.

500.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). امح د  بومرول  الس د 

قصر لاس لعرك الطاوس الريصاني.

52450.الريصاني املغرب.

خواو. ماليا  فيتو  أل نكي1  الس دة 

عنوافه)ا).قرية زيرا لشبوفة الصريحة.

2600.لشبوفة ال11تغا5.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). امح د  بومرول  الس د 

قصر لاس لعرك الطاوس الريصاني.

52450.الريصاني املغرب

خواو. ماليا  فيتو  أل نكي1  الس دة 

عنوافه)ا).قرية زيرا لشبوفة الصريحة.

2600.لشبوفة ال11تغا5

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ. . بالرش دية. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.366.

742I

ائت اف ة ماجست1ا5

SOCIÉTÉ GÉNIE D›OR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ائت اف ة ماجست1ا5
تجزئة الس كون القطعة 7/17 زاوية 

زفقة طنجة و زفقة ابن الخط ب 
ارطلس فاس ، 30100، فاس 

املغرب
SOCIÉTÉ GÉNIE D›OR شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي جان 

لويس 7 اي وزال كندل عين السلطان  
- 31000 صفرو  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
3045

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .28

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.SOCIÉTÉ GÉNIE D’OR

غرض الشركة بإيجاز.:.مقهى.
مطعم.

جان. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

7.اي وزال كندل عين السلطان.. لويس.
- 31000.صفرو..املغرب..

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د معاد املفتاحي.:..500.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

 500 . .: . املفتاحي. ح  د  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). . املفتاحي. الس د معاد 

شالع مح د الخامس اي وزال كندل..
31000.صفرو..املغرب..

.عنوافه)ا). الس د ح  د املفتاحي.

 34000 . بوهودة. الضل  ات  دوال 

تاوفات..املغرب..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). . املفتاحي. الس د معاد 

شالع مح د الخامس اي وزال كندل..

31000.صفرو املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بصفرو..بتاليخ.21.أكتوار.

2020.تحت لقم.498/2020.

743I

س-اطلس

AMRA GAZ
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

س-اطلس

الطابق االو5 الحي االدالي شالع 

الطائف لقم 41 ، 23000، بني مال5 

املغرب

AMRA GAZ شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي  لقم 3 

شالع ابو العالء  حي ارمل الطابق 

التالت بني مال5 - 23000 بني مال5 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

10589

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .13

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 AMRA.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.GAZ
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ب ع. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

قنينات الغاز املضغوط بالتقس ط.

 3 لقم. . .: املقر االجت اعي. عنوان 

الطابق. ارمل  حي  . العالء. ابو  شالع 

بني مال5. .23000 .- التالت بني مال5.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 300.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د الع راوي محسن.:..3.000 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

محسن. الع راوي  الس د 

مراكش.. طريق  .8 كلم. عنوافه)ا).

23000.بني مال5 املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

محسن. الع راوي  الس د 

مراكش.. طريق  .8 كلم. عنوافه)ا).

23000.بني مال5 املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 23 بتاليخ. . مال5. ببني  االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.709.

744I

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

FROID CHEL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

توس ع نشاط الشركة.

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

 lot.wafa.residence.el 199

 mouahidine.appartement.a2 ،

28820، mohammedia.maroc

FROID CHEL شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها االجت اعي شالق 

املقاومة الراش دية 2 ع الة ايت 

منا لقم 11لطابق السفلي العال ة - 

28830 املح دية  املغرب.

توس ع نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي -.

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت. .2020 شتن11. .07 في. املؤلخ 

نشاط. إلى  التال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي.:

الى. املركبات  عراات  تحويل 

م11دات او ثالجات.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

 20 بتاليخ. . باملح دية. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.1379.

745I

fiduciaire.amaali.sarl..ائت اف ة امعلي ش.م.م

STITOU CITRUS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 fiduciaire  ائت اف ة امعلي ش.م.م

amaali.sarl

لقم 31  الطابق االو5  شالع االمام 

البخالي   ايراك بوالكان اكادير ، 

80040، اكادير املغرب

STITOU CITRUS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

الزاي1ات ج اعة الكودية الب د  - 

83000 تالودافت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

7087

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

القافون. إعداد  تم  .2020 يوف و. .25

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.STITOU CITRUS

التس ي1.. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

والتجالي.. . الفالحي. االستغال5  و 

للض عات الفالح ة....

دوال. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

.- . الب د. الكودية  ج اعة  الزاي1ات 
83000.تالودافت املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 
6.528.400.دلهم،.مقسم كالتالي:

 2.163 . .: فاط  ة. لائع  الس دة 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د جريد..عبد الحق.:..1.147 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د جريد..مصطفى...:..4.449 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 8.195 . .: الس د جريد عبد هللا.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د جريد عبد الرح م.:..4.671 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 1.378 . .: . . ح  د. جريد  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 9.974 . .: الحبيب. جريد  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 12.799 . .: الس د جريد يوسف.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 2.058 . .: ام نة. جريد  الس دة 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 2.323 . .: الس دة جريد خديجة.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 2.058 . .: فجاة. جريد  الس دة 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 5.085 . .: صباح. . الس دة جريد.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس دة بوزيان مريم.:..556.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د جريد اي ن...:..974.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

حصة. .974 . .: الس د جريد غالي.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

974.حصة. . .: الس د جريد سامي.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

 553 . .: . . الس د بكي1 ع د السالم.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

664.حصة. . .: الس د بكي1 مح د.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس دة بكي1 اكرام...:..332.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس دة بكي1 الهام...:..332.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

حصة. .332 . .: الس دة بكي1 اما5.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

 3.293 . .: . جريد. ل نة  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). فاط  ة  لائع  الس دة 

حي القدس زفقة سفين لقم.99.اوالد.

تاي ة.83350..اوالد تاي ة املغرب.

الس د جريد..عبد الحق عنوافه)ا).

بوالكان. ايراك  .16 لقم. .565 زفقة.

اكادير.80040..اكادير املغرب.

الس د جريد..مصطفى...عنوافه)ا).

قطاع..’س’.لقم.82.حي فوفتي اكادير.

80650..اكادير املغرب.

عنوافه)ا). عبد هللا  الس د جريد 

4.تكمي شالع الجيش. 10.لقم. ع الة.

80326..اكادير. . امللكي تدالت اكادير.

املغرب.

الرح م. عبد  جريد  الس د 

 101 ع الة. اسالن  اقامة  عنوافه)ا).
  80080 9.الحي املح دي اكادير. لقم.

اكادير املغرب.

عنوافه)ا). . . ح  د. جريد  الس د 

104..شالع موالي علي الشريف. لقم.

اكادير. . .80040 . حي النجاح اكادير.

املغرب.

عنوافه)ا). الحبيب  جريد  الس د 

اكادير... . الهدى. . حي. .6 بلوك اش لقم.

80070..اكادير املغرب.

عنوافه)ا). يوسف  جريد  الس د 

زففة..926.لقم.5.شقة.2.حي السالم.

اكادير..80070..اكادير املغرب.

عنوافه)ا). ام نة  جريد  الس دة 

فرنسا...06000.فيس..فرنسا...

الس دة جريد خديجة عنوافه)ا).

بساتن..تانس فت..السويهلة..مراكش..

40253..مراكش املغرب.

عنوافه)ا). فجاة  جريد  الس دة 

175.مراكش.. .لقم. تجزئة اس ف..ب.

40150..مراكش املغرب.
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عنوافه)ا). صباح  . جريد. الس دة 

زفقة..محجوب الرميزة ف ال..ابوقبيس.

مراكش. . .40000 . مراكش. . جليز.
املغرب.

عنوافه)ا). مريم  بوزيان  الس دة 

شالع. .109 لقم. .1  01 . املنزه. ع الة 

الجيش امللكي اكادير...80030..اكادير.
املغرب.

عنوافه)ا). . . اي ن. جريد  الس د 

شالع. .109 لقم. .1  01 . املنزه. ع الة 

الجيش امللكي اكادير...80030..اكادير.
املغرب.

الس د جريد غالي عنوافه)ا).ع الة.

شالع الجيش. .109 لقم. .1  01 . املنزه.
امللكي اكادير...80030..اكادير املغرب.
عنوافه)ا). سامي  جريد  الس د 
شالع. .109 لقم. .1  01 . املنزه. ع الة 
الجيش امللكي اكادير...80030..اكادير.

املغرب.
الس د بكي1 ع د السالم...عنوافه)ا).
زفقة ابن..االثي1..لقم.7.تجزئة الفض ة.
1..حي الداخلة..اكادير..80060..اكادير.

املغرب.
عنوافه)ا). مح د  بكي1  الس د 
  7 لقم. االثي1  ابن  شالع  .1 الفض ة.
اكادير. . .80060 اكادير. . حي الداخلة.

املغرب.
عنوافه)ا). . . اكرام. بكي1  الس دة 
تجزئة الفض ة.1.شالع ابن الثي1 لقم.
7.حي الداخلة اكادير..80060..اكادير.

املغرب.
عنوافه)ا). . . الهام. بكي1  الس دة 
لقم. .16 حي ادلال دال السعادةع الة.
14.ت ك وين..اكادير...80652..اكادير.

املغرب.
عنوافه)ا). اما5  بكي1  الس دة 
شقة. . ف. . ع الة. .3 الصفاء. اقامة 
106.الطابق.1.الحي املح دي اكادير..

80080..اكادير املغرب.
عنوافه)ا). . جريد. ل نة  الس دة 
104..شالع موالي علي الشريف. لقم.
اكادير. . .80040 . حي النجاح اكادير.

املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). عبد هللا  الس د جريد 

4.تكمي شالع الجيش. 10.لقم. ع الة.

اكادير. .80326 . امللكي تدالت اكادير.
املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 19 بتاليخ. . بتالودافت. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.1381.
746I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

PORT BURNFO SARL-AU 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
لقم 20 زفقة 1 حي السالم ، أحداف 
AZROU MAROC ،53100 ، أزلو ،

 PORT BURNFO SARL-AU 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د)في طول التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي 191 شالع 
الحسن 2 ,احداف ازلو - 53100 

AZROU املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.933

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل. .2019 دجن11. .31 في. املؤلخ 

ذات مسؤول ة محدودة. حل شركة 
 PORT . الوح د. الشريك  ذات 
BURNFO SARL-AU..مبلغ لأس الها.
مقرها. وعنوان  دلهم  .100.000,00
 2 الحسن. شالع  .191 اإلجت اعي.
 AZROU  53100 .- ازلو. ,احداف 
في. كاملة  عطالة  .: .5 فت جة  املغرب 

االفتاج.
و حدد مقر التصف ة ب.191.شالع.
 53100 .- ازلو. ,احداف  .2 الحسن.

ازلو املغرب..
و عين:

و. املصطفى  . اوزين. الس د)ة).
 53100 . مركز واد ايفران. عنوافه)ا).

ايفران املغرب ك صفي.)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

ف11اير. .24 بتاليخ. . التجالية ب كناس.
2020.تحت لقم.933.

747I

س-اطلس

TASSMET CAR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

س-اطلس
الطابق االو5 الحي االدالي شالع 

الطائف لقم 41 ، 23000، بني مال5 
املغرب

TASSMET CAR شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
املتنبي لقم 01 الطابق االو5 - 

23000 بني مال5 املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.5497

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تقرل. .2020 أكتوار. .05 في. املؤلخ 

حل شركة ذات املسؤول ة املحدودة.

لأس الها. مبلغ  . .TASSMET CAR

مقرها. وعنوان  دلهم  .500.000
 01 لقم. املتنبي  شالع  اإلجت اعي 
مال5. بني  .23000 .- االو5. الطابق 
التام. التوقف  .: .5 فت جة  املغرب 

لنشاط الشركة.
ايت. ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
بني. .23000 .- . العنصر. يوسف فم 

مال5 املغرب..
و عين:

الس د)ة).مح د..تالي و عنوافه)ا).

ايت يوسف فم العنصر..23000.بني.
مال5 املغرب ك صفي.)ة).للشركة.

ج ا5. . . عبد الرح ان. الس د)ة).

دوال ايت حمي ا منصول. و عنوافه)ا).

فم العنصر..23000.بني مال5 املغرب.
ك صفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 16 بتاليخ. . مال5. ببني  االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.681.

748I

ف دكات

MARJANE TRANSFERT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

حل شركة

ف دكات

3 مكرل زفقة باستول املدينة 

الجديدة مكناس ، 50000، مكناس 

املغرب

MARJANE TRANSFERT شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طول التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي دال 

الطالب مرجان 2 شالع الزيتوفة 

متجر 13 - 50070 مكناس املغرب.

حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.28725

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل. .2019 دجن11. .31 في. املؤلخ 

ذات مسؤول ة محدودة. حل شركة 

 MARJANE الوح د. الشريك  ذات 

لأس الها. مبلغ  . .TRANSFERT

مقرها. وعنوان  دلهم  .500.000

اإلجت اعي دال الطالب مرجان.2.شالع.

13 - 50070.مكناس. الزيتوفة متجر.

املغرب فت جة 5.:.عدم تحق ق هدف.

الشركة..

دال. ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

الزيتوفة. شالع  .2 مرجان. الطالب 

متجر.13 - 50070.مكناس املغرب..

و عين:

الس د)ة).لط فة..العابدي العلوي.

و عنوافه)ا).لياض ويسالن.02.الشطر.

مكناس. .50080 ويسالن. .41 لقم. ا 

املغرب ك صفي.)ة).للشركة.
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الحدود. اإلقتضاء. وعند 

املخولة. الصالح ات  على  املفروضة 

تبل غ. محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصف ة.

:.دال الطالب مرجان.2.شالع الزيتوفة.
متجر.13

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

23.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب كناس.
2020.تحت لقم.592.

749I

GFC SUPERVISEUR

GULF INDUSTRY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

GFC SUPERVISEUR
 N°17 RUE.MAGELLAN.APT13.

 CASABLANCA ، 20110،
CASABLANCA MAROC

GULF INDUSTRY شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 13 
م ر ارسد حي الرجاء اللم طاج  - 

20360 الدالالب ضاء املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.308937

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت. .2020 أكتوار. .13 في. املؤلخ 
املصادقة على.:

فتاح. لضا  )ة). الس د. تفويت 

أصل. من  اجت اع ة  حصة  .6.000

)ة). الس د. . لفائدة. حصة  .6.000
إدليس فتاح بتاليخ.13.أكتوار.2020.
فتاح. سالة  )ة). الس د. تفويت 
أصل. من  اجت اع ة  حصة  .6.000
)ة). الس د. . لفائدة. حصة  .6.000
إدليس فتاح بتاليخ.13.أكتوار.2020.
فتاح. أفاس  )ة). الس د. تفويت 
أصل. من  اجت اع ة  حصة  .6.000
)ة). الس د. . لفائدة. حصة  .6.000
إدليس فتاح بتاليخ.13.أكتوار.2020.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .
 22 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751274.
750I

SOCIETE MODYANI SARL

VISTA NORD
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH.FNIDEQ ، 93100

الفن دق املغرب

VISTA NORD شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

أبو البقاء الرفدي زفقة 8 لقم 9  - 

93000 تطوان املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.16039

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.22.شتن2020.11.تم..تحويل..

من. للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

 8 زفقة. الرفدي  البقاء. أبو  »شالع 

إلى. 9  - 93000.تطوان املغرب«. لقم.

»شالع ع ر بن عبد العزيز زفقة أ لقم.

2  - 93000.تطوان..املغرب«.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بتطوان..بتاليخ.21.أكتوار.

2020.تحت لقم.4814.

751I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE ZEMANHAR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE ZEMANHAR شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 186 

تجزئة التن  ة ويسالن - 50080 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

51035

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .01

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.SOCIETE ZEMANHAR

فقل. .- .: بإيجاز. الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي1

-.أشغا5 مختلفة او البناء.

عنوان املقر االجت اعي.:.لقم.186 

 50080 .- ويسالن. التن  ة  تجزئة 

مكناس املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د الزمراني عبد العزيز..:..500 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 500 . .: هللا. عبد  انهالي  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

العزيز.. عبد  الزمراني  الس د 

التن  ة. تجزئة  .186 عنوافه)ا).

ويسالن.50080.ويسالن املغرب.

الس د انهالي عبد هللا عنوافه)ا).

 51000 اقدال. اوحسين  يحيى  ايت 

الحاجب املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

العزيز.. عبد  الزمراني  الس د 

التن  ة. تجزئة  .186 عنوافه)ا).

ويسالن.50080.ويسالن املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

20.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب كناس.

2020.تحت لقم.3339.

752I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE GREEN
 GENERATION
CONSULTING

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE GREEN GENERATION

CONSULTING شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 3 زفقة 5 

ملراف ة حي س.س.م.ب.ع. الزيتون - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

50945

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .10

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

 SOCIETE GREEN GENERATION

.CONSULTING

ترك ب. .- .: غرض الشركة بإيجاز.

شبكات الري وارفابيب اله دلول ك ة.

واآلالت اله دلول ك ة

-.ب ع املعدات الفالح ة والري.
عنوان املقر االجت اعي.:.3.زفقة.5 

.- الزيتون. ملراف ة حي س.س.م.ب.ع..

50000.مكناس املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
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الس د لشقر ح زة.:..1.000.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). ح زة  لشقر  الس د 

ملراف ة حي س.س.م.ب.ع.. .5 زفقة. .3

الزيتون.50000.مكناس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). ح زة  لشقر  الس د 

ملراف ة حي س.س.م.ب.ع.. .5 زفقة. .3

الزيتون.50000.مكناس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

13.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب كناس.

2020.تحت لقم.3233.

753I

STE FACILITY.CASH 

 STE VIAJES SOLIMAR
   SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تغ ي1 نشاط الشركة

STE FACILITY.CASH

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA.N° 13 GUERCIF

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA.N° 13 GUERCIF،

35100، GUERCIF.MAROC

   STE VIAJES SOLIMAR SARL AU

شر شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها االجت اعي شالع ابن 

بطوطة لقم 19 جرس ف - 35100 

جرس ف املغرب.

تغ ي1 نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.1299

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تم تغ ي1. .2020 شتن11. .17 املؤلخ في.

نشاط الشركة من.»وس ط في النقل.

الدولي للبضائع«.إلى.»وس ط في النقل.

لحساب. للبضائع  والدولي  الوطني 

الغي1«.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 19 بتاليخ. . بجرس ف. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.895.
754I

DATA COMPTA

GLADIUS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ا5 الشركة

DATA COMPTA
 RUE.DE.LA.LIBERTE 54 ETAGE

 3 N° 13 BP 2253 ، 90000،
TANGER MAROC

GLADIUS شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي   شالع 
موالي لش د، كلم 4 ، حي فا5 
فلولي، اقامة التواة  ص.ب 

13251، طنجة الوفاء 90000 
طنجة املغرب.

لفع لأس ا5 الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.18395
الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 
لفع. تم  .2018 ماي. .24 في. املؤلخ 
قدله. ب بلغ  الشركة  لأس ا5 
»400.000.دلهم«.أي من.»100.000 
عن. دلهم«. .500.000« إلى. دلهم«.
إدماج احت اطي أو ألااح أو. . .: طريق.

عالوات إصدال في لأس املا5.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
يوف و. .19 بتاليخ. . بطنجة. التجالية 

2018.تحت لقم.203956.
755I

SMARTBASE

SMARTBASE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SMARTBASE
 Bd.Brahim.Roudani, ETG 5,
 N21 Rés.Rayhane, Maârif
 ،- Casablanca 332، 20380

الدالا ضاء املغرب

Smartbase شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 332 شالع 

براه م الروداني طابق 5 ، لقم 21 

، إقامة ليحافة ، معاليف - 20380 

الدال ب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

474709

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .05

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.Smartbase

التسويق. .: غرض الشركة بإيجاز.

الرقمي

عنوان املقر االجت اعي.:.332.شالع.
 21 لقم. .، .5 براه م الروداني طابق.

 20380 .- معاليف. .، إقامة ليحافة. .،

الدال ب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 

100.000,00.دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: ع ر. القبالي  الس د 

حصة بق  ة.100,00.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). ع ر  القبالي  الس د 

القدي ة.. املدينة  العرائش  زفقة  .,37

20010.الدال ب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). ع ر  القبالي  الس د 

القدي ة.. املدينة  العرائش  زفقة  .,37

20010.الدال ب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 05 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.22749.

756I

شركة ألتي1ف د ش.م.م

 STE BUREAU TECHNIQUE
GENIE CIVIL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

حل شركة

شركة ألتي1ف د ش.م.م
زفقة 01 لقم 02 حي النجاح 

خن فرة، 54000، خن فرة املغرب
 STE BUREAU TECHNIQUE

GENIE CIVIL شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طول التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجت اعي بلوك 02 

لقم 47 حي املصلى - 54000 خن فرة 
املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.2715
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
املؤلخ في.20.أكتوار.2020.تقرل حل.
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات.
 STE BUREAU الوح د. الشريك 
مبلغ. . .TECHNIQUE GENIE CIVIL
وعنوان. دلهم  .30.000 لأس الها.
 47 لقم. .02 مقرها اإلجت اعي بلوك.
54000.خن فرة املغرب. .- حي املصلى.

فت جة 5.:.التوقف عن النشاط.
و حدد مقر التصف ة ب بلوك.02 
54000.خن فرة. .- 47.حي ملصلى. لقم.

املغرب..
و عين:

و. الساكت  . مح د. الس د)ة).

حي. .47 لقم. .02 بلوك. عنوافه)ا).

املغرب. خن فرة  .54000 املصلى.
ك صفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-
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باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بخن فرة..بتاليخ.21.أكتوار.
2020.تحت لقم.269.

757I

EFG.Expert

FORAJE ATRITCHI SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

EFG.Expert
 39Av.lalla.yacout 5eme.étage

 appartement.D ، 22000،
Casablanca.Maroc

FORAJE ATRITCHI SARL  شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 13 شالع 
أح د املجاطي إقامة ل ألب الطابق 

ارو5 لقم 8 منطقة املعاليف - .
20330 الدال الب ضاء املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.412095
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
ت ت. .2020 شتن11. .21 في. املؤلخ 

املصادقة على.:
ماجد. خالد  )ة). الس د. تفويت 
أصل. من  اجت اع ة  حصة  .500
)ة). الس د. . لفائدة. حصة  .1.000
مح د....املعزوزي...بتاليخ.21.شتن11.

.2020
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .
 23 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.25596.

758I

Gescompte

STE: ANFAMED SARL A.U
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Gescompte
  bd.Zerktouni 9 me.étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،
Casablanca.Maroc

 STE: ANFAMED.SARL.A.U

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 13 زفقة 

أح د املجاطي إقامة النخ ل الطابق 

1 لقم 8 الدال ال ضاء - 20050 الدال 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

476343

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .20

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE: .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.ANFAMED SARL A.U

غرض الشركة بإيجاز.:.ب ع وشراء.

مواد الطب ة و الص دل ة.
زفقة. .13 .: عنوان املقر االجت اعي.

أح د املجاطي إقامة النخ ل الطابق.

1.لقم.8.الدال ال ضاء.-.20050.الدال.

الب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 

100.000,00.دلهم،.مقسم كالتالي:

..: جلولي. عزيزة  الس دة 

 100 بق  ة. حصة  .100.000,00

دلهم للحصة..

 1.000 .: جلولي. عزيزة  الس دة  .

بق  ة.100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). جلولي  عزيزة  الس دة 

ل ل ا. إقامة  لكبي1  تجزئة عرصة  .26

الب ضاء. الدال  املعاليف  .12 شقة. أ 

20050.الدال الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). جلولي  عزيزة  الس دة 

ل ل ا. إقامة  لكبي1  تجزئة عرصة  .26

الب ضاء. الدال  املعاليف  .12 شقة. أ 
20050.الدال الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750616.
759I

ml.congestfin

BENI MELLAL ONCOLOGIE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ml.congestfin
 guernaoui.mokhtar.place
 marechal 3 etg.bureau.N°
 13 Casablanca ، 20101،

casablanca.maroc
 BENI MELLAL ONCOLOGIE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
زهول  قطعة لقم E 3 حي اولا ة بني 

مال5 - 23000 بني مال5 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

10561
في. مؤلخ  موثق  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .04
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 BENI .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.MELLAL ONCOLOGIE
الغرض. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
من الشركة.،.بارصالة عن ففسها أو.

ف ابة عن أطراف ثالثة.،.هو:
أو. املؤسسات  ج  ع  تشغ ل  .- .
الست عاب. املخصصة  الع ادات 
بح ث. .، املر�سى. وال س  ا  .، الناس.
ي السون. الذين  ارشخاص  يقوم 
وتزويدهم. .، بفحصهم. الطب  مهنة 
املناسبة. لل دة  الطب ة  بالرعاية 
املناسب. العالج  وم السة  لحالتهم 

وكذلك. املهنة  أخالق ات  قواعد 

التصوير بارشعة والتصوير الطبي.

الطب ة. الوحدات  ج  ع  إدالة  .-

م ا يجعل من امل كن. .، أو السريرية.

تقديم ه كل ي كن أن يكون ف ه كل.

الرعاية وض ان خدمة االتصا5 ل ال.

ج  ع. مع  التعامل  أجل  من  ونهالا 

حاالت الطوالئ.

-.إنشاء.أو ح ازة أو تأجي1 أو تشغ ل.

أو تأجي1 أي منشآت أو ع ادات وح ازة.

أي معدات أو م تلكات منقولة أو غي1.

املذكولة. بالع ل ات  تتعلق  منقولة 

أعاله.،

-.إنشاء.وتشغ ل وإدالة أي ع ادة.

مجا5. في  املر�سى  وعالج  الستشفاء.

ذات. والتخصصات  الدم  أمراض 

الصلة

والرعاية. التشخ ص  خدمات  .-

وما إلى ذلك في. .، لل ر�سى والجرحى.

املطلواة. للفت1ة  االستشفاء. س اق 

أو تزويدهم. ./ و. .، لحالتهم الصح ة.

بخدمات إعادة التأه ل.

والتجالة. والب ع  االستحواذ  .-

استي1اد. على  سواء. عام  بشكل 

واملواد. املعدات  ج  ع  وتصدير 

واملنتجات الطب ة والجراح ة الالزمة.

لتشغ لها ومل السة النشاط املذكول.

أعاله

الطب ة. ارع ا5  ج  ع  .-

والجراح ة وشبه الطب ة

-.مشالكة الشركة.،.بكل الوسائل.

،.في ج  ع الشركات أو الشركات التي.

إنشاؤها. سيتم  التي  أو  إنشاؤها  تم 

لغرض. مرتبطة  تكون  قد  والتي  .،

طريق. عن  س  ا  وال  .، الشركة.

املساه ة. أو  جديدة  شركات  إنشاء.

است1داد. أو  االكتتاب  أو  الرعاية  أو 

ارولاق املال ة أو حقوق الشركة أو.

في. االتحاد  أو  التحالف  أو  االفدماج 

املشالكة أو إدالة اإليجال

املباشر. غي1  أو  املباشر  ارداء. .-

لج  ع الع ل ات االقتصادية واملال ة.

واإلدالية املتعلقة بأهداف الشركة أو.

التي يحت ل أن تسهل تحق قها.،
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-.واصفة عامة.،.ج  ع املعامالت.

املال ة. أو  الحق ق ة  أو  املنقولة 

املتعلقة بشكل مباشر أو غي1 مباشر.

ارش اء. من  بأي  .، جزئً ا. أو  كلً ا  .،

املحددة أعاله أو بأي أش اء.م اثلة أو.

ذات صلة

تجزئة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

E 3.حي اولا ة بني. زهول..قطعة لقم.

مال5.-.23000.بني مال5 املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 Oncologie. et الشركة.

 Diagnostic. du. Maroc. . :. . 700

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 65 . .: داودي. عزالدين  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د فاصر حجي1ة.:..125.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

..: الدلدولي. الواحد  عبد  الس د 

110.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة.

 Oncologie. et الشركة.

 Diagnostic. du. Maroc. . :. 700

بق  ة.100.دلهم.

الس د عزالدين داودي.:.65.بق  ة.

100.دلهم.

125.بق  ة. .: الس د فاصر حجي1ة.

100.دلهم.

.: الدلدولي. الواحد  عبد  الس د 

100.بق  ة.100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:

 Oncologie. et الشركة.

عنوافه)ا). .Diagnostic. du. Maroc

الدال. لف ي1ا  ف ون  فرانسوا  زفقة  .7

الدالالب ضاء. .20000 الب ضاء.

املغرب.

الس د عزالدين داودي عنوافه)ا).

بني. .2 الرقم. .4 بلوك. الطاهر  جنان 

مال5..23000.بني مال5..املغرب.

الس د فاصر حجي1ة عنوافه)ا).24 
زففة الكالبتوس حي املع ولة وجدة.

60040.وجدة املغرب.

الدلدولي. الواحد  عبد  الس د 

فرنسا. .75000 فرنسا. عنوافه)ا).
فرنسا.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

املنجرة. السعدي  مح د  الس د 

عنوافه)ا).12.تجزئة الييت كال فولف ا.

الب ضاء. الدال  .20000 الداالب ضاء.
املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 20 بتاليخ. . مال5. ببني  االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.-.

760I

مؤت نة..2.لاء.و تاء.........

FIDUCIAIRE 2 RT SARL                

 OPTIQUE YAZID SARL AU
  بصريات يزيد

 شركة ذات مسؤول ة محدودة 
املساهم الوح د

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

مؤت نة  2 لاء و تاء                         
FIDUCIAIRE 2 RT.SARL

شالع مح د القري ع الة 11 شقة 4 
، 30000، فاس املغرب

   OPTIQUE YAZID SARL AU
بصريات يزيد شركة ذات مسؤول ة 
محدودة املساهم الوح د شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
لياض ال اس ين القطعة لقم 165 
س طريق عين الشقف  - 30040 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
2759

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .14

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

   OPTIQUE YAZID SARL AU

بصريات يزيد شركة ذات مسؤول ة.

محدودة املساهم الوح د.

أخصائي. .: غرض الشركة بإيجاز.

.، الطب ة. النظالات  .، البصريات.

أخصائي االتصا5.

تجزئة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

 165 لقم. القطعة  ال اس ين  لياض 

 30040 .- . الشقف. عين  طريق  س 

فاس املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: فضو5. يزيد  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). فضو5  يزيد  الس د 

تجزئة لياض ال اس ين القطعة لقم.

165.س طريق عين الشقف..30040 

فاس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). فضو5  يزيد  الس د 

تجزئة لياض ال اس ين القطعة لقم.

165.س طريق عين الشقف..30040 

فاس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .20 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2766.

761I

ZYD PLUS SARL AU

A2S GROUP
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ZYD PLUS SARL AU
حي ازكي الجديد لقم 319 مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
A2S GROUP شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
لياض القصر، لقم 269، أزلي، 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
107415

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .12

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 A2S .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.GROUP
مقاو5. .- .: غرض الشركة بإيجاز.
التسل م. .: الخدمة. ع ل ات  إدالة 

والرسائل
أو. املختلفة  ارع ا5  في  مقاو5  .-

البناء
-.تاجر.

تجزئة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

أزلي،. .،269 لقم. القصر،. لياض 
مراكش.-.40000.مراكش املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

 1000 .: العبادي. فب ل  الس د 
حصة إجت اع ة بق  ة.100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
وصفات ومواطن الشركاء.:
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عنوافه)ا). العبادي  فب ل  الس د 
 GH 16 إقامة فج ة س دي مومن،.
س دي. .،10 لقم. شقة  .،G ع الة. .،
الدال. .22000 الدال الب ضاء. مومن،.

الب ضاء.املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). العبادي  فب ل  الس د 
 GH 16 إقامة فج ة س دي مومن،.
س دي. .،10 لقم. شقة  .،G ع الة. .،
الدال. .22000 الدال الب ضاء. مومن،.

الب ضاء.املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
21.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116498.

762I

FIDUCIAIRE YASSINE

 SOCIETE DE COMMERCE
 ALIMENTAIRE

INTERNATIONAL DU SUD
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE YASSINE
 MERSTANE 2 N°238 HAY

 AMERCHICHE.MARRAKECH ،
40080، MARRAKECH.MAROC

 SOCIETE DE COMMERCE
 ALIMENTAIRE

 INTERNATIONAL DU SUD
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
 LOT وعنوان مقرها اإلجت اعي
 EL.HASSANIA.VILLA.N° 48

 GUELIZ -MARRAKECH - 40000
MARRAKECH MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
107481

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .19

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

متبوعة. الشركة  تس  ة 

ب ختصر. اإلقتضاء. عند 

 SOCIETE DE .: تس  تها.

 COMMERCE ALIMENTAIRE

.INTERNATIONAL DU SUD

املوضوع. .: غرض الشركة بإيجاز.

االجت اعي للشركة في املغرب وفي أي.

استي1اد وتصدير أعالف. .: بلد أجنبي.

افتاج الكتاك ت. .- املاش ة والدواجن.

وال  ض.

 LOT .: االجت اعي. املقر  عنوان 

 EL HASSANIA VILLA N° 48

 GUELIZ -MARRAKECH - 40000

.MARRAKECH MAROC

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

 500 مج د. اعفي1  الس د 

 AMERCHICHE عنوافه)ا). جصة 

 RESIDENCE JET SAKANE IMM

 M6 APPT N°5 MARRAKECH

.40000 MARRAKECH MAROC

الس د أعفي1 اس اع ل.500.حصة.

 LOT EL HASSANIA عنوافه)ا).

 VILLA 48 GUELIZ MARRAKECH

.40000 MARRAKECH MAROC

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). مج د  أعفي1  الس د 

 AMERCHICHE RESIDENCE

 JET SAKANE IMM M6 APPT

 N°5 MARRAKECH 40000

MARRAKECH MAROC

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

22.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116545.

763I

شركة ألتي1ف د ش.م.م

 LE MONDE DU SAVOIR 

PRIVE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

شركة ألتي1ف د ش.م.م
زفقة 01 لقم 02 حي النجاح 

خن فرة، 54000، خن فرة املغرب

 LE MONDE DU SAVOIR PRIVE 

شركة ذات املسؤول ة املحدودة)في 

طول التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 

االو5 و التاني زفقة 11 لقم 02 

حي واد الدهب - 54000 خن فرة 

املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.2333

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2020.تقرل حل. 23.شتن11. املؤلخ في.

 LE . شركة ذات املسؤول ة املحدودة.

  MONDE DU SAVOIR PRIVE

مبلغ لأس الها.90.000.دلهم وعنوان.

و. االو5  الطابق  اإلجت اعي  مقرها 

التاني زفقة.11.لقم.02.حي واد الدهب.

.: خن فرة املغرب فت جة 5. .54000  -

التوقف عن النشاط.

و حدد مقر التصف ة ب الطابق.

االو5 و التاني زفقة.11.لقم.02.حي واد.

الدهب.-.54000.خن فرة املغرب..

و عين:

و. الحودلي  . مبالك. الس د)ة).

ال اس ين. تجزئة  .19 لقم. عنوافه)ا).

)ة). 54000.خن فرة املغرب ك صفي.

للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بخن فرة..بتاليخ.07.أكتوار.

2020.تحت لقم.255.

764I

مغرب فحص الس الات

مغرب فحص السيارات

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

مغرب فحص الس الات

2689 حي  التقدم ، 65800، 

تاوليرت املغرب

مغرب فحص الس الات شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 2689 حي 

التقدم  - 65800 تاوليرت املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

.671

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تقرل. .2020 أكتوار. .20 في. املؤلخ 

الس الات شركة. حل مغرب فحص 

مبلغ. املحدودة  املسؤول ة  ذات 

وعنوان. دلهم  .10.000 لأس الها.

مقرها اإلجت اعي.2689.حي التقدم..-.

65800.تاوليرت املغرب فت جة لعدم.

افجاز الهدف االجت اعي.

و عين:

و. عالي  . عبدالفتاح. الس د)ة).

743.طريق س دي لحسن. عنوافه)ا).

تاوليرت املغرب. .65800 حي التقدم.

ك صفي.)ة).للشركة.

الس د)ة).مح د..عالي و عنوافه)ا).

743.طريق س دي لحسن حي التقدم.

65800.تاوليرت املغرب ك صفي.)ة).

للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة.

 2689 وفي. .2020 أكتوار. .20 بتاليخ.

حي التقدم.-.65800.تاوليرت املغرب.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ. . بتاوليرت. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.266/2020.

765I
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ZYD PLUS SARL AU

SERROUJ
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ZYD PLUS SARL AU
حي ازكي الجديد لقم 319 مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
SERROUJ شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

عال5 الفا�سي، تجزئة لت ة، ع الة 
لقم 89، شقة لقم 5، الطابق االو5، 

مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

107497
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .02
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.SERROUJ
-.تص  م. .: غرض الشركة بإيجاز.

،تصن ع وا ع املنتجات الحرف ة.
شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
ع الة. لت ة،. تجزئة  الفا�سي،. عال5 
لقم.89،.شقة لقم.5،.الطابق االو5،.

مراكش.-.40000.مراكش املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
الس د ح زة الزاوية.:..500.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..
..: املختالي. السالم  عبد  الس د 
500.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
عنوافه)ا). الزاوية  ح زة  الس د 
النخ ل. .،2 مجاط. .،16 لقم. ف ال 
مراكش. .40000 مراكش. الش الي 

املغرب.

املختالي. السالم  عبد  الس د 
 760AVENUE FOCHE . عنوافه)ا).
 78670 VILENNES SUR SEINE
 FRANCE. 78670. villennes. sur

seine..فرنسا.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). الزاوية  ح زة  الس د 
النخ ل. .،2 مجاط. .،16 لقم. ف ال 
مراكش. .40000 مراكش. الش الي 

املغرب
املختالي. السالم  عبد  الس د 
 760AVENUE FOCHE . عنوافه)ا).
 78670 VILENNES SUR SEINE
 FRANCE. 78670. villennes. sur

seine..فرنسا
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
22.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116553.
766I

شركة ألتي1ف د ش.م.م

STE EXPOTRA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

شركة ألتي1ف د ش.م.م
زفقة 01 لقم 02 حي النجاح 

خن فرة، 54000، خن فرة املغرب
STE EXPOTRA شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د)في طول التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 
06 بلوك دا5 لقم 40 حي اساكا - 

54000 خن فرة املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.2457

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2020.تقرل حل. 03.غشت. املؤلخ في.

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات.
  STE EXPOTRA الوح د. الشريك 
مبلغ لأس الها.10.000.دلهم وعنوان.
06.بلوك دا5. مقرها اإلجت اعي زفقة.
54000.خن فرة. .- 40.حي اساكا. لقم.
عن. التوقف  .: .5 فت جة  املغرب 

النشاط.
 06 و حدد مقر التصف ة ب زفقة.
بلوك دا5 لقم.40.حي اساكا.-.54000 

خن فرة املغرب..
و عين:

و. حدلي  . مح د. الس د)ة).

اساكا. .20 لقم. .04 زفقة. عنوافه)ا).

)ة). 54000.خن فرة املغرب ك صفي.
للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بخن فرة..بتاليخ.07.أكتوار.
2020.تحت لقم.254.

767I

شركة ألتي1ف د ش.م.م

STE BROTRADE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

شركة ألتي1ف د ش.م.م
النجاح. حي  .02 لقم. .01 زفقة.

خن فرة،.54000،.خن فرة املغرب
ذات. شركة  .STE BROTRADE

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم.16 
01.تجزئة ملغالي حي النس م.-. مراب.

54000.خن فرة املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي.
.2905

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 أكتوار. .07 في. املؤلخ 
املصادقة على.:

)ة).مح د ابراه م. تفويت الس د.

ابويعقوب.500.حصة اجت اع ة من.

)ة). الس د. . 500.حصة لفائدة. أصل.

أكتوار. .07 بتاليخ. مح د اس اع لي 
.2020

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

االبتدائ ة بخن فرة..بتاليخ.19.أكتوار.
2020.تحت لقم.267.

768I

JUDISCAL

PRO MAGHREB TEXTILE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

JUDISCAL
 LOT HAJ FATEH RUE 4 N° 75
 OULFA.،.20260،.CASABLANCA

MAROC
 PRO MAGHREB TEXTILE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات.

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة 

الفتح شالع بره م الرودني لقم 217 
20370 الدال  الطابق 1 شقة 3 - .

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
477091

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .10

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 PRO .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.MAGHREB TEXTILE
شراء. .- .: بإيجاز. الشركة  غرض 

وا ع مالبس الع ل
تجالية،. ع ل ة  كل  وع وما  .-
وعقالية لها عالقة. صناع ة،. مال ة،.
بالنشاط. مباشرة  غي1  أو  مباشرة 
وي كن أن تساهم في تطوير الشركة.

إقامة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
الفتح شالع بره م الرودني لقم.217 
الدال. .20370 الطابق.1.شقة.3 -  

الب ضاء.املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
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 1.000 . .: املخلوفي. خالد  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). املخلوفي  خالد  الس د 

ت الة. .10160 حي كيش االوداية. .33

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). املخلوفي  خالد  الس د 

ت الة. .10160 حي كيش االوداية. .33

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751050.

769I

شركة ألتي1ف د ش.م.م

STE BROTRADE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

شركة ألتي1ف د ش.م.م

زفقة 01 لقم 02 حي النجاح 

خن فرة، 54000، خن فرة املغرب

STE BROTRADE  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 16 

مراب 01 تجزئة ملغالي حي النس م - 

54000 خن فرة املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.2905

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.07.أكتوار.2020.تم تع ين.

الس د)ة). للشركة  جديد  مسي1 

اس اع لي مح د ك سي1 وح د

تبعا لقبو5 استقالة املسي1.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بخن فرة..بتاليخ.19.أكتوار.

2020.تحت لقم.267.

770I

offisc

MRABAT DELICE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

offisc
 rue.nablouss.casablanca، 60

20500، casablanca.maroc
MRABAT DELICE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي والد عزوز 
م س 04 اإلقامة 18 الشقة 04 - 

20620 الدالالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
476829

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .30

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.MRABAT DELICE

مخ1زة و. .: غرض الشركة بإيجاز.
صنع الحلويات.

عنوان املقر االجت اعي.:.والد عزوز.
 -  04 الشقة. .18 اإلقامة. .04 م س.

20620.الدالالب ضاء.املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
الصغي1. مح د  املرابط  الس د 
دلهم. .100 بق  ة. حصة  .1.000   :

للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
الصغي1. مح د  املرابط  الس د 
عنوافه)ا).والد عزوز م س.04.اإلقامة.
18.الشقة.04 20620.الدال الب ضاء.

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الصغي1. مح د  املرابط  الس د 

عنوافه)ا).والد عزوز م س.04.اإلقامة.

18.الشقة.04 20620.الدال الب ضاء.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

.- بتاليخ. . الب ضاء. بالدال  التجالية 

تحت لقم.-.

771I

شركة ألتي1ف د ش.م.م

 STE SUNDAY SNACK &

SHOP

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

شركة ألتي1ف د ش.م.م

زفقة 01 لقم 02 حي النجاح 

خن فرة، 54000، خن فرة املغرب

 STE.SUNDAY.SNACK & SHOP

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 03 

بلوك 03 اقامة الفرح الحي الفالحي - 

54000 خن فرة املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.3479

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.09.أكتوار.2020.تم..تحويل..

من. للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

»لقم.03.بلوك.03.اقامة الفرح الحي.

الفالحي.-.54000.خن فرة املغرب«.إلى.

»لقم.08.اقامة الفرح الحي الفالحي.-.

54000.خن فرة..املغرب«.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بخن فرة..بتاليخ.22.أكتوار.

2020.تحت لقم.270.

772I

مخ1زة-حالويات قلب الق ح

مخبزة-حالويات قلب القمح
مج وعة ذات النفع االقتصادي
إغالق فرع تابع لشركة تجالية يوجد.

مقرها االجت اعي باملغرب

مخ1زة-حالويات قلب الق ح

564شالع القدس-افالة 

1 -الدالالب ضاء ، 20190، 

CASABLANCA املغرب

مخ1زة-حالويات قلب الق ح 

»مج وعة ذات النفع االقتصادي«

وعنوان مقرها االجت اعي: 564شالع 

القدس-افالة 1 عين الشق-

الداوالب ضاء - - الدالالب ضاء 

املغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجالية 

يوجد مقرها االجت اعي باملغرب«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.271041

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

املؤلخ في.30.يوف و.2020.تقرل إغالق.

فرع تابع لشركة مخ1زة-حالويات قلب.

والكائن عنوافه في. .- الق ح تس  ته.

564شالع القدس-افاؤة.-1عين الشق.

-.-.الدال الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

 11 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

غشت.2020.تحت لقم.742651.

773I

CAMNETWORKS

CAMNETWORKS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CAMNETWORKS

لقم 7 زفقة 18 بويكول احداف ، 0، 

أزلو املغرب

CAMNETWORKS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 7 زفقة 

18 بويكول احداف - . ازلو املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

1385

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .19

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.CAMNETWORKS

غرض الشركة بإيجاز.:.االتصاالت.

السلك ة والالسلك ة.

 7 لقم. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

ازلو. .. .- احداف. بويكول  .18 زفقة.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: عسولي. جواد  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). عسولي  جواد  الس د 

لقم.7.زفقة.18.بويكول احداف...أزلو.

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). عسولي  جواد  الس د 

لقم.7.زفقة.18.بويكول احداف...أزلو.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .22 بتاليخ. . بازلو. االبتدائ ة 

2020.تحت لقم.223.

774I

Cabinet.Comptable.Marzofid

 QABAS CENTER FOR

 TRAINING AND SELF

 DEVELOPMENT (QCTSD(

SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

Cabinet.Comptable.Marzofid

 Rue.Ibn.Aicha.Résid.les.huit

 paliers 5eme.Etage.Appt.n°51

 Guéliz.MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA

 QABAS CENTER FOR

 TRAINING AND SELF

 DEVELOPMENT (QCTSD( SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة)في 

طول التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي 26 شالع 

مرس السلطان شقة 3 الطابق االو5 

الدال الب ضاء - 20130  الب ضاء 

املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.380903

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2020.تقرل حل. 17.شتن11. املؤلخ في.

املحدودة. املسؤول ة  ذات  شركة 

 QABAS CENTER FOR TRAINING

 AND SELF DEVELOPMENT

لأس الها. مبلغ  . .(QCTSD( SARL

مقرها. وعنوان  دلهم  .100.000

شالع مرس السلطان. .26 اإلجت اعي.

الطابق االو5 الدال الب ضاء. .3 شقة.

املغرب فت جة 5. الب ضاء. . .20130  -

:.غ اب النشاط التجالي وكدا غ اب.

التنس ق بين الشركاء.وغ اب الرغبة.

في الع ل معا..

و حدد مقر التصف ة ب.26.شالع.

مرس السلطان شقة.3.الطابق االو5.

الدال الب ضاء.-.20130.الدال الب ضاء.

املغرب..

و عين:
و. ملكوكي  . . عاد5. الس د)ة).
عنوافه)ا).حي ع ر بن الخطاب زفقة.
27.لقم.67.الب ضاء.20000..الب ضاء.

املغرب ك صفي.)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750560.

775I

Construction.Métallique.Chaouia.CMC

 CONSTRUCTION
    METALLIQUE CHAOUIA

C.M.C   S.A.R.L AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي1 جديد للشركة

 Construction.Métallique
Chaouia.CMC

 LOT42 ALFATH.III 1ER.ETAGE
BERRECHID ، 26100، برش د 

املغرب
 CONSTRUCTION METALLIQUE
  CHAOUIA    C.M.C   S.A.R.L.AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة  
42  الفتح 3 الطابق ارو5 برش د - 

26100 برش د املغرب.
تع ين مسي1 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.11441

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2019.تم تع ين. 16.شتن11. املؤلخ في.

مسي1 جديد للشركة الس د)ة).ال11كة.
محسن ك سي1 آخر

تبعا لقبو5 استقالة املسي1.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
04.أكتوار. .بتاليخ. االبتدائ ة ب11ش د.

2019.تحت لقم.2958.

776I

FOUZMEDIA

BOUATIR TRAV SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

BOUATIR TRAV SARL AU شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 59 اقامة 

موالي عبدالعزيز شالع موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

56231

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 يول وز. .01

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.BOUATIR TRAV SARL AU

فقل. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

املستخدمين

املختلفة. االشغا5  في  مقاو5 

واشغا5 البناء.

 59 .: االجت اعي. املقر  عنوان 

شالع. عبدالعزيز  موالي  اقامة 

 14000  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم.

القن طرة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
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عنوافه)ا). املهدي  بوعطي1  الس د 
 14000 ارفدلس. تجزئة  .494

القن طرة املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). املهدي  بوعطي1  الس د 
 14000 ارفدلس. تجزئة  .494

القن طرة املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

شتن2020.11.تحت لقم.-.
777I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

ATBR HOLDING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al.Qods, Lot.Al 157
 Majd, 1er.Etage, Appart.N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
ATBR HOLDING  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 157 شالع 
القدس, تجزئة املجد, الطابق االو5, 
الشقة لقم 6, ال11يد لقم 64 العوامة 

- طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

109197
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .14
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 ATBR .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

. HOLDING
غرض الشركة بإيجاز.:.االستث ال.
في ارسهم املباشرة أو غي1 املباشرة في.
ج  ع الشركات التي سيتم إنشاؤها أو.

القائ ة بالفعل.

عنوان املقر االجت اعي.:.157.شالع.

الطابق االو5,. تجزئة املجد,. القدس,.

الشقة لقم.6,.ال11يد لقم.64.العوامة.

-.طنجة.-.90000.طنجة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 

2.700.000.دلهم،.مقسم كالتالي:

الع رتي. باتويلة  سناء. الس دة 

دلهم. .270 بق  ة. حصة  .3.400   :

للحصة..

 3.300 . .: الس د عاد5 املعتصم.

حصة بق  ة.270.دلهم للحصة..

املعتصم.. امين  مح د  الس د 

دلهم. .270 بق  ة. حصة  .3.300   :

للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الع رتي.. باتويلة  سناء. الس دة 

مج ع. بواافة  طريق  عنوافه)ا).

طنجة. .05 ف ال. كولف  اطلس ة 

90000.طنجة املغرب.

الس د عاد5 املعتصم عنوافه)ا).

اطلس ة كولف. بواافة مج ع  طريق 

ف ال.05.طنجة.90000.طنجة املغرب.

املعتصم.. امين  مح د  الس د 

مج ع. بواافة  طريق  عنوافه)ا).

 90000 طنجة. .05 كولف. اطلس ة 

طنجة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الع رتي. باتويلة  سناء. الس دة 

مج ع. بواافة  طريق  عنوافه)ا).

طنجة. .05 ف ال. كولف  اطلس ة 

90000.طنجة املغرب

الس د عاد5 املعتصم عنوافه)ا).

اطلس ة كولف. بواافة مج ع  طريق 

ف ال.05.طنجة.90000.طنجة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .26 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.235095.

778I

FOUZMEDIA

SOCIETE BELSAMOU
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SOCIETE BELSAMOU شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي الرقم 20 
تجزئة إخالص - 14000 القن طرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

50509
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2018 شتن11. .18
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.SOCIETE BELSAMOU
:.مقاو5 في. غرض الشركة بإيجاز.

االشغا5 املختلفة واشغا5 البناء
مقاو5 في فقل املستخدمين

مقاو5 في فقل السلع.
عنوان املقر االجت اعي.:.الرقم.20 
القن طرة. .14000 .- إخالص. تجزئة 

املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
بلحي1ش. عبداملنعم  الس د 
إخالص. تجزئة  .20 الرقم. عنوافه)ا).

14000.القن طرة املغرب.
بلحي1ش. عبدالص اد  الس د 
إخالص. تجزئة  .20 الرقم. عنوافه)ا).

14000.القن طرة املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

بلحي1ش. عبداملنعم  الس د 

إخالص. تجزئة  .20 الرقم. عنوافه)ا).

14000.القن طرة املغرب

بلحي1ش. عبدالص اد  الس د 

إخالص. تجزئة  .20 الرقم. عنوافه)ا).

14000.القن طرة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 16 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

أكتوار.2018.تحت لقم.-.

779I

STE REVCOMPTA

 AZIZ CONSTRUCTION &
TRADING

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

STE REVCOMPTA

ع الة لقم 08 الطابق االو5 الشقة 

04 شالع اكرا املدينة الجديدة 

مكناس ، 50000، مكناس املغرب

 AZIZ.CONSTRUCTION &

TRADING شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

 RDC وعنوان مقرها اإلجت اعي

 DROIT.A 84 ASSAKANE.EL

 BASSATINE.MEKNES - 50000

مكناس املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.42993

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.05.أكتوار.2020.تم..تحويل..

من. للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

 RDC DROIT A 84 ASSAKANE«

 EL BASSATINE MEKNES - 50000

 N°3 2EME« إلى. املغرب«. مكناس 

 ETAGE DIOUR EL HAJ HAMID

 TOUARGA MEKNES - 50000

مكناس..املغرب«.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

23.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب كناس.

2020.تحت لقم.3438.

780I
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FOUZMEDIA

R.H.Z IMMO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

R.H.Z IMMO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي املكتب 

لقم 3 شالع املنصول الدهبي لقم 

14 ع الة فك ك - 14000 القن طرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

56737

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .13

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 R.H.Z .: اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها.

.IMMO

اإلنعاش. .: غرض الشركة بإيجاز.

العقالي.

املكتب. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

لقم. الدهبي  املنصول  شالع  .3 لقم.

القن طرة. .14000 .- 14.ع الة فك ك.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). لشدي  ح زة  الس د 

ساف ة حسوني زفقة شروق الرقم.76 

س دي مو�سى.11000.سال املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). لشدي  ح زة  الس د 
ساف ة حسوني زفقة شروق الرقم.76 

س دي مو�سى.11000.سال املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 20 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.-.
781I

مكتب محاسبة

SODRIM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

مكتب محاسبة
ع الة 41 شقة 2 زفقة عال5 بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرش دية ، 52004، 

الرش دية املغرب
SODRIM شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي كم 03 
فوتس الريش - 52000 الرش دية 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.1789

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 شتن11. .22 في. املؤلخ 
املصادقة على.:

ال وبي. . عث ان. )ة). تفويت الس د.

أصل. من  اجت اع ة  حصة  .417

)ة). الس د. . لفائدة. حصة  .1.250

شتن11. .22 بتاليخ. . ال وبي. مح د 
.2020

ال وبي. . عث ان. )ة). تفويت الس د.

أصل. من  اجت اع ة  حصة  .417

1.250.حصة لفائدة..الس د.)ة).مراد.
ال وبي بتاليخ.22.شتن2020.11.

ال وبي. . عث ان. )ة). تفويت الس د.

أصل. من  اجت اع ة  حصة  .416

)ة). الس د. . لفائدة. حصة  .1.250

شتن11. .22 بتاليخ. ال وبي  مصطفى 
.2020

.بن دوحى. )ة).هدة. تفويت الس د.

أصل. من  اجت اع ة  حصة  .416

)ة). الس د. . لفائدة. حصة  .1.250

شتن11. .22 بتاليخ. . ال وبي. مح د 
.2020

.بن دوحى. )ة).هدة. تفويت الس د.

أصل. من  اجت اع ة  حصة  .417

1.250.حصة لفائدة..الس د.)ة).مراد.

ال وبي بتاليخ.22.شتن2020.11.

.بن دوحى. )ة).هدة. تفويت الس د.

أصل. من  اجت اع ة  حصة  .417

)ة). الس د. . لفائدة. حصة  .1.250

شتن11. .22 بتاليخ. ال وبي  مصطفى 

.2020

تفويت الس د.)ة).عائشة..اكديدو.

313.حصة اجت اع ة من أصل.938 

مح د. )ة). الس د. . لفائدة. حصة 

ال وبي..بتاليخ.22.شتن2020.11.

تفويت الس د.)ة).عائشة..اكديدو.

312.حصة اجت اع ة من أصل.938 

حصة لفائدة..الس د.)ة).مراد ال وبي..

بتاليخ.22.شتن2020.11.

تفويت الس د.)ة).عائشة..اكديدو.

313.حصة اجت اع ة من أصل.938 

مصطفى. )ة). الس د. . لفائدة. حصة 

ال وبي..بتاليخ.22.شتن2020.11.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

 22 بتاليخ. . بالرش دية. االبتدائ ة 

شتن2020.11.تحت لقم.287/2020.
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easy.compta

سراي الفريدي

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

easy.compta

 RES.KOUTOUBIA.IMM 6 N3

 HAY NASSIM RES KOUTOUBIA

 IMM 6 N3 HAY.NASSIM،

20520، CASABLANCA.maroc

سراي الفريدي شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 61 شالع 

لال ياقوت زاوية مصطفى املعاني لقم 

62 الطابق الثان الدال الب ضاء - 

20080 الدال الب ضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

474905

 15 عقد حر مؤلخ في. . ب قت�سى.
القافون. إعداد  تم  .2020 يول وز.

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

سراي. .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

الفريدي.

استي1اد. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

وتصدير

•إنشاء.ف ط الطرز و الثنبات

•إعادة االتصا5 مالبس للرجا5 و.

النساء

املالبس. وا ع  •شراء.

واإلكسسوالات بالج لة و التقس ط

61.شالع. عنوان املقر االجت اعي.:.

لال ياقوت زاوية مصطفى املعاني لقم.

.- الب ضاء. الدال  الثان  الطابق  .62

20080.الدال الب ضاء..املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: الس دة سالة الفريدي.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس دة سالة الفريدي عنوافه)ا).

 14 شقة. طابق7. شرالدة  11،زفقة 

20020.الدال الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس دة سالة الفريدي عنوافه)ا).

 14 شقة. طابق7. شرالدة  11،زفقة 

20020.الدال الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 07 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.748739.

783I
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CABINET BADREDDINE

ATTA-FOODS
إعالن متعدد القرالات

CABINET BADREDDINE
279 أ مسي1ة 1 اقامة هني الشقة 

لقم 1 ، 0، مراكش املغرب
ATTA-FOODS »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 
الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: املسي1ة 1 
حرف أ لقم 536 - - مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.98321
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.
2020.تم اتخاذ. 26.غشت. املؤلخ في.

القرالات التال ة:.
قرال لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.
للس د. للشركة  الحر  التس ي1  منح 
بوكاوي عبد الجل ل الحامل لبطاقة.
 E435326 لقم. الوطن ة  التعريف 
هللا. عبد  موالي  بشالع  الساكن  و 
تجزئة االدليس ة لقم.6.مراكش ت عا.
التس ي1. عقد  في  املدكولة  للشروط 

الحر..
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.
بند لقم.*:.الذي ينص على مايلي:.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
23.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116570.
784I

cherkaouaudit

AMRAMINE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

cherkaouaudit
 bd.moulay.youssef.résidence
 yassine 2  1er.etage ، 90010،

tanger.maroc
AMRAMINE  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي املنطقة 
الصناع ة مغوغة مسلك لقم  1 
قطعة لقم 033  - 90000 طنجة 

امل لكة املغرا ة

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

108985

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .14

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

. AMRAMINE

صناعة. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

و تسويق ارحزمة و الحقائب وكل ما.

يدخل في..هذه الصناعات.

املنطقة. .: عنوان املقر االجت اعي.

 1 . لقم. مسلك  مغوغة  الصناع ة 

طنجة. .90000  -   033 لقم. قطعة 

امل لكة املغرا ة.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 200.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

خالد. الع راني  اآلفجمي  الس د 

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .1.600   :

للحصة..

مح د. الع راني  اآلفجمي  الس د 

ارمين.:..400.حصة بق  ة.100.دلهم.

للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

خالد. الع راني  اآلفجمي  الس د 

 66 لقم. بنفسج  شالع  عنوافه)ا).

امل لكة. طنجة  .90000 ارمين. ف ال 

املغرا ة.

مح د. الع راني  اآلفجمي  الس د 

لقم. بنفسج  شالع  عنوافه)ا). ارمين 

66.ف ال ارمين.90000.طنجة امل لكة.

املغرا ة.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

مح د. الع راني  اآلفجمي  الس د 

لقم. بنفسج  شالع  عنوافه)ا). ارمين 

66.ف ال ارمين.90000.طنجة امل لكة.
املغرا ة

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .19 بتاليخ. . التجالية بطنجة.
2020.تحت لقم.234884.
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omri.compta.sarl.au

 STE EL KHOUT TRANS
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

omri.compta.sarl.au
 N°4 LOT.AL.MAGHREB.AL

JADID ، 92000، larache.maroc
  STE EL KHOUT TRANS SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي بدوال 

خراشفة ج اعة ليصافة الش ال ة 
ق ادة ليصافة دائرة واد املخازن 

العرائش - 92000 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5555
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .06
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE EL.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

. KHOUT TRANS SARL
الغرض. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
أو. املغرب  في  سواء. .، الشركة. من 
بارصالة عن ففسها أو. .، في الخالج.

لصالح حساب الغي1:
فقل الع ا5 ف ابة عن اآلخرين.؛

الصع دين. على  الركاب  فقل 
املحلي والدولي.

والدولي. الوطني  ال11ي  النقل 
للبضائع.

استئجال أي وس لة فقل.
شراء.وا ع ج  ع وسائل النقل

-.التجالة العامة والتوزيع والشراء.
والب ع والت ث ل واالستي1اد والتصدير

أي مواد أو بضائع.
االستحواذ على حقوق ملك ة أو.
في. ارشكا5  من  شكل  بأي  حصص 
ج  ع الشركات ذات الغرض امل اثل

أو ذات الصلة.
إنشاء.وح ازة وتأجي1 وإدالة عقود.
التجالية. ارصو5  لج  ع  اإليجال 

والتأجي1.،
ترك ب وتشغ ل ج  ع املؤسسات.
والشركات واملصانع والولش املتعلقة.

بواحد أو
اآلخر من ارنشطة املحددة.

أخذ أو ح ازة أو استغال5 أو فقل.

االخت1اع. واراءات  الع ل ات  ج  ع 
املتعلقة بهذه ارنشطة.

املشالكة املباشرة أو غي1 املباشرة.

للشركة في ج  ع ارنشطة املال ة أو.
العقالية أو

ج  ع. وفي  املنقولة  امل تلكات 

الشركات التجالية أو الصناع ة التي.

قد تكون مرتبطة لغرض الشركة أو.
بأي منها

كائن مشابه أو ذي صلة.
بدوال. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
الش ال ة. ليصافة  ج اعة  خراشفة 
املخازن. واد  دائرة  ليصافة  ق ادة 

العرائش.-.92000.العرائش املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
حصة. .50 . .: الس د طوى مح د.

بق  ة.1.000.دلهم للحصة..
الس د البالوي ج ا5.:..50.حصة.

بق  ة.1.000.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
عنوافه)ا). . طوى. مح د  الس د 
ليصافة. ج اعة  خراشفة  بدوال 
واد. دائرة  ليصافة  ق ادة  الش ال ة 
العرائش. .92000 العرائش. املخازن 

املغرب.
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عنوافه)ا). البالوي  ج ا5  الس د 

ليصافة. ج اعة  خراشفة  بدوال 

واد. دائرة  ليصافة  ق ادة  الش ال ة 

العرائش. .92000 العرائش. املخازن 
املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). . طوى. مح د  الس د 

ليصافة. ج اعة  خراشفة  بدوال 

واد. دائرة  ليصافة  ق ادة  الش ال ة 

العرائش. .92000 العرائش. املخازن 
املغرب

عنوافه)ا). البالوي  ج ا5  الس د 

ليصافة. ج اعة  خراشفة  بدوال 

واد. دائرة  ليصافة  ق ادة  الش ال ة 

العرائش. .92000 العرائش. املخازن 
املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 15 بتاليخ. . بالعرائش. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.789.
786I

atmani.digital.services

ATMANI DIGITAL SERVICES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

atmani.digital.services
 residence.essabah.n° 85 sidi

 moumen.casablanca ، 20075،
casablanca.maroc

 ATMANI DIGITAL SERVICES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 

الصباح لقم 85 س دى مومن الدال 
الب ضاء - 20075 الدال الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
472427

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .02

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.ATMANI DIGITAL SERVICES

اع ا5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

التصدير- و  االستي1اد  الطباعة-.

التجالة بصفة عامة.

اقامة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

85.س دى مومن الدال. الصباح لقم.

الب ضاء. الدال  .20075 .- الب ضاء.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: لش د. عث انى  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). لش د  عث انى  الس د 

 2000 م دلت. طالق  شالع  .187

م دلت املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). لش د  عث انى  الس د 

 20000 م دلت. طالق  شالع  .187

م دلت املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 17 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

شتن2020.11.تحت لقم.746366.
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CABINET BADREDDINE

SNL CARRIERES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

CABINET BADREDDINE

279 أ مسي1ة 1 اقامة هني الشقة 

لقم 1 ، 0، مراكش املغرب

SNL CARRIERES شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي الصفاء 

24 شالع موالي عبد هللا  الشقة لقم 

12 بلوك ب الطابق الثالث جليز - * 

مراكش املغرب.

حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.86261

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

2020.تقرل حل. 29.شتن11. املؤلخ في.

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات.

  SNL CARRIERES الوح د. الشريك 

دلهم. .400.000 لأس الها. مبلغ 

الصفاء. اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 

الشقة. . هللا. عبد  موالي  شالع  .24

الثالث. الطابق  ب  بلوك  .12 لقم.

.: مراكش املغرب فت جة 5. .* .- جليز.

من القافون. .33 و. .32 طبقا للبندين.

االسا�سي للشركة.

و حدد مقر التصف ة ب الصفاء.

24.شالع موالي عبد هللا..الشقة لقم.

12.بلوك ب الطابق الثالث جليز.-.*.

مراكش املغرب..

و عين:

الهردة. . الجل ل. عبد  الس د)ة).

لقم. تجزئة  .5 املحام د. عنوافه)ا). و 

1002.*.مراكش املغرب ك صفي.)ة).

للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

23.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116569.
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easy.compta

ماكس دونالد

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

easy.compta

 RES.KOUTOUBIA.IMM 6 N3

 HAY NASSIM RES KOUTOUBIA

 IMM 6 N3 HAY.NASSIM،

20520، CASABLANCA.maroc

ماكس دوفالد شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طول التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي 432, شالع 

مصطفى املعاني - 20080 الدال 

الب ضاء املغرب.

حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.38107

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2016.تقرل حل. 26.دجن11. املؤلخ في.

املحدودة. املسؤول ة  ذات  شركة 

لأس الها. مبلغ  . دوفالد. ماكس 

مقرها. وعنوان  دلهم  .500.000

مصطفى. شالع  .,432 اإلجت اعي.

الب ضاء. الدال  .20080 .- املعاني.

املغرب فت جة 5.:.إغالق الشركة.

 37 ب. التصف ة  مقر  حدد  و 

20080.بالدال. .-. شالع آيت باع ران.

الب ضاء..املغرب..

و عين:

و. بلغازي  . . أمين. الس د)ة).

 90 لقم. مندلوفا  تجزئة  عنوافه)ا).

الدال. . .20460 معروف. س دي 

الب ضاء.املغرب ك صفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 02 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

يناير.2017.تحت لقم.622943.

789I
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FIDU.ECO

ASALAT AL BOUNYANE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ا5 الشركة

FIDU.ECO
170 شالع فاس اقامة نسرين 
الطابق االو5 لقم 6 طنجة ، 

90000، طنجة املغرب
ASALAT AL BOUNYANE شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 170 شالع 

فاس اقامة نسرين الطابق االو5 
لقم 6 طنجة 170 شالع فاس اقامة 
نسرين الطابق االو5 لقم 6 طنجة 

90000 طنجة املغرب.
لفع لأس ا5 الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.105755

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تم. .2020 أكتوار. .09 في. املؤلخ 

قدله. ب بلغ  الشركة  لأس ا5  لفع 

من. أي  دلهم«. .2.400.000«
 2.500.000« إلى. دلهم«. .100.000«
تقديم حصص. . .: عن طريق. دلهم«.

فقدية أو ع ن ة.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار. .19 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.234852.

790I

املركز الجهوي لالستث ال لجهة الع ون الساق ة.

الح راء

SUD.SID
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ال لجهة 
الع ون الساق ة الح راء

صندوق ال11يد 2266 ، 70000، 
الع ون املغرب

SUD.SID شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي خط 
الرملة 01 زفقة الريصاني لقم 70 - 

70000 الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
33517

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .13

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
SUD. .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.SID
غرض الشركة بإيجاز.:.اإلنشاءات.

وارع ا5 املتنوعة.
التجالة. .، والتصدير. االستي1اد 

العامة.،
وص افة. وإصالح  عامة  م كاف كا 

وتج  ع
فحص وضبط التوازي

فحص تآكل وضغط اإلطالات
وص افة. املحرك  وضبط  فحص 

البطالية وتغ ي1 الزيت
تزج ج مستويات السوائل والفلت1.
.، الفرامل. سائل  .، املحرك. )زيت 
مرشحات الهواء.أو الجس  ات.،.إلخ)
املركبات. غ ال  قطع  وا ع  شراء.

وزيوت املحركات
الصناع ة. املعدات  في  التجالة 

وقطع الغ ال
ص دل ة عامة

ومعالجة. التبل ط  أع ا5 

ارلض ات.،.وترك ب البالط.،.وأع ا5.

والت1ويج. .، والرخام. السي1ام ك 

وأع ا5 النجالة الخشب ة. .، العقالي.
والحديدية..PVC.واملعادن.

أع ا5 الدهان والجص والديكول.
؛.أع ا5 الص افة العامة واإلصالح

.، املكتب ة. والتجهيزات  ارثاث 

التشغ ل. .، الك ب وتر. أجهزة  توليد 

لإلدالات. واملعدات  لل كاتب  اآللي 

والج ع ات والتعاوف ات والتج عات.
،.G.I.E.وج  ع املنظ ات.

العامة. اإلدالية  املباني  تنظ ف 

واملساحات. والحدائق  والخاصة 

الخضراء..خدمات منزل ة مختلفة.

والبستنة. البستنة  أع ا5 

العامة. والسباكة  وارمن  والتشجي1 

وارع ا5 اإلنشائ ة وأع ا5 الطرق.

شراء.وا ع وتوليد املالبس وارزياء.

والسالمة والع ل وارمن.

.، س سرة. .، تجالة. .، ب ع. .، شراء.

�سيء. أي  تسويق  .، تصن ع. .، ت ث ل.

.، آالت. .، بضائع. .، مادة. .، منتج. .،

ملحقات.

تجالة ارس اك.

مب دات اآلفات.

فقل ارفراد والنقل مقابل أجر أو.

واللوازم واملعدات ملختلف. .، مكافأة.

املنتجات.

ارع ا5. .، شركة ارشغا5 العامة.

املباني. ج  ع  إنشاء. .، املختلفة.

وغي1ها. واملصانع  والخاصة  العامة 

بأفواعها. والخرسافة  الخامات  بكافة 

والتزج ج.

ب ع مواد البناء

وال. .، تصن ع وتسويق مواد البناء.

والبالط. والطوب  التكتالت  س  ا 

املنتجات. وج  ع  ارفابيب  ومواد 

على. القائ ة  الصلة  وذات  امل اثلة 

وارلض. والرمل  والح�سى  ارس نت 

والجبس.،.إلخ..

:.حي خط. عنوان املقر االجت اعي.
 -  70 زفقة الريصاني لقم. .01 الرملة.

70000.الع ون املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: الس د عوامري س دي.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د عوامري س دي عنوافه)ا).

الريصاني. زفقة  .01 الرملة. حي خط 
لقم.70 70000.الع ون املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.

ومواطن مسي1ي الشركة:

ملين. مح د  سويح  . الس د.

زفقة. .01 حي خط الرملة. . عنوافه)ا).

الع ون. .70000  70 لقم. الريصاني 

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالع ون..بتاليخ.22.أكتوار.

2020.تحت لقم.2501/2020.

791I

HILMI LAW FIRM

CRYSTAL ADVERTISING

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ا5 الشركة

HILMI LAW FIRM

 Boulevard.d›anfa ، 20000، 124

Casablanca.Maroc

CRYSTAL ADVERTISING شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 3 

 boulevard.al.Massira.Al.Khadra,

 5ème.étage, Casablanca -

.20000 Casablanca.Maroc

لفع لأس ا5 الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.249653

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تم. .2019 شتن11. .30 في. املؤلخ 

ب بلغ. الشركة  لأس ا5  لفع 

من. أي  دلهم«. .135.600« قدله.

»2.420.000.دلهم«.إلى.»2.555.600 

تقديم حصص. . .: عن طريق. دلهم«.

فقدية أو ع ن ة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 03 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

دجن2019.11.تحت لقم.722063.
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SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

PAIN-UNO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ا5 الشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage.Lot.
 B22 Lotissement.Zaitoune

 TIKIOUINE.AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

PAIN-UNO شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 
االل�سي تجزئة لقم 1256 تجزئة 

ت ل ال ت كوين اكادير - 80000 اكادير 
املغرب.

لفع لأس ا5 الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.37697
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
تم. .2020 أكتوار. .01 في. املؤلخ 
قدله. ب بلغ  الشركة  لأس ا5  لفع 
»300.000.دلهم«.أي من.»100.000 
عن. دلهم«. .400.000« إلى. دلهم«.
إدماج احت اطي أو ألااح أو. . .: طريق.

عالوات إصدال في لأس املا5.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار. .23 بتاليخ. . التجالية باكادير.

2020.تحت لقم.96833.
793I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

 DENTAL 3D PRINTING
MOROCCO

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس 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

 DENTAL 3D.PRINTING

MOROCCO   شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 15 اقامة 

بنيس ف شالع الخوالزمي الطابق 

الثالث لقم 11 طنجة - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

108187

 07 عقد حر مؤلخ في. . ب قت�سى.
القافون. إعداد  تم  .2020 غشت.

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

 DENTAL 3D PRINTING  :

.  MOROCCO

.: بإيجاز. الشركة  غرض 

.L’impression.3D

عنوان املقر االجت اعي.:.15.اقامة.

الطابق. الخوالزمي  شالع  ف  بنيس 

 90000 .- طنجة. .11 لقم. الثالث 

طنجة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة سنة..

 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

 100 . .: . حسني. مروى  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). حسني  مروى  الس دة 

3.لقم. اقامة أمين شالع فجريا ع الة.

6.طنجة.90000.طنجة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). حسني  مروى  الس دة 

3.لقم. اقامة أمين شالع فجريا ع الة.

6.طنجة.90000.طنجة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

شتن11. .25 بتاليخ. . بطنجة. التجالية 

2020.تحت لقم.234121.

794I

jilovta.sarl

STE RACHIDI IMMOBILER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

jilovta.sarl

 hay.el.wifak.elhassani.rue.AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

ste.rachidi.immobiler  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي التجزئة 

العسكرية ف 12 لقم 12  - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

35851

 28 عقد حر مؤلخ في. . ب قت�سى.
القافون. إعداد  تم  .2020 غشت.

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 ste .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

. rachidi.immobiler

منعش. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

عقالي..

التجزئة. .: عنوان املقر االجت اعي.
 60000 -   12 12.لقم. العسكرية ف.

وجدة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 340 . .: لش دي. مح د  الس د 

حصة بق  ة.34.000.دلهم للحصة..

 330 . .: لش دي. حسان  الس د 

حصة بق  ة.33.000.دلهم للحصة.

 330 . .: . لش دي. مح د  الس د 

حصة بق  ة.33.000.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). لش دي  مح د  الس د 

امل لود. هاشمي  طريق  االفدلس  حي 

لقم.206 60000.وجدة املغرب.

الس د حسان لش دي عنوافه)ا).

امل لود. هاشمي  طريق  االفدلس  حي 

لقم.206 60000.وجدة املغرب.

عنوافه)ا). . الس د مح د لش دي.

امل لود. هاشمي  طريق  االفدلس  حي 

لقم.206 60000.وجدة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). لش دي  مح د  الس د 

امل لود. هاشمي  طريق  االفدلس  حي 

لقم.206 60000.وجدة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .22 بتاليخ. . بوجدة. التجالية 

2020.تحت لقم.2422.

795I

مكتب محاسبة

FOUTIS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

مكتب محاسبة

ع الة 41 شقة 2 زفقة عال5 بن عبد 

هللا ص.ب 200 الرش دية ، 52004، 

الرش دية املغرب

FOUTIS شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 21 

طريق الرش دية زايدة - 53000 

زايدة املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.1727

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 شتن11. .22 في. املؤلخ 

املصادقة على.:



عدد.5637 - 25.لا ع ارو1442.5 )11.فوف 2020.11)الجريدة الرسمية   15342

ال وبي. . عث ان. )ة). تفويت الس د.

 167 حصة اجت اع ة من أصل. .56

مح د. )ة). الس د. . لفائدة. حصة 

ال وبي بتاليخ.22.شتن2020.11.

ال وبي. . عث ان. )ة). تفويت الس د.

 167 حصة اجت اع ة من أصل. .56

حصة لفائدة..الس د.)ة).مراد ال وبي.

بتاليخ.22.شتن2020.11.

ال وبي. . عث ان. )ة). تفويت الس د.

 167 حصة اجت اع ة من أصل. .57

مصطفى. )ة). الس د. . لفائدة. حصة 

ال وبي بتاليخ.22.شتن2020.11.

.بن دوحى. )ة).هدة. تفويت الس د.

 167 حصة اجت اع ة من أصل. .56

مح د. )ة). الس د. . لفائدة. حصة 

ال وبي بتاليخ.22.شتن2020.11.

.بن دوحى. )ة).هدة. تفويت الس د.

 167 حصة اجت اع ة من أصل. .56

حصة لفائدة..الس د.)ة).مراد ال وبي.

بتاليخ.22.شتن2020.11.

.بن دوحى. )ة).هدة. تفويت الس د.

 167 حصة اجت اع ة من أصل. .57

مصطفى. )ة). الس د. . لفائدة. حصة 

ال وبي بتاليخ.22.شتن2020.11.

تفويت الس د.)ة).عائشة..اكديدو.

 126 حصة اجت اع ة من أصل. .42

مح د. )ة). الس د. . لفائدة. حصة 

ال وبي بتاليخ.22.شتن2020.11.

تفويت الس د.)ة).عائشة..اكديدو.

 126 حصة اجت اع ة من أصل. .41

حصة لفائدة..الس د.)ة).مراد ال وبي.

بتاليخ.22.شتن2020.11.

تفويت الس د.)ة).عائشة..اكديدو.

 126 حصة اجت اع ة من أصل. .41

مصطفى. )ة). الس د. . لفائدة. حصة 

ال وبي بتاليخ.22.شتن2020.11.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

 13 بتاليخ. . بالرش دية. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.163.

796I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

PAIN-UNO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage.Lot.

 B22 Lotissement.Zaitoune

 TIKIOUINE.AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

PAIN-UNO شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 

االل�سي تجزئة لقم 1256 تجزئة 

ت ل ال ت كوين اكادير - 80000 اكادير 

املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.37697

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 أكتوار. .01 في. املؤلخ 

املصادقة على.:

تفويت الس د.)ة).مح د...الوزاني.

أصل. من  اجت اع ة  حصة  .1.600

4.000.حصة لفائدة..الس د.)ة).يوس..

الوزاني بتاليخ.01.أكتوار.2020.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

أكتوار. .23 بتاليخ. . التجالية باكادير.

2020.تحت لقم.96833.

797I

MADCEREALES

MADCEREALES 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي1 تس  ة الشركة

MADCEREALES

 ZONE INDUSTRIELLE

  SELOUANE.KM2 ROUTE.DE

 TAOURIRT.NADOR ، 62000،

NADOR MAROC

 MADCEREALES شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

 ZONE وعنوان مقرها االجت اعي
 INDUSTRIELLE.KM2 ROUTE
 DE TAOURIRT SELOUANE

 NADOR.BOITE.POSTALE.N 271
 BENI.ENSAR  62000 NADOR

.MAROC
تغ ي1 تس  ة الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
9929

العام. الج ع  ب قت�سى  .

شتن11. .23 في. املؤلخ  اإلستثنائي 

2020.تم تغ ي1 تس  ة الشركة من.».
 ORIENTAL«.إلى.»MADCEREALES

. »MASDAR
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 21 بتاليخ. . بالناضول. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.3428.

798I

ste.cofiguer.sarl

STE GUERCIF PAINT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ste.cofiguer.sarl
 av.guennad.tayeb 1 etage.n3
guercif ، 35100، guercif.maroc
STE GUERCIF PAINT شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي امللك 

املسمى - بو5 كلوديل - شالع مح د 
الخامس - 35100 جرس ف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
1899

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .09

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.GUERCIF PAINT

غرض الشركة بإيجاز.:.-.مقاو5 في.

اشغا5 الصباغة

-.اشغا5 مختلفة او اشغا5 البناء.

امللك. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

-.شالع مح د. بو5 كلوديل. .- املسمى.

الخامس.-.35100.جرس ف املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: بلخي1. الزلكاني  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). بلخي1  الزلكاني  الس د 

جرس ف. هولاة  العبداالوية  دوال 

35100.جرس ف املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). بلخي1  الزلكاني  الس د 

جرس ف. هولاة  العبداالوية  دوال 

35100.جرس ف املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ. . بجرس ف. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.896/020.

799I

COMPT NET

بني وكيل ترافو
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

COMPT NET

 27RUE.CASABLANCA 2 EME

 ETAGE.APPARTEMENT.NR 3 ،

60000، OUJDA.MAROC

بني وك ل ترافو شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

بواو الرقم 219 طريق تازة وجدة - 

60000 وجدة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

35847

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .07

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

بني. .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

وك ل ترافو.

شركة. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

اشغا5 البناء.و خدمات اخرى..

تجزئة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

.- طريق تازة وجدة. .219 بواو الرقم.

60000.وجدة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 80.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د التاقي مح د.:..800.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). . مح د. التاقي  الس د 

اسلي. وك ل  بني  الش خ  اوالد  دوال 

ع الة وجدة.60000.وجدة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د التاقي مح د عنوافه)ا).دوال.

اوالد الش خ بني وك ل اسلي ع الة و.

جدة.60000.وجدة..املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .16 بتاليخ. . بوجدة. التجالية 

2020.تحت لقم.2417.

800I

COMPTAFFAIRES

 GROUPE SCOLAIRE
ESPERANCE PRIVE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
لفع لأس ا5 الشركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er.ETAGE.N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 GROUPE SCOLAIRE

ESPERANCE PRIVE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي االزدهال 

تجزئة اوه ب  - 40060 مراكش 

املغرب.
لفع لأس ا5 الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.46305

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تم. .2020 ف11اير. .27 في. املؤلخ 

قدله. ب بلغ  الشركة  لأس ا5  لفع 

من. أي  دلهم«. .3.000.000«

»3.000.000.دلهم«.إلى.»6.000.000 

دلهم«.عن طريق.:..إدماج احت اطي أو.

ألااح أو عالوات إصدال في لأس املا5.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

مالس. .16 بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.113181.

801I

ste.cofiguer.sarl

 STE MAROCAINE
 DE MACONNERIE

D’EXCELLENCE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ا5 الشركة

ste.cofiguer.sarl

 av.guennad.tayeb 1 etage.n3

guercif ، 35100، guercif.maroc

 STE MAROCAINE DE

  MACONNERIE D’EXCELLENCE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
ملك اله11ي لقم 8  - 35100 

جرس ف املغرب.
لفع لأس ا5 الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.1525

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تم. .2020 أكتوار. .22 في. املؤلخ 

قدله. ب بلغ  الشركة  لأس ا5  لفع 
»400.000.دلهم«.أي من.»100.000 
عن. دلهم«. .500.000« إلى. دلهم«.
طريق.:..لفع الق  ة اإلس  ة لألسهم.

املوجودة.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ. . بجرس ف. االبتدائ ة 
أكتوار.2020.تحت لقم.902/2020.

802I

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

RIM PROMO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA
 lot.wafa.residence.el 199

 mouahidine.appartement.a2 ،
28820، mohammedia.maroc

RIM PROMO شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجت اعي 202 شالع 
عبد املومن  لقم 5 الطابق السفلي - 

20042  الدالالب ضاء  املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.334065

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في.24.أكتوار.2020.تقرل حل.

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات.
  RIM PROMO الوح د. الشريك 
دلهم. .100.000 لأس الها. مبلغ 
202.شالع. وعنوان مقرها اإلجت اعي.
عبد املومن..لقم.5.الطابق السفلي.-.
20042..الدالالب ضاء..املغرب فت جة.

5.:.ازمة في القطاع.

و حدد مقر التصف ة ب.202.شالع.

عبد املومن..لقم.5.الطابق السفلي.-.

20042..الدالالب ضاء..املغرب..

و عين:

..س ف الدين و. الس د)ة).س  ة.

2.توسعي.. 168.حي النهضة. عنوافه)ا).

)ة). الرااط املغرب ك صفي. .10210

للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 23 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

ماي.2018.تحت لقم.0666990.

803I

MOHAMED LAAGOUBI

B-ALI TRANSPORT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

MOHAMED LAAGOUBI

 1er.ETAGRE.N°2 RUE.TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES.MAROC

B-ALI TRANSPORT شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة 

6 طابق 1 دوال أوالد يوسف أوالد 

الط ب فاس. - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

64123

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .15

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 B-ALI .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.TRANSPORT

فقل. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي1.
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شقة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

أوالد. يوسف  أوالد  دوال  .1 طابق. .6
الط ب فاس..-.30000.فاس املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

334.حصة. . .: الس د الهي1ي فريد.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د الهي1ي ياسين.:..333.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

 333 . .: الس د الهي1ي عبد الهادي.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

 48 الس د الهي1ي فريد عنوافه)ا).
شالع مكة اقامة بال5 الريفي الطابق.
فاس. صفرو  طريق  ارمل  حي  .1

30100.فاس املغرب.
عنوافه)ا). ياسين  الهي1ي  الس د 
البسابسة. العلوية  التعاوف ة  دوال 
تيسة تاوفات.34202.تاوفات املغرب.

الهادي. عبد  الهي1ي  الس د 

عنوافه)ا).دوال التعاوف ة العلوية اوالد.

تاوفات. .34202 عل ان تيسة تاوفات.
املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

 48 الس د الهي1ي فريد عنوافه)ا).
شالع مكة اقامة بال5 الريفي الطابق.
فاس. صفرو  طريق  ارمل  حي  .1

30100.فاس املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار. .06 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2522/20.
804I

ste.cofiguer.sarl

 STE GUER ORIENT
TRAVAUX

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

لفع لأس ا5 الشركة

ste.cofiguer.sarl
 av.guennad.tayeb 1 etage.n3
guercif ، 35100، guercif.maroc

 STE GUER ORIENT TRAVAUX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

بخوشة الرقم 4 - 35100 جرس ف 
املغرب.

لفع لأس ا5 الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.1827
الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم. .2020 أكتوار. .19 في. املؤلخ 
قدله. ب بلغ  الشركة  لأس ا5  لفع 
»400.000.دلهم«.أي من.»100.000 
عن. دلهم«. .500.000« إلى. دلهم«.
طريق.:..لفع الق  ة اإلس  ة لألسهم.

املوجودة.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ. . بجرس ف. االبتدائ ة 
أكتوار.2020.تحت لقم.901/2020.

805I

ديوان املحاسبة

 YADANE IKHWANE
يدان إخوان

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

ديوان املحاسبة
السالم 5، شقة لقم 7، الطابق 2، 
مرجان 1 صندوق ال11يد 16092 
قرطبة، 50070، مكناس املغرب

YADANE IKHWANE يدان إخوان 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 25 تجزئة 
طه لياض اإلس اعل ة  - 50070 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

51087
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .05
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
YADANE IKHWANE.يدان إخوان.

منعش. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
عقالي أشغا5 البناء.و التجالة.

عنوان املقر االجت اعي.:.25.تجزئة.
 50070 .- . اإلس اعل ة. لياض  طه 

مكناس املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
الس د يدان..مح د.:..500.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..
 500 . .: مصطفي. . يدان. الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
الس د يدان..مح د عنوافه)ا).25 
تجزئة طه لياض اإلس اعل ة..50070 

مكناس املغرب.
.مصطفي عنوافه)ا). الس د يدان.
الحي العسكري.4.لقم.104.البساتين.

50020.مكناس املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د يدان..مح د عنوافه)ا).25 
تجزئة طه لياض اإلس اعل ة..50070 

مكناس املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
22.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب كناس.

2020.تحت لقم.3400.
806I

ديوان املحاسبة

MANAL RIS منال ريص
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ديوان املحاسبة
السالم 5، شقة لقم 7، الطابق 2، 
مرجان 1 صندوق ال11يد 16092 
قرطبة، 50070، مكناس املغرب

MANAL RIS منا5 ليص شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 114 
مرجان 1 الشطر 1  - .

50070 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

51077
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .15
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

MANAL RIS.منا5 ليص.
غرض الشركة بإيجاز.:.استي1اد و.

تصدير,.التجالة.
عنوان املقر االجت اعي.:.لقم.114 

مرجان.1.الشطر.1  -  
50070.مكناس املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

 500 . .: هاجر. عبدالوي  الس دة 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 500 . .: . الس د عبدالوي مح د.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس دة عبدالوي هاجر عنوافه)ا).
لقم.114.مرجان.1.الشطر.1  50070 

مكناس املغرب.
الس د مح د عبدالوي عنوافه)ا).
ارو5. الشطر  .1 مرجان. .114 لقم.

50070.مكناس املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د مح د الشع بة..عنوافه)ا).
 14000   4 لقم. فاس  مج وعة 

القن طرة املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
22.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب كناس.

2020.تحت لقم.3395.

807I
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مركز تنغي1 لل حاسبة و التس ي1

ATLAS CAR.COM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

مركز تنغي1 لل حاسبة و التس ي1
لقم 394 تجزئة اديس نغي1 شالع 
مح د الخامس تنغي1 اقل م تنغي1، 

45800، تنغي1 املغرب
ATLAS CAR.COM شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي ايت 
كض ف الجديد لقم 356 بلوك 

07 زفقة لقم 03 ولزازات - 45000  
ولزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
11063

 08 عقد حر مؤلخ في. . ب قت�سى.
القافون. إعداد  تم  .2020 أكتوار.
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 ATLAS.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.CAR.COM
كراء. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

الس الات بدون سائق.
حي ايت. .: عنوان املقر االجت اعي.
بلوك. .356 لقم. الجديد  كض ف 
  45000 .- ولزازات. .03 زفقة لقم. .07

ولزازات املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
الس د اح د الدهبي.:..500.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..
 500 . .: البوش خي. الس د ح  د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
عنوافه)ا). الدهبي  اح د  الس د 
تنغي1. دادس  بومالن  الجديد  الحي 

45800.تنغي1 املغرب.

الس د ح  د البوش خي عنوافه)ا)..
 4551 اسباف ا. ب  .51  45 �سي اللاد.

اسباف ا اسباف ا.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). اولجدا5  علي  الس د 
تنغي1. دادس  بومالن  الجديد  الحي 

45800.تنغي1 املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار. .20 بتاليخ. . االبتدائ ة بتنغي1.

2020.تحت لقم.-.
808I

FIDUBAM

اشن كاش
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAM
 N°3 Bd.PRINCE.SIDI

 MOHAMED  NADOR.N°3
  Bd.PRINCE.SIDI.MOHAMED

 NADOR، 62000، NADOR
MAROC

اشن كاش  شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي السكة 
الحديدية  - 62000 الناظول العروي  

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

3442
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .19
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
اشن. .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

كاش..
تحويل. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

االموا5 والخدمات..
حي. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
62000.الناظول. .- . السكة الحديدية.

العروي..املغرب..

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 500 . .: . الس د اشن عبد السالم.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس دة اشن حسنة..:..500.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

السالم.. عبد  اشن  الس د 

الحديدية.. السكة  حي  عنوافه)ا).

62000.العروي الناظول املغرب.

عنوافه)ا). حسنة  اشن  الس دة 

حي السكة الحديدية.62000.العروي.

الناظول املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

السالم.. عبد  اشن  الس د 

الحديدية.. السكة  حي  عنوافه)ا).

62000.العروي الناظول املغرب

عنوافه)ا). حسنة  اشن  الس دة 

حي السكة الحديدية.62000.العروي.

الناظول املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 23 بتاليخ. . بالناضول. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.-.

809I

FIDUBAC SARL

AZRO BLADI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

162مكرل شالع يوسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة لقم 11 الناضول

62000، nador.maroc

AZRO BLADI شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

الصناعي سلوان الناظول - 62000  

الناظول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

20829

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .14

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 AZRO.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.BLADI

استي1اد. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

وتصدير مواد البناء.

حي. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

  62000 .- الناظول. الصناعي سلوان 

الناظول املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: . الس د يوسف بوزياني.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د يوسف بوزياني..عنوافه)ا).

  62000 الناظول. .322 لقم. .3 عريض.

الناظول املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د يوسف بوزياني..عنوافه)ا).

  62000 الناظول. .322 لقم. .3 عريض.

الناظول املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ. . بالناضول. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.3432.

810I
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مكتب محاسبة

AOUFOUS GUIR AGRI SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

مكتب محاسبة

ع الة 41 شقة 2 زفقة عال5 بن عبد 

هللا ص.ب 200 الرش دية ، 52004، 

الرش دية املغرب

 AOUFOUS GUIR AGRI SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 86 

تجزئة الجامعة الرش دية - 52000 

الرش دية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

14237

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .06

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.AOUFOUS GUIR AGRI SARL

ارشغا5. .: غرض الشركة بإيجاز.

املختلفة

الوساطة

ب ع املواد الفالح ة.

 86 لقم. .: عنوان املقر االجت اعي.

 52000 .- تجزئة الجامعة الرش دية.

الرش دية املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 500 . .: الس د أنس ع ري علوي.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د امح د ع ري علوي.:..500 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

علوي. ع ري  أنس  الس د 

الجامعة. تجزئة  .86 لقم. عنوافه)ا).

الرش دية.52000.الرش دية املغرب.
علوي. ع ري  امح د  الس د 

الجامعة. تجزئة  .86 لقم. عنوافه)ا).

الرش دية.52000.الرش دية املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
علوي. ع ري  أنس  الس د 

الجامعة. تجزئة  .86 لقم. عنوافه)ا).

الرش دية.52000.الرش دية املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ. . بالرش دية. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.984.

811I

JURISMAG SARL

MON BEBE WEB SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

JURISMAG SARL

 5Rue.Pléiades, Résidence

 Imrane,(En.face.école.primaire

 Abdelmoumen(, Appt.N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca.Maroc

MON BEBE WEB SARL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زاوية شالع 

لحا5 املسك ني وزفقة مح د طالب ، 

البناية أ ، برج ال اقوت ، الطابق 5، 

الشقة لقم 23 ، مكتب لقم 1 ، دلب 

ع ر  - 20000 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

476175

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .24

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 MON .: اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها.

.BEBE WEB SARL

غرض الشركة بإيجاز.:.ب ع ألعاب.

االطفا5.
زاوية. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

مح د. وزفقة  املسك ني  لحا5  شالع 

.، ال اقوت. برج  .، أ. البناية  .، طالب.

مكتب. .، .23 الشقة لقم. .،5 الطابق.

الدال. .20000 .- . دلب ع ر. .، .1 لقم.

الب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 200 . .: بفـتــس. هللا  عبد  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

زوجة. بفـتــس  عائشة  الس دة 

طالب.:..200.حصة بق  ة.100.دلهم.

للحصة..

الس د ح  د بفـتــس.:..200.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس دة أم نة بفـتــس.:..200.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

 50 . .: . بفـتــس. عائشة  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 50 . .: . بفـتــس. خديجة  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د مح د قاسم بفـتــس.:..100 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د عبد هللا بفـتــس عنوافه)ا).

20000.الدال الب ضاء. الدال الب ضاء.

املغرب.

زوجة. بفـتــس  عائشة  الس دة 

الب ضاء. الدال  عنوافه)ا). طالب 

20000.الدال الب ضاء.املغرب.

عنوافه)ا). بفـتــس  ح  د  الس د 

الدال الب ضاء. .20000 الدال البضاء.

املغرب.

عنوافه)ا). بفـتــس  أم نة  الس دة 

20000.الدال الب ضاء. الدال الب ضاء.

املغرب.

الس دة عائشة بفـتــس عنوافه)ا).

20000.الدال الب ضاء. الدال الب ضاء.

املغرب.

الس دة خديجة..بفـتــس عنوافه)ا).

20000.الدال الب ضاء. الدال الب ضاء.

املغرب.

بفـتــس. . قاسم. مح د  الس د 

عنوافه)ا).الدال الب ضاء.20000.الدال.

الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د عبد هللا بفـتــس عنوافه)ا).

20000.الدال الب ضاء. الدال الب ضاء.

املغرب

زوجة. بفـتــس  عائشة  الس دة 

الب ضاء. الدال  عنوافه)ا). طالب 

20000.الدال الب ضاء.املغرب

عنوافه)ا). بفـتــس  ح  د  الس د 

20000.الدال الب ضاء. الدال الب ضاء.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750495.

812I

FIDUCIAIRE MALIKI

 SOCIETE ALAOUA

TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

FIDUCIAIRE MALIKI

شالع املسجد لقم 20 الطابق االو5 

الشقة 1 الرش دية ص ب 188 ، 

52000، الرش دية املغرب

 SOCIETE ALAOUA TRAVAUX

DIVERS شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم 38 

شالع موالي يوسف الفود - 52000 

الفود املغرب.
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قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

.2527

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2019.تقرل حل. 30.دجن11. املؤلخ في.

 SOCIETE ALAOUA TRAVAUX

املسؤول ة. ذات  شركة  .DIVERS

 200.000 لأس الها. مبلغ  املحدودة 

اإلجت اعي. مقرها  وعنوان  دلهم 

الفود. يوسف  شالع موالي  .38 لقم.

الفود املغرب فت جة الزمة. .52000  -

اقتصادية.

و عين:

الس د)ة).اح د..عالوة و عنوافه)ا).

الفود. يوسف  شالع موالي  .38 لقم.

)ة). ك صفي. املغرب  الفود  .52000

للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة.

 38 وفي لقم. .2020 شتن11. .30 بتاليخ.

 52000 .- شالع موالي يوسف الفود.

الفود املغرب.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ. . بالرش دية. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.303/2020.

813I

JURISMAG SARL

 LABORATOIRES

 DE PRODUITS

 PHARMACEUTIQUES

 D›AFRIQUE DU NORD

par.Abréviation.LAPROPHAN

إعالن متعدد القرالات

البروفان

مخت11 املنتجات الص دل ة لش ا5 

إفريق ا

شركة مساه ة لأس الها 

70.000.000,00 دلهم

مقرها االجت اعي : 18 شالع ام ل 

زوال - الدالالب ضاء

السجل التجالي : 16499
مجلس. مداوالت  ب قت�سى  .-I
تقرل. .2020 07.شتن11. اإلدالة بتاليخ.
من. للشركة  االجت اعي  املقر  تغ ي1 
 II كال فولف ا كالدن الكولين. .38-37
 18 إلى. الطابق السفلي الدالالب ضاء.

شالع إم ل زوال.–.الدالالب ضاء..
بكتابة. القافوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة التجالية بالدالالبي
ضاء............................بتاليخ.16.أكتوار.

2020.تحت لقم.750176.
بكتابة. بالتعديل  التصريح  تم 
التجالية. باملحك ة  الضبط 
أكتوار. .16 بتاليخ. . بالدالالب ضاء.

2020.تحت لقم.24364.
الج ع. مداوالت  ب قت�سى  .-II
العام بتاليخ.28.شتن2020.11.صادق.
تغ ي1. على  االستثنائي  العام  الج ع 
 38-37 املقر االجت اعي للشركة من.
الطابق. .II كال فولف ا كالدن ال كولين.
شالع. .18 إلى. الدالالب ضاء. السفلي 

ام ل زوال.–.الدالالب ضاء.
 4 وفت جة لذلك تم تغ ي1 الفصل.

من القافون ارسا�سي.
بكتابة. القافوني  اإليداع  تم  .
التجالية باملحك ة   الضبط 
أكتوار. .16 . بتاليخ. الب ضاء. بالدال  .

2020.تحت لقم.750177.
بكتابة. بالتعديل  التصريح  تم 
التجالية. باملحك ة  الضبط 
أكتوار. .16 بتاليخ. . بالدالالب ضاء.

2020.تحت لقم.24365.
لل قتطف والب ان

لئيس مجلس اإلدالة

814I

FIDUCIAIRE MALIKI

 SOCIETE DES TRAVAUX DE
BETON ARME

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

قفل التصف ة

FIDUCIAIRE MALIKI
شالع املسجد لقم 20 الطابق االو5 
الشقة 1 الرش دية ص ب 188 ، 

52000، الرش دية املغرب

 SOCIETE DES TRAVAUX DE
BETON ARME شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم 31 
قصر تسكدلت مدغرة الرش دية - 

52000 الرش دية املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
.11961

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تقرل. .2019 دجن11. .03 في. املؤلخ 
 SOCIETE DES TRAVAUX حل.
ذات. شركة  .DE BETON ARME
الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
 100.000 لأس الها. مبلغ  الوح د 
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم.
31.قصر تسكدلت مدغرة الرش دية.
فت جة. املغرب  الرش دية  .52000  -

الملنافسة.
و عين:

حساين. بني  . لضوان. الس د)ة).
 52000 الرش دية. عنوافه)ا). و 
)ة). ك صفي. املغرب  الرش دية 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة.
 31 وفي لقم. .2019 03.دجن11. بتاليخ.
.- الرش دية. مدغرة  تسكدلت  قصر 

52000.الرش دية املغرب.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ. . بالرش دية. االبتدائ ة 
أكتوار.2020.تحت لقم.299/2020.

815I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

STE BASTION SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE.OUAZZANE.IMMB 01
 DEUXIEME.ETAGE.NADOR ،

62000، NADOR.MAROC
STE BASTION SARL  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

سوكرافول زايو - 62900 الناظول 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

20749

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .01

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

. BASTION SARL

غرض الشركة بإيجاز.:.مقلع.

منعش عقالي

حي. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الناظول. .62900 .- زايو. سوكرافول 

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د عبد الحق قدولي.:..1.000 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

قدولي. الحق  عبد  الس د 

عنوافه)ا).شالع مح د الخامس لقم.

130.زايو.62900.الناظول املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

قدولي. الحق  عبد  الس د 

عنوافه)ا).شالع مح د الخامس لقم.

130.زايو.62900.الناظول املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 07 بتاليخ. . بالناضول. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.3308.

816I
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FIDUCIAIRE MALIKI

FEREME DE L›ENTENTE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE MALIKI
شالع املسجد لقم 20 الطابق االو5 

الشقة 1 الرش دية ص ب 188 ، 

52000، الرش دية املغرب

FEREME DE L›ENTENTE  شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 28 

مكرل زفقة مح د القري  - 52000 

الرش دية املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.12395

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 شتن11. .15 في. املؤلخ 

املصادقة على.:

تفويت الس د.)ة).عبد هللا..مف د.

أصل. من  اجت اع ة  حصة  .167

)ة). الس د. . لفائدة. حصة  .1.000

شتن11. .25 بتاليخ. ايكن  مصطفى 

.2020

تفويت الس د.)ة).عبد هللا..مف د.

أصل. من  اجت اع ة  حصة  .166

)ة). الس د. . لفائدة. حصة  .1.000

شتن11. .25 بتاليخ. فرايجي  زكرياء.

.2020

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

 26 بتاليخ. . بالرش دية. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.304/2020.

817I

FIDUCIAIRE MALIKI

SOCIETE SIN HYDRO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE MALIKI
شالع املسجد لقم 20 الطابق االو5 

الشقة 1 الرش دية ص ب 188 ، 

52000، الرش دية املغرب

SOCIETE SIN HYDRO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

املقاومة زفقة 19 لقم 1 الريصاني 

حي املقاومة زفقة 19 لقم 1 

الريصاني 52000 الريصاني املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.12453

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 أكتوار. .20 في. املؤلخ 

املصادقة على.:

مح د. )ة). الس د. تفويت 

250.حصة اجت اع ة من. حاطو�سي.

أصل.1.000.حصة لفائدة..الس د.)ة).

أكتوار. .20 حاطو�سي بتاليخ. . براه م.

.2020

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

 26 بتاليخ. . بالرش دية. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.305/2020.

818I

FIDUCIAIRE MALIKI

FERME BENI FERAH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شالع املسجد لقم 20 الطابق االو5 

الشقة 1 الرش دية ص ب 188 ، 

52000، الرش دية املغرب

FERME BENI FERAH شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 

االو5 لقم 1126 تجزئة موالي 

علي الشريف الرش دية - 52000 

الرش دية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

2020/14229

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .08

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 FERME.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.BENI FERAH

استث ال. .: غرض الشركة بإيجاز.

فالحي.

الطابق. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

موالي. تجزئة  .1126 لقم. االو5 

 52000 .- الرش دية. الشريف  علي 

الرش دية املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

500.حصة. . .: الس د الفرحي علي.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

 500 . .: الصديق. الفرحي  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). علي  الفرحي  الس د 

تجزئة. .1126 لقم. االو5  الطابق 

الرش دية. الشريف  علي  موالي 

52002.الرش دية املغرب.

الس د الفرحي الصديق عنوافه)ا).

الجديدة. تالكة  .144 لقم. .09 زفقة.

الرش دية.52002.الرش دية املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). علي  الفرحي  الس د 

تجزئة. .1126 لقم. االو5  الطابق 

الرش دية. الشريف  علي  موالي 

52002.الرش دية املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 16 بتاليخ. . بالرش دية. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.-.

819I

kasr.alhissabate

DIRECT APPEL SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

kasr.alhissabate

 hay.chmaou.sale ، 11600، sale

maroc

DIRECT APPEL SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

اح د بالفريج حي النهضة ع الة 

الكوتر 1 شقة لقم 11 سال - 11060 

سال املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

28039

ب قت�سى..عقد موثق مؤلخ في.16 
تم إعداد القافون. .2018 من مالس.

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.DIRECT APPEL SARL

مركز. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

ومقاو5.. تدليب  ومركز  االتصا5 

استي1اد و تصدير.

شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

ع الة. النهضة  حي  بالفريج  اح د 

الكوتر.1.شقة لقم.11.سال.-.11060 

سال املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د مني1 الحراق..:..340.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس دة الن ة سهام.:..330.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

 330 . .: الحراق. ياسين  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). الحراق  مني1  الس د 

تجزئة لاحة البا5 ع الة باء.شقة.02 

بلوك.45 11130.سال املغرب.

عنوافه)ا). سهام  الن ة  الس دة 

بلوك.12.لقم.30.حي دلي�سي عوينات.

حجاج.30110.فاس املغرب.
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عنوافه)ا). . الس د ياسين الحراق.

سال. بوالعلو  ساف ة  عرفة  بن  زفقة 

11150.سال املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). سهام  الن ة  الس دة 

بلوك.12.لقم.30.حي دلي�سي عوينات.

حجاج.30110.فاس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بسال..بتاليخ.29.من مالس.

2018.تحت لقم.30663.

820I

A&O

CENTRE D›OCCASION

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تغ ي1 تس  ة الشركة

A&O

 AVENUE.MERS.SULTAN ، 26

20250، الدال الب ضاء املغرب

CENTRE D›OCCASION شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها االجت اعي 82 زفقة 

لوما - 20000 الدال الب ضاء املغرب.

تغ ي1 تس  ة الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

115941

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى  .

تم تغ ي1. .2007 يوف و. .20 املؤلخ في.

 CENTRE« من. الشركة  تس  ة 

 LES DELICES«.إلى.»D’OCCASION

. »DE FRUIT TOPIA

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أبريل.2008.تحت لقم.311675.

821I

كالفول بزنس

بريماتيك
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

كالفول بزنس

شالع مح د الخامس زفقة موليتاف ا 

الطابق التاني، 52200، الفود 

املغرب

بري ات ك شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

مرزوكة لقم 214 الفود - 52200 

الفود املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

2019/13287

ب قت�سى..عقد عرفي مؤلخ في.23 
تم إعداد القافون. .2019 من شتن11.

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

بري ات ك.

اشغا5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

الكهرااء.

اشغا5 املاء

التجالة

تجزئة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

 52200 .- الفود. .214 لقم. مرزوكة 

الفود املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د ابراه م ايت قدول.:..1.000 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

قدول. ايت  ابراه م  الس د 

موالي. شالع  الرياض  حي  عنوافه)ا).
اس اع ل.52200.الفود املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

قدول. ايت  ابراه م  الس د 

موالي. شالع  الرياض  حي  عنوافه)ا).
اس اع ل.52200.الفود املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

02.من. بتاليخ. . االبتدائ ة بالرش دية.
أكتوار.2019.تحت لقم.952/2019.

822I

STE CISS SARL

MEKANSSA TRAVAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

STE CISS SARL
 CENTRE DES TRES PETITES
 ENTREPRISES SOLIDAIRES

 RTE D IMMOUZER AV
 MOULAY ABDELLAH

 ARRONDISSEMENT.SAIS.FES،
30000، FES.MAROC

MEKANSSA TRAVAUX  شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي مكناس 
محل لقم 22 ع الة ب 2 اقامة 

بدل وجه عروس  - 50000 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
49665

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 ف11اير. .13

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
. MEKANSSA TRAVAUX

غرض الشركة بإيجاز.:.-.االشغا5.
املختلفة للبناء.

-.التصدير و االستي1اد.

-.التجالة.

مكناس. .: املقر االجت اعي. عنوان 

اقامة. .2 ب. ع الة  .22 لقم. محل 

مكناس. .50000 .- . بدل وجه عروس.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 250 . .: سع د. م طاش  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 250 . .: املفكي1. ياسين  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 250 . .: عدي. ايت  الس د ح زة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 250 . .: اعراب. محسن  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د م طاش سع د عنوافه)ا).

عروس. وجه  .224 لقم. .02 لي1اك.

مكناس.50000.مكناس املغرب.

عنوافه)ا). املفكي1  ياسين  الس د 

مكناس. توال5  بناصر  دوال  .55 لقم.

50000.مكناس املغرب.

الس د ح زة ايت عدي عنوافه)ا).

عروس. وجه  .4776 لقم. .100 زفقة.

مكناس.50000.مكناس املغرب.

عنوافه)ا). اعراب  محسن  الس د 

بابا. س دي  .817 لقم. اجداد  ديول 

مكناس.50000.مكناس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د م طاش سع د عنوافه)ا).

عروس. وجه  .224 لقم. .02 لي1اك.

مكناس.50000.مكناس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

مالس. .16 بتاليخ. . التجالية ب كناس.

2020.تحت لقم.1354.

823I
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Sayarh.&.Menjra.Law.Firm

ONEPAY
تأسيس شركة املساه ة

Sayarh & Menjra.Law.Firm
52، شالع زلقطوني طابق 5 ، 
20000، الدال الب ضاء املغرب
OnePay »شركة املساه ة« 

وعنوان مقرها االجت اعي: 332 
 Centre.d›Affaires ،شالع الروداني
Maghreb.Arab ط5 ش21، إقامة 
ليحان املعاليف -، 20100 الدال 

الب ضاء املغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

املساه ة«
لقم التق  د في السجل التجالي 

.467131
 09 في. مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون. إعداد  تم  .2020 يول وز.
ارسا�سي لشركة املساه ة بامل يزات.

التال ة:
شكل الشركة.:.شركة املساه ة..

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.OnePay

:.املعامالت. غرض الشركة بإيجاز.
املال ة

 332 .: االجت اعي. املقر  عنوان 
 Centre. d’Affaires الروداني،. شالع 
إقامة. ش21،. ط5. .Maghreb. Arab
الدال. .20100 .- املعاليف. ليحان 

الب ضاء.املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:.99.سنة.
ويبلغ لأس ا5 الشركة.1.800.500 

دلهم،.مقسم كالتالي:
مجلس. أعضاء. أو  املتصرفون 

الرقابة:.
الزيتوني. عبدالكريم  الس د 
و. اإلدالة  مجلس  لئيس  بصفته)ا).
مدير عام عنوافه)ا).202.زفقة توفات.
الدالالب ضاء. .20100 بولكون. ش2.

املغرب
بومهالي. عبداللط ف  الس د 
اإلدالة. مجلس  عضو  بصفته)ا).
 20100 فول كل فوف ا ش1  عنوافه)ا).

الدالالب ضاء.املغرب

 Maroc.Numeric.Fund.الشركة

اإلدالة. مجلس  عضو  بصفته)ا). .II

 Technopark.عنوافه)ا).طريق فواصر

20100.الدالالب ضاء.املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات.:

الشركة.Cagex.Group.)ا)بصفته.

زفقة. عنوافه)ا). الحسابات  مراقب 

ملويا اكدا5..10090.الرااط املغرب

ارسا�سي. النظام  مقتض ات 

توزيع. و  االحت اطي  بتكوين  املتعلقة 

ارلااح.:

من صافي لاح كل سنة مال ة. .5٪

لتكوين االحت اطي القافوني.

ج ع ة. تحدد  .، الرص د. من 

املخصصة. الحصة  املساه ين 

لل ساه ين.

املنصوص. الخاصة  اإلمت ازات 

عليها لكل شخص.:

بقبو5. متعلقة  مقتض ات 

تفويت. لهم  املخو5  ارشخاص 

ارسهم وتع ين جهاز الشركة املخو5.

له البث في طلبات القبو5.:

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 24 بتاليخ. الب ضاء. بالدال  التجالية 

يول وز.2020.تحت لقم.740863.

824I

بنعال لإلستشالة

ARRAJHI AGRI

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

بنعال لإلستشالة

حي م   وفة بلوك 4 لقم 56 الطابق 

3 بني مال5 ، 23020، بني مال5 

املغرب

ARRAJHI AGRI  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

الدلافحة الرقم 6 الزفقة 2 . - 

23550 سوق السبت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
137

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 مالس. .09

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
. ARRAJHI AGRI

إدالة. .- .: بإيجاز. الشركة  غرض 

أو. الصناع ة  أو  التجالية  الخدمات 
الزلاع ة املدف ة أو العسكرية

-.است1اد وتصدير.
دوال. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
الدلافحة الرقم.6.الزفقة.2 . - 23550 

سوق السبت املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 440 . .: املهدي. ص ودي  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
الس د عبد الكريم بن مح د بن.
حصة. .440 . .: الراجحي. العزيز  عبد 

بق  ة.100.دلهم للحصة..
 120 . .: الس د منصف الشرقاوي.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
املهدي. ص ودي  الس د 
 LUGAR DEHESA عنوافه)ا).
 DE VILLADEANDO N6
 CORDOVILLA 46194 REAL

.ESPAGNE
الس د عبد الكريم بن مح د بن.
عبد العزيز الراجحي عنوافه)ا).املدينة.
الصناع ة الثاف ة..لقم.2.الوحدة.22 

11543.الرياض السعودية.
الشرقاوي. منصف  الس د 
لل دلعات. .12 املج وعة. عنوافه)ا).
الدالالب ضاء. .20000 ق م م ميسول.

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.
ومواطن مسي1ي الشركة:

املهدي. ص ودي  الس د 
 LUGAR DEHESA عنوافه)ا).
 DE VILLADEANDO N6
 CORDOVILLA 46194 REAL

ESPAGNE
الس د عبد الكريم بن مح د بن.
عبد العزيز الراجحي عنوافه)ا).املدينة.
الوحدة.. .2 لقم. . الثاف ة. الصناع ة 

11543.الرياض السعودية
الشرقاوي. منصف  الس د 
لل دلعات. .12 املج وعة. عنوافه)ا).
الدالالب ضاء. .20000 ق م م ميسول.

املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بسوق السبت اوالد الن ة..
بتاليخ.06.غشت.2020.تحت لقم.92.
825I

sofoget

RIHAB BEAUTY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue.mohamed.qorri
 residence.chaimae.bur.n° 2 et 3

، 14000، kenitra.maroc
RIHAB BEAUTY شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د)في طول التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي  أكادير 
شالع حسن 2 لقم 32  ع الة إفران 

3   ---   أكادير املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.36295

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

2020.تقرل حل. 12.ف11اير. املؤلخ في.

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات.
  RIHAB BEAUTY الوح د. الشريك 
دلهم. .100.000 لأس الها. مبلغ 
أكادير. . اإلجت اعي. مقرها  وعنوان 
32..ع الة إفران. 2.لقم. شالع حسن.
3...---...أكادير املغرب فت جة 5.:..زيادة.

خسائر الشركة.
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أكادير. . و حدد مقر التصف ة ب.

32..ع الة إفران. 2.لقم. شالع حسن.
3.-.-----..أكادير املغرب..

و عين:
و. الحدو�سي  . . لحاب. . الس د)ة).
القن طرة. .14000 املغرب. عنوافه)ا).

املغرب ك صفي.)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
شتن11. .17 بتاليخ. . باكادير. التجالية 

2020.تحت لقم.96302.

826I

ACOMS.Consulting

MORAPA DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ACOMS.Consulting
لقم 2 ع الة 13 شالع ادليس 2 م ج 

، 50000، مكناس املغرب
 MORAPA DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 2 
ع الة 13 شالع ادليس الثاني املدينة 

الجديدة - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
50785

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 غشت. .28

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.MORAPA DISTRIBUTION

غرض الشركة بإيجاز.:.ب ع أجزاء.
الس الات.

 2 لقم. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
ع الة.13.شالع ادليس الثاني املدينة.

الجديدة.-.50000.مكناس املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
الس د فكري مراد.:..1.000.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
لقم. الس د فكري مراد عنوافه)ا).
 50000 . عين الشب ك ب.م.ع.. .676

مكناس املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
لقم. الس د فكري مراد عنوافه)ا).
 50000 . عين الشب ك ب.م.ع.. .676

مكناس املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
شتن11. .28 بتاليخ. . التجالية ب كناس.

2020.تحت لقم.28.شتن2020.11.
827I

M4-TECH

STE AZUR MINERALS 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

M4-TECH
478 املج ع السكني موالي علي 
الشريف ، 52000، الرش دية 

املغرب
 STE AZUR MINERALS شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي اوفوس  - 

52053 مركز الرش دية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

14201
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 غشت. .03
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE . .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.AZUR MINERALS
غرض الشركة بإيجاز.:.-.التعدين.

-.الوساطة العامة
-.اشغا5..متنوعة.

عنوان املقر االجت اعي.:.اوفوس..-.
52053.مركز الرش دية املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د عبد الجل ل بوعديد.:..500 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د عبد الحك م وبعي1..:..500 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

بوعديد. الجل ل  عبد  الس د 

تغزوت... بوتغاط  دوال  عنوافه)ا).
45800.تنغي1 املغرب.

وبعي1. الحك م  عبد  الس د 

لقم. اي  بلوك  .14 قطاع. عنوافه)ا).
 10100 . 2.شالع الدلب حي الرياض.

الرااط املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
بوعديد. الجل ل  عبد  الس د 
تغزوت.. بوتغاط  دوال  عنوافه)ا).

45800.تنغي1 املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ. . بالرش دية. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.349.
828I

M4-TECH

STE ASSAMER TRAVAUX 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

M4-TECH
478 املج ع السكني موالي علي 
الشريف ، 52000، الرش دية 

املغرب

 STE ASSAMER TRAVAUX 

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي  الزفقة 8 
لقم 71 حي ازمول الجديد  - 52000 

الرش دية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

14207

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .01

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE . .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.ASSAMER TRAVAUX
الري. . .- .: بإيجاز. الشركة  غرض 

الزلاعي إلمدادات امل اه والتشي د.

-.اشغا5 متنوعة.

-.فقل البضائع.

-..ترك ب املعدات الزلاع ة.

عنوان املقر االجت اعي.:..الزفقة.8 
 52000 .- . 71.حي ازمول الجديد. لقم.

الرش دية املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

اوفروخ. الواحد  عبد  الس د 

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .1.000   :

للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

اوفروخ. الواحد  عبد  الس د 

حي. .35 لقم. .10 الزفقة. عنوافه)ا).

الرش دية. .52000 . الجديد. ازمول 

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
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اوفروخ. الواحد  عبد  الس د 

حي. .35 لقم. .10 الزفقة. عنوافه)ا).

الرش دية. .52000 . الجديد. ازمول 
املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ. . بالرش دية. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.352.

829I

A&O

JAZ MARINE
إعالن متعدد القرالات

A&O
 AVENUE.MERS.SULTAN ، 26

20250، الدال الب ضاء املغرب
JAZ MARINE »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: إقامة 

جنان الرح ةGh1 ع الة 7 شقة 6 
الطابق 2 دال بوعزة - 20000 الدال 

الب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.390683

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

تم اتخاذ. .2020 يوف و. .30 املؤلخ في.
القرالات التال ة:.

قرال لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.

فقل املقر الرئي�سي للشركة الى الدال.

ع الة. .702 لقم. .7 الطابق. الب ضاء.

الصخول. الخامس  مح د  شالع  .B
السوداء

قرال لقم.2:.الذي ينص على مايلي:.

مسي1. التومي  عاطف  الس د  تع ين 
ثاني ملدة غي1 محدودة

قرال لقم.3:.الذي ينص على مايلي:.

ارسا�سي. القافون  ص اغة  إعادة 
للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.
النظام ارسا�سي التال ة:.

بند لقم.4:.الذي ينص على مايلي:..

الدال. الى  للشركة  الرئي�سي  املقر 

ع الة. .702 لقم. .7 الطابق. الب ضاء.

الصخول. الخامس  مح د  شالع  .B
السوداء

بند لقم.18:.الذي ينص على مايلي:.

الس دة زينب الدوشاحي. .- . التس ي1.

القاطنة بإقامة. . من جنس ة مغرا ة.

الدال. لقم  .49 . ع الة. . ارفدلس ة.

الس د عاطف التومي. .- . .4 الب ضاء.

القاطنة بإقامة. . من جنس ة مغرا ة.

الدال. .3 . لقم. .11 . .ع الة. فا5 الهناء.
الب ضاء.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 13 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.749448.

830I

NOBLACTION

JAWHARA CONSULTING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

NOBLACTION
فهج يعقوب املنصول إقامة ارمي1ة 
3 الطابق ارو5 لقم 15، 40000، 

مراكش املغرب
 JAWHARA CONSULTING

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي املسي1ة 1 
إقامة الحوز ع الة ج لقم 3الطابق 

ارو5 مراكش - 40000 مراكش 
املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.81085
الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في.06.غشت.2020.تم..تحويل..
من. للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
ج. ع الة  الحوز  إقامة  .1 »املسي1ة.
لقم.3الطابق ارو5 مراكش.-.40000 
حي. .2152 »لقم. إلى. مراكش املغرب«.
 40000 .- سوكوما اسكجول مراكش.

مراكش..املغرب«.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
05.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.6252.

831I

ATLANTA CONSULTING

DIWAB MAROC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

ATLANTA CONSULTING
 KM 10, ROUTE.D›EL

 JADIDA.PL.N° 207 B, 2EME
 ETAGE.LISSASFA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
DIWAB MAROC  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
 RES وعنوان مقرها اإلجت اعي
 AL.FATH 217 BD.BRAHIM
 ROUDANI PROLONGE,

 1ER.ETAGE.N°3–  - 20000
.CASABLANCA MAROC

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.459251
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
ت ت. .2020 شتن11. .03 في. املؤلخ 

املصادقة على.:
    Wassila )ة). الس د. تفويت 
اجت اع ة. حصة  .ANSOURI 490
من أصل.1.000.حصة لفائدة..الس د.
 Abdelilah. BELGAOUT )ة)..

بتاليخ.03.شتن2020.11.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .
 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

شتن2020.11.تحت لقم.746643.
832I

NOBLACTION

UBON
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تغ ي1 نشاط الشركة

NOBLACTION
فهج يعقوب املنصول إقامة ارمي1ة 
3 الطابق ارو5 لقم 15، 40000، 

مراكش املغرب
UBON شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها االجت اعي ع الة 
29 شالع ابن عائشة جليز مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

تغ ي1 نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.70159
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
تم تغ ي1. .2020 شتن11. .11 املؤلخ في.
مطعم. »مشغل  من. الشركة  نشاط 

القهوة«.إلى.»مطعم.».
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
15.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.6640.

833I

hkims

YOULAB
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

hkims
29، زفقة زلياب حي موالي الحسن 

آسفي ، 46000، آسفي املغرب
YOULAB شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي الزفقة 17 
الرقم 27 بالد الجد آسفي - 46010 

آسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
10831

في. مؤلخ  موثق  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .24

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.YOULAB

 TRAVAUX.:.غرض الشركة بإيجاز
.DIVERS OU CONTRUCTION

عنوان املقر االجت اعي.:.الزفقة.17 
 46010 .- 27.بالد الجد آسفي. الرقم.

آسفي املغرب.
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أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

 LABRIDII YOUSEF الس د.
دلهم. .100 بق  ة. حصة  .:  1.000

للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
 LABRIDII YOUSEF الس د.
الرح ن. عبد  زفقة  .157 عنوافه)ا).
 46050 الوزاني س دي واصل آسفي.

آسفي املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
 LABRIDII YOUSEF الس د.
الرح ن. عبد  زفقة  .157 عنوافه)ا).
 46050 الوزاني س دي واصل آسفي.

آسفي املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار. .06 بتاليخ. . االبتدائ ة بآسفي.

2020.تحت لقم.-.
834I

مستأمنة سامي لل حاسبة

 STE EASYCOLD MAROC
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

مستأمنة سامي لل حاسبة
حي م  وفة لقم 55 بلوك 4 الطابق 
ارو5 بني مال5 ، 23004، بني مال5 

املغرب
 STE EASYCOLD MAROC SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي كراج لقم 
03 زفقة أزيال5 حي فجاة  - 23550 

سوق السبت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

129
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 ف11اير. .25
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.EASYCOLD MAROC SARL

ب ع. .- .: بإيجاز. الشركة  غرض 

ملحقات تصن ع امل11دات.

غرف. معدات  وترك ب  ب ع  .-

الت11يد.

-.االستي1اد والتصدير.

عنوان املقر االجت اعي.:.كراج لقم.
 23550 .- . زفقة أزيال5 حي فجاة. .03

سوق السبت املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د العروبي عبد العزيز.:..500 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 DE LOS REYES الس د.

BALLESTA IGNACIO :  250.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

LIU.YAJIE :  250.حصة. الس دة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

العزيز. عبد  العروبي  الس د 

اسباف ا. .******* اسباف ا. عنوافه)ا).

اسباف ا.

 DE LOS REYES الس د.

عنوافه)ا). .BALLESTA IGNACIO

برشلوفة.*******.برشلوفة اسباف ا.

عنوافه)ا). .LIU.YAJIE الس دة.

برشلوفة.*******.برشلوفة اسباف ا.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

العزيز. عبد  العروبي  الس د 

اسباف ا. .******** اسباف ا. عنوافه)ا).

اسباف ا

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بسوق السبت اوالد الن ة..

لقم. تحت  .2020 يول وز. .17 بتاليخ.

.71

835I

FRIGO KANDRI

FRIGO KANDRI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FRIGO KANDRI
اقامة الرح ه قطعة 37 ، دال بوعزة 
شقة 10 ، 20040، الدال الب ضاء 

املغرب
FRIGO KANDRI شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 
الرح ه قطعة 37 شقة 10 ، دال 
بوعزة  - 20040 الدال الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

456487
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
القافون. إعداد  تم  .2020 يناير. .31
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 FRIGO.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.KANDRI
دلاسة. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
وتوزيع. وتصن ع  امل11دات,. وترك ب 
,تخزين. بالست كي. منتج  أي  وا ع 
وتغل ف وتوزيع وا ع أي منتج زلاعي.
باملجاالت. والتطوير  ,االستغال5 

الزلاع ة..
اقامة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
دال. .، .10 شقة. .37 قطعة. الرح ه 
الب ضاء. الدال  .20040 .- . بوعزة.

املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
الس د عاد5 لخبيزي.:..500.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..
..: لو�سي. كندلي  أسامة  الس د 
400.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة

 100 . .: امزيان. عائشة  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). لخبيزي  عاد5  الس د 

طابق. االبراه مي  البشي1  زفقة  .37

الدال الب ضاء. .20400 الجي1وفد. .04

املغرب.

لو�سي. كندلي  أسامة  الس د 

ف الت منزه الرح ه الرقم. عنوافه)ا).

129..دال بوعزة.20300.الدال الب ضاء.

املغرب.

عنوافه)ا). امزيان  عائشة  الس د 

دال. .129 الرقم. الرح ه  منزه  ف ال 

بوعزة.20300.الدال الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). لخبيزي  عاد5  الس د 

طابق. االبراه مي  البشي1  زفقة  .37

الدال الب ضاء. .20400 الجي1وفد. .04

املغرب

لو�سي. كندلي  أسامة  الس د 

ف الت منزه الرح ه الرقم. عنوافه)ا).

129.دال بوعزة.20300.الدال الب ضاء.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

.- بتاليخ. . الب ضاء. بالدال  التجالية 

تحت لقم.-.

836I

لنفال إمو

LENFAR IMMO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

لنفال إمو

ع الة 21 شقة 09 و 10 زفقة واد 

سبو اكدا5 ، 10090، الرااط 

املغرب

LENFAR IMMO شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
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وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 
االخالص، لقم املحل 1 تجزئة بدل، 
لقم 16 يعقوب املنصول - 10010 

الرااط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
146811

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .02

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.LENFAR IMMO

الت1ويج. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
العقالي.

زفقة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

تجزئة بدل،. .1 لقم املحل. االخالص،.
 10010 .- املنصول. يعقوب  .16 لقم.

الرااط املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: صدقي. مح د  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
عنوافه)ا). صدقي  مح د  الس د 
زفقة واد. .10 و. .09 شقة. .21 ع الة.

سبو اكدا10090.5.الرااط املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). صدقي  مح د  الس د 
زفقة واد. .10 و. .09 شقة. .21 ع الة.

سبو اكدا10090.5.الرااط املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار. .16 بتاليخ. . التجالية بالرااط.

2020.تحت لقم.4641.

837I

A&O

FUN PLACE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ا5 الشركة

A&O

 AVENUE.MERS.SULTAN ، 26

20250، الدال الب ضاء املغرب

FUN PLACE شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 26 شالع 

مرس السلطان الطابق 1 شقة 3 - 

20000 الدال الب ضاء املغرب.

لفع لأس ا5 الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.392379

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تم. .2020 غشت. .31 في. املؤلخ 

قدله. ب بلغ  الشركة  لأس ا5  لفع 

»500.000.دلهم«.أي من.»100.000 

عن. دلهم«. .600.000« إلى. دلهم«.

ديون. مع  مقاصة  إجراء. . .: طريق.

الشركة املحددة املقدال و املستحقة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 15 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750062.

838I

Arithmetic.Compta 

النميلي & خشان سيرفيس

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

Arithmetic.Compta

117 شالع موالي عبد العزيز )اقامة 

الريان) املكتب لقم 4 ، 14000، 

القن طرة املغرب

الن  لي & خشان سي1فيس  شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ملتقى 

زفقة مصطفى الرافعي وزفقة طنجة 

إقامة بالزول 14 مكتب لقم 07 . - 

14000 القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
56809

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .12

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها.:.الن  لي.
&.خشان سي1فيس..

فقل. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

النقل. ./ البضائع. فقل  ./ املوظفين.
املدل�سي.

ملتقى. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

زفقة مصطفى الرافعي وزفقة طنجة.
 -  .  07 مكتب لقم. .14 إقامة بالزول.

14000.القن طرة املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99..سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 500 . .: الن  لي. إلهام  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 500 . .: . خشان. مريم  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
عنوافه)ا). الن  لي  إلهام  الس دة 
 14000 . املناصرة. اله الفة  دوال 

القن طرة املغرب.
عنوافه)ا). . مريم خشان. الس دة 
 14000 . املناصرة. اله الفة  دوال 

القن طرة املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). الن  لي  إلهام  الس دة 
 14000 . املناصرة. اله الفة  دوال 

القن طرة املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
تحت. .- بتاليخ. . االبتدائ ة بالقن طرة.

لقم.-.

840I

fiduciaire.capital.orient

 ARTS & CONSTRUCTION
LAAYOUN

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

fiduciaire.capital.orient
 RUE.IBN.ROCHD, RESIDENCE
 EL.BARAKA, 3 EME.ETAGE.N° 7
OUJDA ، 60000، oujda.maroc
 ARTS & CONSTRUCTION

LAAYOUN  شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي  تجزئة 
القدس 02 توسع 01   لقم 11  - 
60000  الع ون س دي ملوك 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

1215
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .06
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 ARTS .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.
. & CONSTRUCTION LAAYOUN
أع ا5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
الص افة. مقاو5  .- . متنوعة. البناء.

الحدائق.،الطرق.،.وما إلى ذلك
-.مفاوض..

تجزئة. . .: االجت اعي. املقر  عنوان 
 -   11 لقم. . . .01 توسع. .02 القدس.
60000..الع ون س دي ملوك املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 
1.000.000,00.دلهم،.مقسم كالتالي:

 6.000 . .: ابركان. قاسم  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 4.000 . .: ابركان. اح د  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:
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عنوافه)ا). ابركان  قاسم  الس د 
  60000 01 02.توسع. تجزئة القدس.

الع ون س دي ملوك املغرب..
عنوافه)ا). . ابركان. اح د  الس د 
دوال اوالد ح و بن اح د مستك ال.
س دي. الع ون  . .60000 . الع ون.

ملوك املغرب..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). ابركان  قاسم  الس د 
 60000 01 02.توسع. تجزئة القدس.

الع ون س دي ملوك املغرب.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ. . بتاوليرت. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.317.

841I

ف صل الخط ب و شركاوه

 CONTINENTAL SYSTEME
 AUTOMOTIVE MAROC

SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ا5 الشركة

ف صل الخط ب و شركاوه
مكتب ف صل الخط ب 47 أ إقامة 
إيريس الطابق ارل�سي محج مح د 
السادس ، 90000، طنجة املغرب
 CONTINENTAL SYSTEME

 AUTOMOTIVE MAROC SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
 Lot وعنوان مقرها اإلجت اعي

 n°181 Zone.Franche.Tanger
 Automotive.City.Commune

 Jouamaa.Province.Fahs-Anjra  -
.90000 Tanger.Maroc

لفع لأس ا5 الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.234953
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
تم. .2020 شتن11. .23 في. املؤلخ 
قدله. ب بلغ  الشركة  لأس ا5  لفع 
من. أي  دلهم«. .6.000.000«
 6.010.000« إلى. دلهم«. .10.000«
تقديم حصص. . .: عن طريق. دلهم«.

فقدية أو ع ن ة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .21 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.5688.

843I

ف دكس

MB COACHING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

ف دكس

6، شالع موالي سل  ان الرااط ، 

10000، الرااط املغرب

MB COACHING شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 6 زفقة 

جبل تواقا5 مكتب لقم 3 أكدا5 - 

الرااط - 10000 الرااط املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.114575

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في.01.أكتوار.2020.تقرل حل.

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات.

  MB COACHING الوح د. الشريك 

مبلغ لأس الها.80.000.دلهم وعنوان.

جبل. زفقة  .6 لقم. اإلجت اعي  مقرها 

تواقا5 مكتب لقم.3.أكدا5.-.الرااط.-.

10000.الرااط املغرب فت جة 5.:.من.

أجل تغ ي1 الشكل القافوني للشركة.

 6 لقم. التصف ة ب  مقر  و حدد 
زفقة جبل تواقا5 مكتب لقم.3.أكدا5.

-.الرااط.-.10000.الرااط املغرب..

و عين:

قري�سي. بنسودة  . مريم. الس د)ة).

زفقة بني مسكين قطعة. و عنوافه)ا).

الرااط. .- السوي�سي. .4 لقم. جخاخة 

)ة). الرااط املغرب ك صفي. .10000

للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .21 بتاليخ. . التجالية بالرااط.

2020.تحت لقم.107886.

844I

JURIS LEGAL

CARMANIAC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

JURIS LEGAL

 Angle.Bd.Abdelmoumen &

 Rue.Chatila, Résidence.Kamar,

 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

CARMANIAC شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 67, زفقة 

عزيز بال5، الطابق 2, الرقم 3 - 

املعالف - 20000 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

476099

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .30

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.CARMANIAC

.: بإيجاز. الشركة  غرض 

منتجات. وتسويق  وتصدير  استي1اد 

واكسسوالات الس الات.

 ,67 .: االجت اعي. املقر  عنوان 
الرقم. .,2 الطابق. بال5،. عزيز  زفقة 

الدال الب ضاء. .20000 .- املعالف. .- .3

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: الزلهوني. أمين  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د أمين الزلهوني عنوافه)ا).5 
زفقة بن غازي،تجزئة ك كي كال فولف ا.

20000.الدال الب ضاء.املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د أمين الزلهوني عنوافه)ا).5 
زفقة بن غازي،تجزئة ك كي كال فولف ا.

20000.الدال الب ضاء.املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 19 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750305.

845I

CABINET KHACHIM

KENI DREAM SAKAN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT.MABROUKA.BIR
 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC
KENI DREAM SAKAN شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 23 زفقة 
أفوا5 ع الة فلولي 11 مكتب لقم 4 
م  وزة  - 14000 القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
56729

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .22

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:
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ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 KENI .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.DREAM SAKAN
منعش. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

عقالي
أشغا5 البناء

23.زفقة. .: .عنوان املقر االجت اعي.
أفوا5 ع الة فلولي.11.مكتب لقم.4 

م  وزة..-.14000.القن طرة املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: معاد. . جعلوق. الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
عنوافه)ا). معاد  . جعلوق. الس د 
 14000 . بئ1الرامي الشرق ة. .22 لقم.

القن طرة املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). معاد  . جعلوق. الس د 
 14000 . بئ1الرامي الشرق ة. .22 لقم.

القن طرة املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 19 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.79697.

846I

FRIGO KANDRI

OMBRE MOON
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

OMBRE MOON
59 شالع الزلقطوني طابق 6 لقم 18 

، 20360، الدال الب ضاء املغرب
OMBRE MOON  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 59 شالع 

الزلقطوني طابق 6 لقم 18 - 20360 
الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
464057

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

القافون. إعداد  تم  .2020 يوف و. .16

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
. OMBRE MOON

ارشغا5. .: غرض الشركة بإيجاز.
املختلفة والبناء.

59.شالع. عنوان املقر االجت اعي.:.
الزلقطوني طابق.6.لقم.18 - 20360 

الدال الب ضاء.املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 500 . .: لخبيزي. عاد5  . الس د.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 500 . .: العلج. النبي  عبد  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
عنوافه)ا). لخبيزي  عاد5  . الس د.
 04 37.زفقة البشي1 االبراه مي طابق.
الب ضاء.. الدال  .20400 . . الجي1وفد.

املغرب.
الس د عبد النبي العلج عنوافه)ا)..
7.ابواب كال فولف ا طابق.4.شقة.18 
الب ضاء.. الدال  .20320 الشق. عين 

املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). لخبيزي  عاد5  . الس د.
 04 37.زفقة البشي1 االبراه مي طابق.
الب ضاء.. الدال  .20400 . . الجي1وفد.

املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
.- بتاليخ. . الب ضاء. بالدال  التجالية 

تحت لقم.-.
847I

FISCALITY CONSULTING CENTER

OUTGADIRT AGRICOLE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE.MY.ABDELLAH

 AHLAM.B.IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH.maroc

OUTGADIRT AGRICOLE شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي مركز 

املنالة شالع عبدهللا بن ياسين لقم 

5 الطابق 1 مكتب لقم 4 مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

107417

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .12

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.OUTGADIRT AGRICOLE

استغال5. .: غرض الشركة بإيجاز.

مشتل..ومزلعة

أشغا5 الري بالتنق ط.

ب ع منتجات الري بالتنق ط.

مركز. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

املنالة شالع عبدهللا بن ياسين لقم.

.- مراكش. .4 مكتب لقم. .1 الطابق. .5

40000.مراكش املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 500 . .: وتكاديرت. ج ا5  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

..: وتكاديرت. الرح م  عبد  الس د 

500.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د ج ا5 وتكاديرت عنوافه)ا).

غ ات،. هللا  عبد  س دي  أختال  دوال 

غ ات،ايت اولير الحوز.42050.ايت.

اولير الحوز املغرب.

وتكاديرت. الرح م  عبد  الس د 

دوال الجردة وغرال س دي. عنوافه)ا).

اولير. غ ات،ايت  غ ات،. هللا  عبد 

الحوز. اولير  ايت  .42050 الحوز.

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د ج ا5 وتكاديرت عنوافه)ا).

غ ات،. هللا  عبد  س دي  أختال  دوال 

غ ات،ايت اولير الحوز.42050.ايت.

اولير الحوز املغرب

وتكاديرت. الرح م  عبد  الس د 

دوال الجردة وغرال س دي. عنوافه)ا).

اولير. غ ات،ايت  غ ات،. هللا  عبد 

الحوز. اولير  ايت  .42050 الحوز.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

21.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116499.

849I

STE FIDUCIAIRE CHERTAP TD SARL

STE TARAHOUT SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE CHERTAP TD

SARL

 N° 14 RUE.OKBA.BNOU

 NAFIAA.APP 01 ERRICH ،

52400، ERRICH.MAROC

STE TARAHOUT SARL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر 

بوزمو املش ل الريش - 52400 

الريش املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

2497

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .21

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.TARAHOUT SARL

االشغا5. .: غرض الشركة بإيجاز.

املختلفة في البناء.وكراء.االالت.

قصر. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

 52400 .- الريش. املش ل  بوزمو 

الريش املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:..سنة.99.سنة..

الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 

100.000,00.دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: حام د. اوستو  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). حام د  اوستو  الس د 

 52400 قصر بوزمو املش ل الريش.

الريش املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). حام د  اوستو  الس د 

 52400 قصر بوزمو املش ل الريش.

الريش املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة ب  دلت..بتاليخ.20.أكتوار.

2020.تحت لقم.171.

850I

A&O

WINEO GESTION
إعالن متعدد القرالات

A&O

 AVENUE.MERS.SULTAN ، 26

20250، الدال الب ضاء املغرب

WINEO GESTION »شركة  

املساه ة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 12 زفقة 

السخاوي - 20000 الدال الب ضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.204779

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

تم اتخاذ. .2019 مالس. .07 املؤلخ في.

القرالات التال ة:.

قرال لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.

استقالة الس د موالي حف ظ العلمي.
من منصبه كإدالي.

قرال لقم.2:.الذي ينص على مايلي:.

م ثل. املرزوقي  مح د  الس د  تع ين 

SAHAM...شركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.

بند لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

شتن2020.11.تحت لقم.746901.

851I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

STE GRIFF-WORLD
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV.ZERKTOUNI.RCE

 RITA 4EME.ETAGE ، 30000، FES

MAROC

STE GRIFF-WORLD شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع لال 

فزهة اقامة ارفدلس محل لقم 5 

م.ج - 30000 فاس املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.21477

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2020.تقرل حل. 28.غشت. املؤلخ في.

 STE.شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لأس الها. مبلغ  . .GRIFF-WORLD

مقرها. وعنوان  دلهم  .100.000

اقامة. فزهة  لال  شالع  اإلجت اعي 

 30000 .- م.ج. .5 ارفدلس محل لقم.

فاس املغرب فت جة 5.:.املنافسة.

و حدد مقر التصف ة ب شالع لال.

فزهة اقامة ارفدلس محل لقم.5.م.ج.

- 30000.فاس املغرب..

و عين:

و. . بن و�سى. . محسن. الس د)ة).

م.ج. عبدو  محد  زفقة  .7 عنوافه)ا).

)ة). ك صفي. املغرب  فاس  .30000

للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .20 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2755/020.

852I

COMPTAMEK

IRRIGATION OUANNABI 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

COMPTAMEK

 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC

 IRRIGATION OUANNABI 

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تعاوف ة 

س دي عي�سى ج اعة ايت حرز هللا 

الحاجب  - 51000 الحاجب  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

51067

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .21

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

..: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.IRRIGATION OUANNABI

غرض الشركة بإيجاز.:.*تجالة..و.

الطاقة. منتجات  و  لوحات  ترك ب 

الش س ة.

املساحات. حدائق  *تنس ق 

الخضراء.

الري. معدات  ترك ب  و  *اع ا5 

على قطع ألض ة..

تعاوف ة. .: املقر االجت اعي. عنوان 

س دي عي�سى ج اعة ايت حرز هللا.

الحاجب..-.51000.الحاجب..املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د فريد والنابي...........:..1.000 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). . والنابي. فريد  الس د 

ايت. بلدية  عي�سى  س دي  تعاوف ة 

الحاجب.. .51000 . حرز هللا الحاجب.

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
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عنوافه)ا). . والنابي. فريد  الس د 

ايت. بلدية  عي�سى  س دي  تعاوف ة 

الحاجب.. .51000 . حرز هللا الحاجب.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

21.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب كناس.

2020.تحت لقم.3370.

853I

FICAGEST

MENARA SANITAIRES

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

لفع لأس ا5 الشركة

FICAGEST

 Q.I.SIDI.GHANEM.N°88 ETAGE

APPT.N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc

MENARA SANITAIRES شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الحي 

الصناعي س دي غافم لقم 37  - 

40000 مراكش املغرب.

لفع لأس ا5 الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.90161

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم. .2020 شتن11. .09 في. املؤلخ 

قدله. ب بلغ  الشركة  لأس ا5  لفع 

»900.000.دلهم«.أي من.»100.000 

عن. دلهم«. .1.000.000« إلى. دلهم«.

ديون. مع  مقاصة  إجراء. . .: طريق.

الشركة املحددة املقدال و املستحقة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

16.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116383.

854I

ف صل الخط ب و شركاوه

 SAVOY MOULAGE MAROC

ZFT SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

ف صل الخط ب و شركاوه

مكتب ف صل الخط ب 47 أ إقامة 

إيريس الطابق ارل�سي محج مح د 

السادس ، 90000، طنجة املغرب

 SAVOY MOULAGE MAROC

ZFT SARL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

 Zone وعنوان مقرها اإلجت اعي

 Franche.d›Exportation.de

 Tanger (Boukhalef( Lot 29

 Module 9 - 90000 TANGER

.MAROC

تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 

.5433

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 يوف و. .22 في. املؤلخ 

املصادقة على.:

 SAVOY )ة). الس د. تفويت 

 INTERNATIONAL  SAS 125

 7.600 أصل. من  اجت اع ة  حصة 

ولثة. )ة). الس د. . لفائدة. حصة 

البوتامي بتاليخ.17.دجن2019.11.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

غشت. .13 بتاليخ. . بطنجة. التجالية 

2020.تحت لقم.233101.

855I

موتق

»EWING SCHOOL«  SARL  

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

موتق

الدال الب ضاء عين الشق الع الية 

السكن اال ف ق 405 الضابق االو5 

05 ، 20000، لدال الب ضاء املغرب

 EWING.SCHOOL«  SARL« شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الدال 
الب ضاء, 61 شالع اللة ال اقوت, 

زاوية مصطقى املعاني, الطابق االو5 
, لقم 56 مركز الرياض  - 20000 

لدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

477203
في. مؤلخ  موثق  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .29
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
...: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.»EWING.SCHOOL«..SARL
الغرض. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
في املغرب وفي الخالج. .، من الشركة.
،لحسابها و لحساب الغي1.،.أشخاص.
ج  ع الع ل ات. .، ذات ين و معنويين.

التال ة:..........
مؤسسات ذات التكوين املست ر.
من. ,الخصو�سي  املست ر. الغي1  و 
الحضافة ومرحلة ما قبل واالبتدائي.

واالعدادية والثافوية....
.إنشاء.التعل م املست ر و حضافة.
التعل م املتقطع والخاص.،.الحضافة.

،.االبتدائ ة.،.االعدادية.،.الثافوية
تقديم التكوين االكاديمي والتقني.
والتعل م املعلوماتي و العلمي و التقني.
الت1بوي. التدليب  دولات  تقديم 
ودولات. والعلمي  الحرفي  والتدليب 
وتكنولوج ا. علوم  في  التدليب 
التدليس. دولات  وكذلك  الك ب وتر 

وإجراءات التدليب
ع ل ات. ج  ع  .، عام. وبشكل 
التكوين املست ر أو الغي1 مست رو كذا.
الع ل ات. وج  ع  املتع ق  التعل م 
واملال ة. والصناع ة  التجالية 
واملنقولة والعقالية التي تتعلق بشكل.

مباشر أو غي1 مباشر بغرض الشركة.

الدال. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

ال اقوت,. اللة  شالع  .61 الب ضاء,.

الطابق االو5. زاوية مصطقى املعاني,.

,.لقم.56.مركز الرياض..-.20000.لدال.
الب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 
6.700.000.دلهم،.مقسم كالتالي:

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د ال اس طه عنوافه)ا).الدال.
الب ضاء.كرين تاون ف ال.117.لقم.11 
 20000 بوسكولة. الخضراء. املدينة 

الدال الب ضاء.املغرب.
الدال. الس د امين طه عنوافه)ا).
الب ضاء.كرين تاون ف ال.117.لقم.11 
 20000 بوسكولة. الخضراء. املدينة 

الدال الب ضاء.املغرب.
الدال. الس د ح زة طه عنوافه)ا).
الب ضاء.كرين تاون ف ال.117.لقم.11 
 20000 بوسكولة. الخضراء. املدينة 

الدال الب ضاء.املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). طه  بوشع ب  الس د 
 117 ف ال. تاون  كرين  الب ضاء. لدال 
بوسكولة. الخضراء. املدينة  .11 لقم.

20000.الدال الب ضاء.املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751140.

856I

ADVISORIS

غلوبال داتا اناليزيس
إعالن متعدد القرالات

ADVISORIS
 Quartier.des.hôpitaux,

 N°5 avenue.des.pléiades
 résidence.IMRANE.RDC.APPT

 B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

غلواا5 داتا افاليزيس »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«
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وعنوان مقرها االجت اعي: 250 

شالع بولدو الطابق السادس شقة 

16 الدال الب ضاء - - الدال الب ضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.446539

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

تم اتخاذ. .2020 21.شتن11. املؤلخ في.

القرالات التال ة:.

لأس. بتحرير  اإلقرال  .1 لقم. قرال 

بناء. . مايلي:. على  ينص  الذي  املا5:.

أموا5. على  للحصو5  دعوة  على 

العام. االجت اع  يشي1  اإلدالة،. من 

من. دلهم  .75000.00 تحرير. إلى 

الق  ة االس  ة لألسهم املكتتب بها.

الشركاء. سدد  التأسيس.. وقت  في 

 75.000.00 قدلها. إج ال ة  مبالغ 
املا5. لأس  جزء. تقابل  دلهم 

النحو. على  .
ً
مفصال دفعه  الواجب 

  25000.00 . . ف ضاب. شركة  التالي:.

قري�سي.. بنسودة  إس اع ل  الس د 

خ سة. املج وع  في  .50000.00

 75.000.00 دلهم. ألف  وسبعون 

دلهم فظًرا رفه تم دفع ج  ع ارموا5.

املقابلة لرأس املا5،.يصادق االجت اع.

سهم. .1000 العام اإلصدال الكامل لـ.

من لأس املا5 املذكول.

الحصص. ب ع  .2 لقم. قرال 

مايلي:. ينص على  الذي  االجت اع ة:.

علم وصادق الج ع العام االستثنائي.

ب ع مائة و خ سون. . .: على. للشركاء.

ملك. في  اجت اع ة  حصة  .(150(

»شركة فضاب«.من شركة...».غلواا5.

داتا افاليزيس.».لفائدة شركة في1ت كاد.

 (200( ب ع مائتي. كونس لتينغ ف ز ا..

إس اع ل. . حصة اجت اع ة في ملك.

.« . . شركة. من  . قري�سي. بنسودة 

غلواا5 داتا افاليزيس.».لفائدة شركة.

في1ت كاد كونس لتينغ ف ز ا..ب ع مائة.

و خ سون.)150).حصة اجت اع ة في.

ملك شركة إس اع ل بنسودة قري�سي...

من شركة...».غلواا5 داتا افاليزيس.».

لفائدة الس دة غ ثة ع ول.

الشركة:. اسم  تغ ي1  .3 لقم. قرال 

الج ع. قرل  مايلي:. على  ينص  الذي 

تغ ي1. للشركاء. االستثنائي  العام 

من. .
ً
بدال »أدالين«. إلى. الشركة  اسم 

»غلواا5 داتا افاليزيس.«
املسي1ين. استقالة  .4 لقم. قرال 
ينص. الذي  جديد:. مسي1  وتع ين 
أح ط الج ع العام عل ا. على مايلي:.
الش خ. بن  ادليس  الس د  باستقالة 
والس د اس اع ل بن سودة قري�سي.
للشركة. . ك سي1ين. منصبيه ا  من 
بشكل. مهامهم  تصريف  ومنحهم 
الج ع. وصادق  علم  ونهائي  كامل 
العام االستثنائي للشركاء.على تع ين.
مسي1ة وح دة.. الس دة غ ثة ع ول،.

للشركة ا لفت1ة غي1 محددة
التوق ع:. صالح ات  .5 لقم. قرال 
تع  نها. بعد  مايلي:. على  ينص  الذي 
.، للشركة. . في منصب مسي1ة وح دة.
بج  ع. ع ول  غ تة  الس دة  تت تع 
الشركة. الشاملة إلدالة  الصالح ات 
شركة. تلتزم  . التالي:. النحو  على 
يلي:. ب ا  صح ح  بشكل  . »أدالين«.
املال ة. غي1  ال وم ة  للع ل ات  .-
واملصرف ة:.بالتوق ع الوح د للس دة.
املال ة. لل عامالت  .- ؛. ع ول. غ ثه 
عن. ق  تها  تقل  التي  واملصرف ة 
بالتوق ع. تساويها:. أو  دلهم  .20000
.- ؛. ع ول. غ ثه  للس دة  الوح د 
التي. واملصرف ة  املال ة  لل عامالت 
تزيد ق  تها عن.20000.دلهم:.بتوق ع.
مشت1ك للس دة غ ثه ع ول والس د.
ادليس بنش خ م ثل شركة ف ضاب.
ش.م م.أو بالتوق ع املشت1ك للس دة.
جان-. جي1وم  والس د  ع ول  غ ثة 
مالي ماوثون.،.م ثل شركة في1ت كاد.

كونس لتينغ ف ز ا.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.
الذي. اسم الشركة:. .:2 . بند لقم.
الشركة هو:.. اسم  مايلي:. ينص على 
في ج  ع ارع ا5. . »أدالين.».ش م م.
واملنشولات. واإلعالفات  والفواتي1 
تصدلها. التي  ارخرى  واملستندات 
الشركة.،.يجب دائً ا أن يسبق اسم.
»شركة ذات. الشركة أو يتبعه عبالة.

مسؤول ة محدودة«.أو االختصال.»ش.

ولقم. املا5  لأس  ب بلغ  وا ان  م«. م 

الق د بالسجل التجالي.

الذي. املساه ات:. .:6 . لقم. بند 

املساه ون. يقوم  مايلي:. على  ينص 

التالون بتقديم املساه ات فقًدا وهي:.

ي ثلها. فضاب35000.00. »شركة 

الس د ادليس بنش خ..شركة في1ت كاد.

كونس لتينغ ف ز ا.35000.00.ي ثلها.

ماوثون.. مالي  جان  جي1وم  الس د 

قري�سي. بنسودة  إس اع ل  الس د 

ع ول. غ تة  الس دة  . .15000.00

-----------------------  15000.00

دلهم. ألف  مائة  املج وع:. في  .------

100،000.00.دلهم تم سداد ارموا5.

املقابلة لل ساه ات النقدية املشال.

إليها أعاله بالكامل بق  تها االس  ة.

بند لقم..7:.لأس املا5:.الذي ينص.

الشركة. ما5  لأس  يبلغ  مايلي:. على 

100،000.00.دلهم..وهي مقس ة إلى.

 100 حصة اجت اع ة بق  ة. .1000

.، بالكامل. مكتتبة  .، للحصة. دلهم 

مدفوعة بالكامل ومخصصة للشركاء.

وهي:.. .، يتناسب مع مساه اتهم. ب ا 

وخ سين. بثالث ائة  فضاب  »شركة 

ادليس. الس د  ي ثلها  سهم  .(350(

شركة في1ت كاد كونس لتينغ. . بنش خ.

 (350( وخ سون. ثالث ائة  ا  ز  ف 

سهم ي ثلها الس د جي1وم جان مالي.

بنسودة. إس اع ل  الس د  . ماوثون.

)150).حصة. قري�سي مائة وخ سون.

الس دة غ تة ع ول مائة. . اجت اع ة.

وخ سون.)150).حصة اجت اع ة

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 19 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750458.

857I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle.A2CM..sarl

4B TRADING GROUP
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

 AAFIR.AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle.A2CM  sarl

شالع فاس ، لكن ابن طف ل ، إقامة 
دياموفد، الطابق ارو5 ، مكتب  لقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
4B TRADING GROUP شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

 AVENUE وعنوان مقرها اإلجت اعي
 MOHAMMED 6 RESIDENCE,

 NEW.CENTER 2 ETAGE 1 N° 7   -
90000 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.97569
الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في.18.شتن2020.11.تم..تحويل..
من. للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
 AVENUE MOHAMMED 6«
 RESIDENCE, NEW CENTER 2
طنجة. .ETAGE 1 N° 7   - 90000
 Local.N°.65,.CENTRE«.املغرب«.إلى
 NREA. à. l’Entresol,. 183. avenue
 Prince.Héritier,.bloc.n°1.-.90000

طنجة..املغرب«.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار. .09 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.5372.
858I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle.A2CM..sarl

AFIB PRO SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

 AAFIR.AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle.A2CM  sarl

شالع فاس ، لكن ابن طف ل ، إقامة 
دياموفد، الطابق ارو5 ، مكتب  لقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب



عدد.5637 - 25.لا ع ارو1442.5 )11.فوف 2020.11)الجريدة الرسمية   15360

AFIB PRO SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع فاس 

زاوية ابن طف ل إقامة دياموفد ب 

الطابق 1 املكتب لقم 3 - 90000 

طنجة املغرب.

تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 

.100981

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 شتن11. .28 في. املؤلخ 

املصادقة على.:

الدين. فول  )ة). الس د. تفويت 

حصة اجت اع ة من أصل. .5 اعافر.

مح د. )ة). الس د. . 10.حصة لفائدة.

اعافر بتاليخ.28.شتن2020.11.

الدين. فول  )ة). الس د. تفويت 

حصة اجت اع ة من أصل. .5 اعافر.

)ة).حسام. الس د. . 10.حصة لفائدة.

ابن بشي1 بتاليخ.28.شتن2020.11.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

أكتوار. .22 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.5723.

859I

هند لشقر

 STE BELVEDER N.W.E

SARL AU 

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

توس ع نشاط الشركة.

هند لشقر

لقم 26 مكرل 2 فجزئة الحبابي 

الدكالات فاس ، 30000، فاس فاس

  STE.BELVEDER.N.W.E  SARL.AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها االجت اعي لقم 28 

مكرل حي الزهراء شالع ابن سيناء 

الخ يسات  - 15020 الخ يسات  

املغرب.

توس ع نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.29065

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت. .2020 شتن11. .23 في. املؤلخ 

نشاط. إلى  التال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي.:

فقل الع ا5.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

 01 بتاليخ. . بالخ يسات. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.617.

860I

Face.Gestion

شوبنك اكسبرس
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

حل شركة

Face.Gestion

اقامة املح ط زفقة اوسلو لقم 12 

املح ط ، 10040، الرااط املغرب

شوانك اكس11س شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 10 

زفقة موسكو حي املح ط الرااط - 

10040 الرااط املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.126161

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2020.تقرل حل. 15.شتن11. املؤلخ في.

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات.

اكس11س.. شوانك  الوح د  الشريك 

دلهم. .100.000 لأس الها. مبلغ 

 10 لقم. اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 

.- الرااط. املح ط  حي  موسكو  زفقة 

.: .5 فت جة  املغرب  الرااط  .10040

عدم وجود الااح مال ة.

 10 و حدد مقر التصف ة ب لقم.

.- الرااط. املح ط  حي  موسكو  زفقة 

10040.الرااط املغرب..

و عين:
الس د)ة).انس..ح ص و عنوافه)ا).
 11040 بطافة. الحوز  زفقة  .14 لقم.

سال املغرب ك صفي.)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار. .22 بتاليخ. . التجالية بالرااط.

2020.تحت لقم.107944.

861I

SARL

MELK BAHRAOUI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
MELK BAHRAOUI شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 
س  ة،إقامة شهرزاد 3 الطابق 

5 لقم 22، النخ ل الدال الب ضاء 
22000 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
477367

 09 عقد حر مؤلخ في. . ب قت�سى.
القافون. إعداد  تم  .2020 أكتوار.
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 MELK.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.BAHRAOUI
غرض الشركة بإيجاز.:.إفجاز كافة.

ع ل ات التطوير العقالي.
زفقة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
الطابق. .3 شهرزاد. س  ة،إقامة 
الب ضاء. الدال  النخ ل  .،22 لقم. .5

22000.الدال الب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99..سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

 KODOMO :  999 الشركة.
حصة بق  ة.99.900.دلهم للحصة..
1.حصة. . .: الس د إس اع ل ازفال.

بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
عنوافه)ا). .KODOMO الشركة.
3.الطابق. زفقة س  ة،إقامة شهرزاد.
الدال. .22000 النخ ل. .،22 لقم. .5

الب ضاء.املغرب.
عنوافه)ا). ازفال  إس اع ل  الس د 
كال فولف ا.. ازفال  ف ال  العزيزية  م ر 

22000.الدال الب ضاء.املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). ازفال  إس اع ل  الس د 
كال فولف ا.. ازفال  ف ال  العزيزية  م ر 

22000.الدال الب ضاء.املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 23 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.25509.

862I

FISCALITY CONSULTING CENTER

MACHAUX MARBRE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE.MY.ABDELLAH
 AHLAM.B.IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH.maroc
MACHAUX MARBRE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : حي االمل 
شيشاوة - 41000 شيشاوة املغرب.

قفل التصف ة
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لقم التق  د في السجل التجالي : 
.1191

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في.10.أكتوار.2020.تقرل حل.

شركة ذات. .MACHAUX MARBRE

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
 100.000 لأس الها. مبلغ  الوح د 
اإلجت اعي حي. دلهم وعنوان مقرها 
شيشاوة. .41000 .- شيشاوة. االمل 

املغرب فت جة لألسباب خاصة.
و عين:

و. الش د  . . عصام. الس د)ة).

حي الزاوية س دي املختال. عنوافه)ا).

املغرب. شيشاوة  .41000 شيشاوة.
ك صفي.)ة).للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة.

بتاليخ.10.أكتوار.2020.وفي حي االمل.
شيشاوة.-.41000.شيشاوة املغرب.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 21 بتاليخ. . بامنتافوت. االبتدائ ة 
أكتوار.2020.تحت لقم.375/2020.
863I

kasr.alhissabate

DIVERAX 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

kasr.alhissabate
 hay.chmaou.sale ، 11600، sale

maroc
 DIVERAX  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم 

15 شالع اربطا5 أكدا5 الرااط - 
10106 الرااط املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

.133699
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
املؤلخ في.15.يول وز.2020.تقرل حل..
املسؤول ة. ذات  شركة  . .DIVERAX
 100.000 لأس الها. مبلغ  املحدودة 
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم.
الرااط. أكدا5  اربطا5  شالع  .15
فت جة. املغرب  الرااط  .10106  -

اللتصف ة النهائ ة لشركة.

و عين:

و. البخالي  . طالق. الس د)ة).
 88 3لقم. العسكري. الحي  عنوافه)ا).

القاعدة الجوية االولى الع ايدة سال.

)ة). ك صفي. املغرب  سال  .11060

للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة.

لقم. وفي  .2020 يول وز. .15 بتاليخ.

.- الرااط. أكدا5  اربطا5  شالع  .15

10106.الرااط املغرب.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .21 بتاليخ. . التجالية بالرااط.

2020.تحت لقم.107885.

864I

TRACEMA MAROC

TRACEMA MAROC
إعالن متعدد القرالات

TRACEMA MAROC

 RUE AL KHOUZAM ,51

 HAY.ERRAHA   – 51, RUE.AL

 KHOUZAM.HAY.ERRAHA   –،

20200، Casablanca.MAROC

TRACEMA MAROC  »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: لقم 51 
زفقة الخزام حي الراحة - -  الدال 

الب ضاء مغرب .

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.202291

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

تم اتخاذ. .2020 23.شتن11. املؤلخ في.

القرالات التال ة:.

على. ينص  الذي  .:1 لقم. قرال 

لأس. أن  العام  الج ع  قرل  مايلي:.

دلهم سي1تفع ب بلغ. .500.000 املا5.

إلى. يصل  لكي  دلهم  .500.000

1.000.000..دلهم وذلك ب قاصة..مع.

مستحقات ثابتة وسائلة ومستوجبة.

على عاتق الشركة

قرال لقم.2:.الذي ينص على مايلي:..

قرل الج ع العام تعديل الفصلين.6.و.

7.من النظام ارسا�سي

قرال لقم.3:.الذي ينص على مايلي:..

النظام. صهر  العام،. الج ع  قرل 

املسؤول ة. ذات  للشركة  ارسا�سي 

ارسا�سي. النظام  وقبو5  املحدودة 

تقدي ه من طرف. تم  ك ا  الجديد،.

املسي1

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.

بند لقم.6:.الذي ينص على مايلي:.

بتقدي ات. قام الشركاء. التقدي ات-.

إلى الشركة ب بلغ.1.000.000.دلهم،.

الكريم. عبد  الس د  كالتالي:. مقدمة 

الس دة. دلهم  امللولي:900.000.

س ي1ة قروا�سي:.100.000.دلهم

بند لقم.7:.الذي ينص على مايلي:.

تم تحديد لأس ا5 الشركة. لأس ا5-.

في مبلغ.1.000.000.دلهم..املقسم إلى.

10.000.حصة ذات مائة دلهم لكل.

حصة واحدة،غي1 مرق ة،.وامل نوحة.

الس د عبد الكريم امللولي:. . ك ا يلي.

س ي1ة. الس دة  حصة  .9.000

قروا�سي:.1.000.حصة

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751254.

865I

fiduciaire.amaali.sarl..ائت اف ة امعلي ش.م.م

 DOMAINE AGRICOLE

CHRIFA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ائت اف ة امعلي ش.م.م 

fiduciaire.amaali.sarl 

لقم 31  الطابق االو5  شالع االمام 

البخالي   ايراك بوالكان اكادير ، 

80040، اكادير املغرب

 DOMAINE AGRICOLE CHRIFA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال اوالد 

عي�سى الج اعة القروية   اوالد 

عي�سى  - 83000 تالودافت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

7083

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

القافون. إعداد  تم  .2020 يوف و. .25

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.DOMAINE AGRICOLE CHRIFA

التس ي1.. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

والتجالي.. . الفالحي. االستغال5  و 

للض عات الفالح ة....

عنوان املقر االجت اعي.:.دوال اوالد.

عي�سى الج اعة القروية...اوالد عي�سى..

- 83000.تالودافت املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 

8.823.800.دلهم،.مقسم كالتالي:

 3.775 . .: فاط  ة. لائع  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس دة الصحراوي الدكالي..فجاة.

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .3.775   :

للحصة..

الس د جريد..عبد الحق.:..7.716 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د جريد..مصطفى...:..7.716 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 7.716 . .: الس د جريد عبد هللا.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د جريد عبد الرح م.:..7.716 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د جريد ح  د...:..539.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

 7.177 . .: الحبيب. جريد  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 7.177 . .: يوسف. جريد  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 3.589 . .: ام نة. جريد  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
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 7.100 . .: الس دة جريد خديجة.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 3.589 . .: فجاة. جريد  الس دة 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 3.589 . .: صباح. . الس دة جريد.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس دة بوزيان مريم.:..965.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

 1.688 . .: . . اي ن. جريد  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د جريد غالي.:..1.688.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

 1.688 . .: سامي. جريد  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 960 . .: . . الس د بكي1 ع د السالم.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د بكي1 مح د.:..1.176.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس دة بكي1 اكرام...:..574.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس دة بكي1 الهام...:..574.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

حصة. .574 . .: الس دة بكي1 اما5.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

 7.177 . .: مح د. جريد  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). فاط  ة  لائع  الس دة 

حي القدس زفقة سفين لقم.99.اوالد.
تاي ة.83350..اوالد تاي ة املغرب.

الدكالي.. الصحراوي  الس دة 

لقم. لالح ة  تجزئة  عنوافه)ا). فجاة 

مراكش. .40130 تالكة مراكش. .114
املغرب.

الس د جريد..عبد الحق عنوافه)ا).

بوالكان. ايراك  .16 لقم. .565 زفقة.
اكادير.80040..اكادير..املغرب.

الس د جريد..مصطفى...عنوافه)ا).

قطاع..’س’.لقم.82.حي فوفتي اكادير.
80650..اكادير..املغرب.

عنوافه)ا). عبد هللا  الس د جريد 

4.تكمي شالع الجيش. 10.لقم. ع الة.

80326..اكادير.. . امللكي تدالت اكادير.
املغرب.

الرح م. عبد  جريد  الس د 
 101 ع الة. اسالن  اقامة  عنوافه)ا).
  80080 9.الحي املح دي اكادير. لقم.

اكادير..املغرب.
عنوافه)ا). . . ح  د. جريد  الس د 
104..شالع موالي علي الشريف. لقم.
اكادير.. . .80040 . حي النجاح اكادير.

املغرب.
عنوافه)ا). الحبيب  جريد  الس د 
اكادير... . الهدى. . حي. .6 بلوك اش لقم.

80070..اكادير..املغرب.
عنوافه)ا). يوسف  جريد  الس د 
زففة..926.لقم.5.شقة.2.حي السالم.

اكادير..80070..اكادير..املغرب.
عنوافه)ا). ام نة  جريد  الس دة 

فرنسا...06000.فيس..فرنسا...
الس دة جريد خديجة عنوافه)ا).
بساتن..تانس فت..السويهلة..مراكش..

40253.مراكش..املغرب.
عنوافه)ا). فجاة  جريد  الس دة 
175.مراكش.. .لقم. تجزئة اس ف..ب.

40150.مراكش..املغرب.
عنوافه)ا). صباح  . جريد. الس دة 
زفقة..محجوب الرميزة ف ال..ابوقبيس.
مراكش.. .40000 . مراكش. . جليز.

املغرب.
عنوافه)ا). مريم  بوزيان  الس دة 
شالع. .109 لقم. .1  01 . املنزه. ع الة 
الجيش امللكي اكادير...80030..اكادير..

املغرب.
عنوافه)ا). . . اي ن. جريد  الس د 
شالع. .109 لقم. .1  01 . املنزه. ع الة 
الجيش امللكي اكادير...80030..اكادير..

املغرب.
الس د جريد غالي عنوافه)ا).ع الة.
شالع الجيش. .109 لقم. .1  01 . املنزه.
امللكي اكادير...80030..اكادير..املغرب.
عنوافه)ا). سامي  جريد  الس د 
شالع. .109 لقم. .1  01 . املنزه. ع الة 
الجيش امللكي اكادير...80030..اكادير..

املغرب.
الس د بكي1 ع د السالم...عنوافه)ا).
زفقة ابن..االثي1..لقم.7.تجزئة الفض ة.
1..حي الداخلة..اكادير..80060..اكادير..

املغرب.

عنوافه)ا). مح د  بكي1  الس د 

  7 لقم. االثي1  ابن  شالع  .1 الفض ة.

اكادير.. . .80060 اكادير. . حي الداخلة.

املغرب.

عنوافه)ا). . . اكرام. بكي1  الس دة 

تجزئة الفض ة.1.شالع ابن الثي1 لقم.

7.حي الداخلة اكادير..80060..اكادير..

املغرب.

الس دة بكي1 الهام...عنوافه)ا).حي.
 14 لقم. .16 ادلال دال السعادةع الة.

اكادير.. . .80652 . . اكادير. . ت ك وين.

املغرب.

عنوافه)ا). . اما5. بكي1  الس دة 

شقة. . ف. . ع الة. .3 الصفاء. اقامة 

106.الطابق.1.الحي املح دي اكادير..

80080.اكادير املغرب.

عنوافه)ا). مح د  جريد  الس د 

 104 شالع موالي علي الشريف لقم.

اكادير. .80040 اكادير. . النجاح. حي 

املغرب

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). عبد هللا  الس د جريد 

4.تكمي شالع الجيش. 10.لقم. ع الة.

اكادير. .80326 . امللكي تدالت اكادير.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 19 بتاليخ. . بتالودافت. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.1379.

866I

ائت اف ة ف داكا،.شركة ذات املسؤول ة املحدودة

SAID DE COMMERCE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ائت اف ة ف داكا، شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

شالع العركوب لقم 7724-01 

صندوق ال11يد لقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

SAID DE COMMERCE شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي واد 

الش اف لقم 188 - 73000 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

16523

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .28

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 SAID .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.DE COMMERCE

غرض الشركة بإيجاز.:.ب ع وتوزيع.

املواد الغدائ ة.

واد. حي  .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الش اف لقم.188 - 73000.الداخلة.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: الس د سع د الصادق.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د سع د الصادق عنوافه)ا).

 73000  188 لقم. الش اف  واد  حي 

الداخلة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د سع د الصادق عنوافه)ا).

 73000  188 لقم. الش اف  واد  حي 

الداخلة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ. . االبتدائ ة بوادي الدهب.

أكتوار.2020.تحت لقم.951.

867I
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FICOSAGE

STE INVESTIR ASSEDQ
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FICOSAGE

 7eme.ETAGE.N° 35 LOT 9

 IMM BUREAU IDRISSIA AV BIR

 ANZARANE MOULIN IDRISSIA

ATLAS.FES ، 30000، fes.maroc

STE INVESTIR ASSEDQ شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 44 شالع 

مح د السالوي فاس - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

63291

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 يول وز. .02

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.INVESTIR ASSEDQ

غرض الشركة بإيجاز.:.

منعش عقالي.

44.شالع. عنوان املقر االجت اعي.:.

مح د السالوي فاس.-.30000.فاس.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د..الهاشمي الولدي.:..1.000 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

 4 لقم. عنوافه)ا). املغرب  الس د 

تجزئة لياض ال اس ين أ طريق عين.

الشقف فاس.30000.فاس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د..الهاشمي الولدي عنوافه)ا).

لقم.4.تجزئة لياض ال اس ين أ طريق.

فاس. .3000 فاس. الشقف  عين 

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

يول وز. .27 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.1822.

868I

ائت اف ة ف داكا،.شركة ذات املسؤول ة املحدودة

TRANS ATLANTIC CANNED
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

توس ع نشاط الشركة.

ائت اف ة ف داكا، شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

شالع العركوب لقم 7724-01 

صندوق ال11يد لقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

 TRANS ATLANTIC CANNED

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها االجت اعي شالع 

حبوها بن السوداني لقم 82 - 

73000 الداخلة املغرب.

توس ع نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.10187

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت. .2020 أكتوار. .13 في. املؤلخ 

نشاط. إلى  التال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي.:

ب ع الس ك بالج لة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

 21 بتاليخ. . االبتدائ ة بوادي الدهب.

أكتوار.2020.تحت لقم.944.

869I

ائت اف ة ف داكا،.شركة ذات املسؤول ة املحدودة

 CONSERVERIES RIO DE

ORO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة.

ائت اف ة ف داكا، شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

شالع العركوب لقم 7724-01 

صندوق ال11يد لقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

 CONSERVERIES RIO DE ORO

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي شالع 

مح د الخامس اطلس صحرا - 

73000 الداخلة املغرب.

توس ع نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.7735

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 أكتوار. .13 في. املؤلخ 

نشاط. إلى  التال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي.:

ب ع الس ك بالج لة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

 21 بتاليخ. . االبتدائ ة بوادي الدهب.

أكتوار.2020.تحت لقم.945.

870I

ائت اف ة ف داكا،.شركة ذات املسؤول ة املحدودة

LD GARDE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ائت اف ة ف داكا، شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

شالع العركوب لقم 7724-01 

صندوق ال11يد لقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

LD GARDE شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي املطال 

زفقة الرك بات لقم 870 - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

16401

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .24

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 LD .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.GARDE

اشغا5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

الحراسة.

عنوان املقر االجت اعي.:.حي املطال.
 73000  -  870 لقم. الرك بات  زفقة 

الداخلة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 500 . .: الس د مح د علي لعريبي.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د مح د يحيى الدويه.:..500 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

لعريبي. علي  مح د  الس د 

 60 لقم. الح ر  الع الات  عنوافه)ا).

73000.الداخلة املغرب.

الدويه. يحيى  مح د  الس د 
 70000 حي االمل. .11 لقم. عنوافه)ا).

الع ون املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الدويه. يحيى  مح د  الس د 
 70000 حي االمل. .11 لقم. عنوافه)ا).

الع ون املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 24 بتاليخ. . االبتدائ ة بوادي الدهب.

شتن2020.11.تحت لقم.869.

871I
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ائت اف ة ف داكا،.شركة ذات املسؤول ة املحدودة

 ECO-COMPLEXE NORD
AFRICA

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

ائت اف ة ف داكا، شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

شالع العركوب لقم 7724-01 
صندوق ال11يد لقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
 ECO-COMPLEXE NORD

AFRICA شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
الوالء ش ا5 مدينة الداخلة - 

73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
16539

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .10

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
ECO- .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.COMPLEXE NORD AFRICA
غرض الشركة بإيجاز.:.استغال5 و.

تس ي1 محطة للوقود.
شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
.- الداخلة. مدينة  ش ا5  الوالء.

73000.الداخلة املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: الس د ابراه م امرهان.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د ابراه م امرهان عنوافه)ا).

اكادير. .80000   69 لقم. .11 بلوك.
املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د ابراه م امرهان عنوافه)ا).

اكادير. .80000  69 لقم. .11 بلوك.
املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 23 بتاليخ. . االبتدائ ة بوادي الدهب.

أكتوار.2020.تحت لقم.962.

872I

FIDUCIAIRE GOUMRI

ASB CONNECT SARLAU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GOUMRI
37 زفقة الوحدة ، 20130، 

الدالالب ضاء املغرب
ASB CONNECT SARLAU شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 26 شالع 
مرس السلطان الطابق االو5 لقم 

3  - - الدالالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
464299

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 مالس. .16

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 ASB .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.CONNECT SARLAU
تدليب. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
 training -توج ه. .coaching

.consulting.إستشالات-

26.شالع. عنوان املقر االجت اعي.:.

  3 مرس السلطان الطابق االو5 لقم.

-.-.الدالالب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: اما5. سايس  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). اما5  سايس  الس دة 

16.زفقة ابوالرؤوس الطابق.3.الشقة.

الدالالب ضاء. .- بروتون. ض عة  .10

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس دة سايس اما5 عنوافه)ا).16 

زفقة ابوالرؤوس الطابق.3.الشقة.10 

ض عة بروتون.-.الدالالب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 06 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

يول وز.2020.تحت لقم.738258.

873I

fiduciaire.amaali.sarl..ائت اف ة امعلي ش.م.م

 DOMAINE AGRICOLE

NWIJITA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 fiduciaire  ائت اف ة امعلي ش.م.م

amaali.sarl

لقم 31  الطابق االو5  شالع االمام 

البخالي   ايراك بوالكان اكادير ، 

80040، اكادير املغرب

  DOMAINE AGRICOLE NWIJITA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ج اعة 

اغلي  - 83000 تالودافت  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
7093

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

القافون. إعداد  تم  .2020 يوف و. .25

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
. DOMAINE AGRICOLE NWIJITA
التس ي1.. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
والتجالي.. . الفالحي. االستغال5  و 

للض عات الفالح ة....
ج اعة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

اغلي..-.83000.تالودافت..املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 

8.170.200.دلهم،.مقسم كالتالي:
 3.472 . .: فاط  ة. لائع  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
الس دة الصحراوي الدكالي..فجاة.
دلهم. .100 بق  ة. حصة  .3.472   :

للحصة..
الس د جريد..عبد الحق.:..7.440 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
الس د جريد..مصطفى...:..7.440 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 7.440 . .: الس د جريد عبد هللا.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
الس د جريد عبد الرح م.:..7.440 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 7.440 . .: . . ح  د. جريد  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 6.944 . .: الحبيب. جريد  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 6.944 . .: يوسف. جريد  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 3.472 . .: ام نة. جريد  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 3.720 . .: الس دة جريد خديجة.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
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 3.472 . .: فجاة. جريد  الس دة 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 3.472 . .: صباح. . الس دة جريد.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس دة بوزيان مريم.:..930.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

 1.628 . .: . . اي ن. جريد  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د جريد غالي.:..1.628.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

 1.628 . .: سامي. جريد  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 930 . .: . . الس د بكي1 ع د السالم.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د بكي1 مح د.:..1.116.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس دة بكي1 اكرام...:..558.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس دة بكي1 الهام...:..558.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

حصة. .558 . .: الس دة بكي1 اما5.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). فاط  ة  لائع  الس دة 

حي القدس زفقة سفين لقم.99.اوالد.
تاي ة.83350..اوالد تاي ة املغرب.

الدكالي.. الصحراوي  الس دة 

لقم. لالح ة  تجزئة  عنوافه)ا). فجاة 

مراكش. .40130 تالكة مراكش. .114
املغرب.

الس د جريد..عبد الحق عنوافه)ا).

بوالكان. ايراك  .16 لقم. .565 زفقة.
اكادير.80040..اكادير املغرب.

الس د جريد..مصطفى...عنوافه)ا).

قطاع..’س’.لقم.82.حي فوفتي اكادير.
80650..اكادير املغرب.

عنوافه)ا). عبد هللا  الس د جريد 

4.تكمي شالع الجيش. 10.لقم. ع الة.

80326..اكادير. . امللكي تدالت اكادير.
املغرب.

الرح م. عبد  جريد  الس د 
 101 ع الة. اسالن  اقامة  عنوافه)ا).
  80080 9.الحي املح دي اكادير. لقم.

اكادير املغرب.

عنوافه)ا). . ح  د. جريد  الس د 

104..شالع موالي علي الشريف. لقم.

اكادير. . .80040 . حي النجاح اكادير.
املغرب.

عنوافه)ا). الحبيب  جريد  الس د 

اكادير... . الهدى. . حي. .6 بلوك اش لقم.
80070..اكادير املغرب.

عنوافه)ا). يوسف  جريد  الس د 

زففة..926.لقم.5.شقة.2.حي السالم.
اكادير..80070..اكادير املغرب.

عنوافه)ا). ام نة  جريد  الس دة 
فرنسا..06000.فيس فرنسا..

الس دة جريد خديجة عنوافه)ا).

بساتن..تانس فت..السويهلة..مراكش..
40253.مراكش املغرب.

عنوافه)ا). فجاة  جريد  الس دة 

175.مراكش.. .لقم. تجزئة اس ف..ب.
40150.مراكش املغرب.

عنوافه)ا). صباح  . جريد. الس دة 

زفقة..محجوب الرميزة ف ال..ابوقبيس.

مراكش. .40000 . مراكش. . جليز.
املغرب.

عنوافه)ا). مريم  بوزيان  الس دة 

شالع. .109 لقم. .1  01 . املنزه. ع الة 

الجيش امللكي اكادير...80030..اكادير.
املغرب.

عنوافه)ا). . . اي ن. جريد  الس د 

شالع. .109 لقم. .1  01 . املنزه. ع الة 

الجيش امللكي اكادير...80030..اكادير.
املغرب.

الس د جريد غالي عنوافه)ا).ع الة.

شالع الجيش. .109 لقم. .1  01 . املنزه.
امللكي اكادير...80030..اكادير املغرب.
عنوافه)ا). سامي  جريد  الس د 
شالع. .109 لقم. .1  01 . املنزه. ع الة 
الجيش امللكي اكادير...80030..اكادير.

املغرب.
الس د بكي1 ع د السالم...عنوافه)ا).
زفقة ابن..االثي1..لقم.7.تجزئة الفض ة.
1..حي الداخلة..اكادير..80060..اكادير.

املغرب.
عنوافه)ا). مح د  بكي1  الس د 
  7 لقم. االثي1  ابن  شالع  .1 الفض ة.
اكادير. . .80060 اكادير. . حي الداخلة.

املغرب.

عنوافه)ا). . . اكرام. بكي1  الس دة 

تجزئة الفض ة.1.شالع ابن الثي1 لقم.

7.حي الداخلة اكادير..80060..اكادير.
املغرب.

حي. عنوافه)ا). . الس دة بكي1 الهام.
 14 لقم. .16 ادلال دال السعادةع الة.
اكادير. . .80652 . . اكادير. . ت ك وين.

املغرب.
عنوافه)ا). اما5  بكي1  الس دة 
شقة. . ف. . ع الة. .3 الصفاء. اقامة 
106.الطابق.1.الحي املح دي اكادير..

80080..اكادير املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). عبد هللا  الس د جريد 
4.تكمي شالع الجيش. 10.لقم. ع الة.
أكادير. .80326 . امللكي تدالت اكادير.

املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 19 بتاليخ. . بتالودافت. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.1384.
874I

ائت اف ة ف داكا،.شركة ذات املسؤول ة املحدودة

SDAP COOL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ائت اف ة ف داكا، شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

شالع العركوب لقم 7724-01 
صندوق ال11يد لقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
SDAP COOL شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي املسي1ة 
03 شالع الش خ ماء الع نين لقم 79 

- 73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
16537

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .28

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 SDAP .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.COOL
اشغا5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

البناء.واشغا5 مختلفة.
حي. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
الع نين. 03.شالع الش خ ماء. املسي1ة.

لقم.79 - 73000.الداخلة املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
الس د عبد املج د ساعي.:..1.000 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
ساعي. املج د  عبد  الس د 
05.حي اسايس ازلو. عنوافه)ا).بلوك.

80150.ايت ملو5 املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
ساعي. املج د  عبد  الس د 
05.حي اسايس ازلو. عنوافه)ا).بلوك.

80150.ايت ملو5 املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 23 بتاليخ. . االبتدائ ة بوادي الدهب.

أكتوار.2020.تحت لقم.960.
875I

ACCOUNTING & CONSULTING COMPANY

دار جنات
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

 ACCOUNTING & CONSULTING
COMPANY

 Batha.n 2 bis.rue.elguabbas
batha ، 30110، فاس املغرب

دال جنات شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 89 
دلب هل تادلة الطالعة صغي1ة - 

30110 فاس املغرب.
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تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.58427

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت. .2020 غشت. .03 في. املؤلخ 

املصادقة على.:

فولالدين. )ة). الس د. تفويت 

من. اجت اع ة  حصة  .500 غيزولي.

)ة). الس د. . 500.حصة لفائدة. أصل.

03.غشت. الخرشا�سي بتاليخ. . مح د.

.2020

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

شتن11. .25 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2361/20.

876I

ACCOUNTING & CONSULTING COMPANY

دار جنات
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د

تع ين مسي1 جديد للشركة

 ACCOUNTING & CONSULTING

COMPANY

 Batha.n 2 bis.rue.elguabbas

batha ، 30110، فاس املغرب

دال جنات  شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 89 

دلب هل تادلة طالعة صغي1ة - 

30110 فاس املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.58.427

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

2020.تم تع ين. 03.غشت. املؤلخ في.

الس د)ة). للشركة  جديد  مسي1 

الخرشا�سي مح د..ك سي1 آخر

تبعا لقبو5 استقالة املسي1.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

شتن11. .25 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2361/20.

877I

ACCOUNTING & CONSULTING COMPANY

دار جنات

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تع ين مسي1 جديد للشركة

 ACCOUNTING & CONSULTING

COMPANY

 Batha.n 2 bis.rue.elguabbas

batha ، 30110، فاس املغرب

دال جنات  شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 89 

دلب هل تادلة طالعة صغي1ة - 

30110 فاس املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.58427

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

2020.تم تع ين. 03.غشت. املؤلخ في.

الس د)ة). للشركة  جديد  مسي1 

فرفافديز ل ون ج  س ك سي1 آخر

تبعا لقبو5 استقالة املسي1.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

شتن11. .25 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2361/20.

878I

WAY CONSEIL

STE LAACHAOUI BUILDING

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 STE LAACHAOUI BUILDING

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة 

الطابق 1 حي االفالة بلوك 10 لقم 

550 - 40160 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

107399

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .18

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.LAACHAOUI BUILDING
املقاو5. .• .: غرض الشركة بإيجاز.

لألع ا5 املتنوعة والبناء.

شقة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

لقم. .10 بلوك. االفالة  حي  .1 الطابق.

550 - 40160.مراكش املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 500 . .: الس د لعشوي املصطفى.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د لعشوي بدل.:..500.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

املصطفى. لعشوي  الس د 

لقم. .10 بلوك. االفالة  حى  عنوافه)ا).

550 40160.مراكش املغرب.

حى. الس د لعشوي بدل عنوافه)ا).
 40160  550 لقم. .10 بلوك. االفالة 

مراكش املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

املصطفى. لعشوي  الس د 

لقم. .10 بلوك. االفالة  حى  عنوافه)ا).

550 40160.مراكش املغرب

حى. الس د لعشوي بدل عنوافه)ا).
 40160  550 لقم. .10 بلوك. االفالة 

مراكش املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

21.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116483.

879I

fiduazizi

VELAR SUD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ا5 الشركة

fiduazizi
شالع ع ر املختال حي القدس شالع 
ع ر املختال حي القدس، 7000، 

الع ون املغرب
velar.sud شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

االمل لقم 85 شقة 02 تجزئة االمل 
لقم 85 شقة 02 70000 الع ون 

املغرب.
لفع لأس ا5 الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.28227

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم. .2020 أكتوار. .10 في. املؤلخ 

قدله. ب بلغ  الشركة  لأس ا5  لفع 

من. أي  دلهم«. .7.900.000«
 8.000.000« إلى. دلهم«. .100.000«
تقديم حصص. . .: عن طريق. دلهم«.

فقدية أو ع ن ة.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالع ون..بتاليخ.23.أكتوار.

2020.تحت لقم.2535/2020.

880I

fiduazizi

ESSOUIRINOX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

fiduazizi
شالع ع ر املختال حي القدس شالع 
ع ر املختال حي القدس، 7000، 

الع ون املغرب
ESSOUIRINOX شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
الراحة شالع عث ان بن مض ون 

لقم 103 تجزئة الراحة شالع عث ان 
بن مض ون لقم 103 70000 

الع ون املغرب.
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تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.29827
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
ت ت. .2020 أكتوار. .16 في. املؤلخ 

املصادقة على.:
امين. سع د  )ة). الس د. تفويت 
أصل. من  اجت اع ة  حصة  .250
عبد. )ة). الس د. . حصة لفائدة. .500
أكتوار. .16 بتاليخ. عزيزي  الرح ان 

.2020
تفويت الس د.)ة).م لود الكشتاف.
أصل. من  اجت اع ة  حصة  .250
500.حصة لفائدة..الس د.)ة).زوهي1.

السعداوي بتاليخ.16.أكتوار.2020.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .
االبتدائ ة بالع ون..بتاليخ.21.أكتوار.

2020.تحت لقم.2525/2020.

881I

fiduazizi

EL GOUTWORKS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

fiduazizi
شالع ع ر املختال حي القدس شالع 
ع ر املختال حي القدس، 7000، 

الع ون املغرب
EL GOUTWORKS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي مدينة 

الوحدة الوكالة 01 بلوك D لقم 608 
 D مدينة الوحدة الوكالة 01 بلوك
لقم 608 70000 الع ون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
33511

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .13

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 EL .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.GOUTWORKS

البناء. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

واشغا5 متعددة.

مدينة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
الوحدة الوكالة.01.بلوك.D.لقم.608 

 D بلوك. .01 الوكالة. الوحدة  مدينة 
لقم.608 70000.الع ون املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الكوت. الحك م  عبد  الس د 

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .1.000   :

للحصة..

.: الكوت. الحك م  عبد  الس د  .

1000.بق  ة.100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الكوت. الحك م  عبد  الس د 

ايت. دائرة  تغدوين  مركز  عنوافه)ا).

اولير اقل م الحوز.40000.ايت اولير.

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الكوت. الحك م  عبد  الس د 

ايت. دائرة  تغدوين  مركز  عنوافه)ا).

اولير اقل م الحوز.40000.ايت اولير.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالع ون..بتاليخ.20.أكتوار.

2020.تحت لقم.2515/2020.

882I

fiduazizi

LUMIERE FILM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

fiduazizi

شالع ع ر املختال حي القدس شالع 

ع ر املختال حي القدس، 7000، 

الع ون املغرب

LUMIERE FILM شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

القوات املساعدة لقم 26 تجزئة 

القوات املساعدة لقم 26 70000 

الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

33509

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .24

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.LUMIERE FILM

غرض الشركة بإيجاز.:.الخدمات.

الس ع ة والبصرية وارفالم واإلفتاج.

تجزئة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

تجزئة. .26 لقم. املساعدة  القوات 

 70000  26 لقم. املساعدة  القوات 

الع ون املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: بالعكي1. ع ر  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 1000 .: بالعكي1. ع ر  الس د  .

بق  ة.100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:
الس د ع ر بالعكي1 عنوافه)ا).لقم.

2 85000.تزفيت. تعاوف ة السعادة. .7

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د ع ر بالعكي1 عنوافه)ا).لقم.

2 85000.تزفيت. تعاوف ة السعادة. .7

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالع ون..بتاليخ.20.أكتوار.

2020.تحت لقم.2514/2020.

883I

OCEAN BUSINESS & CONSULTING SARL AU

OMARI SANI SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 OCEAN.BUSINESS &

CONSULTING SARL AU

 BP 2130 FES.PRINCIPAL 15

شالع الكرامة زفقة برلين الزهول 1 

فاس، 30060، فاس املغرب

OMARI SANI SARL AU شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 13 

تجزئة يوسف ب/س املتجر 2 املرجة  

- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

63721

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 يول وز. .17

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.OMARI SANI SARL AU

عقاقي1. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

مواد البناء.و االشغا5 املختلفة.
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 13 لقم. .: عنوان املقر االجت اعي.

تجزئة يوسف ب/س املتجر.2.املرجة..

- 30000.فاس املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: ع ري. حسن  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د حسن ع ري عنوافه)ا).حي.

السغروشني..30000.فاس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د حسن ع ري عنوافه)ا).حي.

السغروشني..30000.فاس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

شتن11. .14 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2144/2020.

884I

fiduazizi

LEKBIR CAR

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

fiduazizi

شالع ع ر املختال حي القدس شالع 

ع ر املختال حي القدس، 7000، 

الع ون املغرب

LEKBIR CAR شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

عال5 بن عبد هللا لقم 03 الحي 

الحسني املتجر 07 شالع عال5 بن 

عبد هللا لقم 03 الحي الحسني املتجر 

LAAYOUNE 70000 07 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

33515

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .13

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.LEKBIR CAR

كراء. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

الس الات بدون سائق.

شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الحي. .03 لقم. هللا  عبد  بن  عال5 

بن. عال5  شالع  .07 املتجر. الحسني 

عبد هللا لقم.03.الحي الحسني املتجر.

LAAYOUNE 70000 07.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: الرحالي. ايوب  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 1000 .: الرحالي. ايوب  الس د  .

بق  ة.100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). الرحالي  ايوب  الس د 

شالع عال5 بن عبد هللا لقم.03.الحي.

الحسني.70000.الع ون املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الرحالي. الزهراء. فاط ة  الس دة 

هللا. عبد  بن  عال5  شالع  عنوافه)ا).

الع ون. .70000  03 لقم. .24 زفقة.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالع ون..بتاليخ.20.أكتوار.

2020.تحت لقم.2513/2020.

885I

Atlas.Valora.Conseil

GREENSYS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Atlas.Valora.Conseil

 N°8, Immeuble 186, Ibn

 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH املغرب

GREENSYS شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 8 

ع الة 186ـ ابن تاشفينـ  حي أزلي - 

40150 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

107289

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .21

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.GREENSYS

ب ع. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

االدوات و التجهيزات الفالح ة و افجاز.

االشغا5 الفالح ة.

 8 لقم. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

.- حي أزلي. ـ. ابن تاشفين. 186ـ. ع الة.

40150.مراكش املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 

100.000,00.دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د فهد بن عزة.:..1.000.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د فهد بن عزة عنوافه)ا).زفقة.

م دلت. .54350 م  ال5. .- الرفاعي.

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د فهد بن عزة عنوافه)ا).زفقة.

م دلت. .54350 م  ال5. .- الرفاعي.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

16.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116391.

886I

Atlas.Valora.Conseil

FAST & FABULOUS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Atlas.Valora.Conseil

 N°8, Immeuble 186, Ibn

 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH املغرب

FAST & FABULOUS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 8 

ع الة 186ـ ابن تاشفينـ  حي أزلي - 

40150 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

107303

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .29

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 FAST .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.& FABULOUS
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مطعم و. .: غرض الشركة بإيجاز.

مقهى.

 8 لقم. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

.- حي أزلي. ـ. ابن تاشفين. 186ـ. ع الة.

40150.مراكش املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 

10.000,00.دلهم،.مقسم كالتالي:

 100 . .: اي ان. لح ي1ي  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس دة لح ي1ي اي ان عنوافه)ا).

حي. .45 لقم. سافو  مح د  مج وعة 

مراكش. .40035 يوسف بن تاشفين.

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس دة لح ي1ي اي ان عنوافه)ا).

حي. .45 لقم. سافو  مح د  مج وعة 

مراكش. .40035 يوسف بن تاشفين.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

16.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116399.

887I

FIDUCIAIRE GOUMRI

AMCHI IMMO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE GOUMRI

37 زفقة الوحدة ، 20130، 

الدالالب ضاء املغرب

AMCHI IMMO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي 38 زفقة 

ابوالوقت الطابق ارل�سي لقم 10 

بولكون - - الدالالب ضاء املغرب.

حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.191673

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2018.تقرل حل. 25.دجن11. املؤلخ في.

املحدودة. املسؤول ة  ذات  شركة 

لأس الها. مبلغ  . .AMCHI IMMO

مقرها. وعنوان  دلهم  .100.000

ابوالوقت. زفقة  .38 اإلجت اعي.

بولكون. .10 لقم. ارل�سي  الطابق 

.: فت جة 5. املغرب  الدالالب ضاء. .- .-

التوقف عن الع ل.

زفقة. .38 و حدد مقر التصف ة ب.

 10 لقم. ارل�سي  الطابق  ابوالوقت 

بولكون.-.-.الدالالب ضاء.املغرب..

و عين:

و. امشيشال  . مح د. الس د)ة).

مج وعة. القدس  حي  عنوافه)ا).

س دي ال11فو�سي. .293 لقم. الب ضاء.

)ة). املغرب ك صفي. الدالالب ضاء. .-

للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 09 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أبريل.2019.تحت لقم.699216.

888I

TIDAFE SERVICES

TIDAFE SERVICES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

TIDAFE SERVICES

حي السالم لقم 1229 ، 73000، 

الداخلة املغرب

TIDAFE SERVICES شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي السالم 

لقم 1229 زفقة لقم 56 - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

16513

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .21

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.TIDAFE SERVICES

-ج  ع. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

اشغا5 البناء.و اشغا5 مختلفة

-.ج  ع اشغا5 النظافة.

حي. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
 -  56 لقم. زفقة  .1229 لقم. السالم 

73000.الداخلة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د اح د افغا.:..1.000.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د اح د افغا عنوافه)ا).شالع.

هللا. بسم  ع الة  سالم  مح د  بل با 

الع ون. .70000 حي القسم. .01 لقم.

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د اح د افغا عنوافه)ا).شالع.

هللا. بسم  ع الة  سالم  مح د  بل با 

الع ون. .70000 حي القسم. .01 لقم.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 20 بتاليخ. . االبتدائ ة بوادي الدهب.

أكتوار.2020.تحت لقم.941.

889I

centre.de.gestion.agree.d’afrique.du.nord

E-KLEEN PRESSING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

 centre.de.gestion.agree

d›afrique.du.nord

42 زفقة فاس املح دية ، 20800، 

املح دية املغرب

E-KLEEN PRESSING شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

لياض السالم 134 العال ة - 20800 

املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

26267

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 غشت. .18

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.E-KLEEN PRESSING

غرض الشركة بإيجاز.:.مصبنة.

تجزئة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

 20800 134.العال ة.-. لياض السالم.

املح دية املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

 100 . .: الولدي. سالة  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 100 .: الولدي. سالة  الس دة  .

بق  ة.100.دلهم.
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والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). خل ل  مريم  الس دة 

شالع عال5 بن عبد هللا اقامة سعد3 

شقة.06 20800.املح دية املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). الولدي  سالة  الس دة 

شالع عال5 بن عبد هللا اقامة سعد3 

شقة.06 20800.املح دية املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 08 بتاليخ. . باملح دية. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.1262.

890I

SYNERG

مارية برادة

عقد تس ي1 حر رصل تجالي.)ارشخاص.

الطب ع ون)

عقد تس ي1 حر رصل تجالي

مالية برادة

في. مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

الس د)ة).. أعطى  .2020 أكتوار. .12

للبطاقة. )ة). الحامل. برادة  . مالية.

املسجل. .B47710 . . لقم. الوطن ة 

بالسجل التجالي.358418.باملحك ة.

التجالية بالدال الب ضاء.حق التس ي1.

 ,14 الحر لألصل التجالي الكائن ب.

زفقة عباس مح ود العقاد.-.20200 

 LA للس د)ة). املغرب  الب ضاء. الدال 

 SOCIETE LAMENA TRANSFERT

 LA SOCIETE LAMENA

للبطاقة. )ة). الحامل. .TRANSFERT

الوطن ة لقم....السجل التجالي بالدال.

الب ضاء.الرقم.453319..ملدة.3.سنة.

2020.و تنتهي. 12.أكتوار. تبتدئ من.

مبلغ. مقابل  .2023 أكتوار. .12 في.

شهري.11.000..دلهم.

891I

الناظول للحسابات

GROUPE SAKITE CAR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

الناظول للحسابات

شالع االمي1 س دي مح د الحي 

االدالي س تي املح دية بلوك د 

الطابق الثاني لقم 5 ، 62000، 

الناظول املغرب

GROUPE SAKITE CAR شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

الع ران لقم 2059 الطابق االو5 

لقم الشقة 2  سلوان 62000 

الناظول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

20801

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .30

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.GROUPE SAKITE CAR

-كراء. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

الس الات بدون سائق.

تجزئة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الع ران لقم.2059.الطابق االو5 لقم.

الناظول. .62000 سلوان. . .2 الشقة.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 500 . .: بنعي�سى. سك ت  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 500 . .: ياسين. سك ت  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د سك ت بنعي�سى عنوافه)ا).

سلوان. .82 لقم. صوفاص د  حي 

62000.الناظول املغرب.

عنوافه)ا). ياسين  سك ت  الس د 

سلوان. .82 لقم. صوفاص د  حي 

62000.الناظول املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). ياسين  سك ت  الس د 

سلوان. .82 لقم. صوفاص د  حي 

62000.الناظول املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 16 بتاليخ. . بالناضول. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.3392.

892I

A. SAAIDI CONSULTANTS

3JS CONSEIL
إعالن متعدد القرالات

3JS CONSEIL

شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك وح د

 لس الها 100.000,00 دلهم

الكائن مقرها : الدال الب ضاء – 

تجزئة التوف ق

ع الة »زينيث« – س دي معروف، 

الطابق الثالث 

السجل التجالي لقم 193.715

فقدان ثالثة ألااع )¾) من لس ا5 

الشركة

و قرال است رال استغاللها 

الشريك. قرالات  ب وجب  .– .I

.،2020 شتن11. .11 بتاليخ. الوح د 

 86 وهو يبت طبقا ملقتض ات املادة.

ف11اير. .13 بتاليخ. .96/5 من القافون.

بالقافون لقم. املعد5 واملت م  .1997

تقرل. .،24-10 والقافون لقم. .21-05

للشركة،. املسبق  للحل  داعي  ال  أفه 

الذات ة تقل عن. لغم أن الرسام ل 
لبع.)1/4).لس ا5 الشركة..

القافوني. باإليداع  الق ـام  تم  .- .II

املحك ة. لدى  الضبط  بكتابة 
 22 بتاليخ. الب ضاء. للدال  التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751233.
عن املستخلص والب افات

893I

audilex.accounting

 SOCIÉTÉ YANKI TRAVAUX
ET CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

audilex.accounting
 rue.al.mouzdalifa.imm.sami
 n°17 ، 40000، marrakech

maroc
 société.YANKI.Travaux.et

construction شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 117 
تجزئة الضاوي  قب لة الجيش 

اسكجول املحام د  - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
107475

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .21

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 société.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.YANKI.Travaux.et.construction
البناء. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

والتشي د وا ع مواد البناء.
لقم. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
قب لة الجيش. . تجزئة الضاوي. .117
اسكجول املحام د..-.40000.مراكش.

املغرب.



15371 الجريدة الرسميةعدد.5637 - 25.لا ع ارو1442.5 )11.فوف 2020.11) 

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: فدير. يوسف  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). فدير  يوسف  الس د 

بلوك.31.لقم.1404.املحام د.40000 

مراكش املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). فدير  يوسف  الس د 

بلوك.31.لقم.1404.املحام د.40000 

مراكش املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

22.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116541.

894I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 CREDIT DU  MAROC

ASSURANCES

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

 CREDIT DU MAROC

ASSURANCES

شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك وح د

 لس الها 200.000,00 دلهم

وس ط للتأمين خاضع للقافون لقم 

 99/17

املصدل ملدوفة التأم نات

الكائن مقرها: الدال الب ضاء – شالع 

مح د الخامس ع الة لياض لقم 66

السجل التجالي لقم 144.111

مالءمــة النظام ارساسـي

 I.–..ب وجب قرالات الشريك.

الوح د بتاليخ.15.مايو.2020،.تقرل:

النظام. من  .9 الفصل. مالءمة 

 19-21 . لقم. القافون  مع  ارسا�سي 

96- . لقم. للقافون  واملك ل  املعد5 

النظام. من  .14 الفصل. تعديل  .،5

القافوني. امل ثل  وتح ين  ارسا�سي 

للشريك الوح د..

تـم الق ـام باإليداع القافوني. .– .II

املحك ة. لدى  الضبط  بكتابة 

 22 بتاليخ. الب ضاء. للدال  التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751229.
عن املستخلص والب افات

895I

الناظول للحسابات

COSMOPRIM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

الناظول للحسابات

شالع االمي1 س دي مح د الحي 

االدالي س تي املح دية بلوك د 

الطابق الثاني لقم 5 ، 62000، 

الناظول املغرب

COSMOPRIM شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

عاليض سكتول 1 لقم 592 الناظول 

62000 الناظول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

20817

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .29

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.COSMOPRIM

-فقل. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

البضائع للغي1

-التصدير واالستي1اد

-التجالة.

حي. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الناظول. .592 1.لقم. عاليض سكتول.

62000.الناظول املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 500 . .: مح د. اجايحي  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 500 . .: زكرياء. اجايحي  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). مح د  اجايحي  الس د 

لقم. .89 زفقة. .1 حي عاليض سكتول.

35 62000.الناظول املغرب.

عنوافه)ا). زكرياء. اجايحي  الس د 

لقم. .89 زفقة. .1 حي عاليض سكتول.

35 62000.الناظول املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). مح د  اجايحي  الس د 

لقم. .89 زفقة. .1 حي عاليض سكتول.

35 62000.الناظول املغرب

عنوافه)ا). زكرياء. اجايحي  الس د 

لقم. .89 زفقة. .1 حي عاليض سكتول.

35 62000.الناظول املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 16 بتاليخ. . بالناضول. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.3396.

896I

MOORISH

DIRECT TISSUS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MOORISH

39 شالع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدال الب ضاء املغرب

DIRECT TISSUS  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 410 شالع 

الزلقطوني إقامة حامد الشقة 1 - 

20040 الدال الب ضاء. املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

477405

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .24

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

. DIRECT TISSUS

ب ع. :.شراء. غرض الشركة بإيجاز.

أق شة.

 410 .: االجت اعي. املقر  عنوان 

شالع الزلقطوني إقامة حامد الشقة.

1 - 20040.الدال الب ضاء..املغرب..

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

 100 . .: ع ر. جلون  بن  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). ع ر  جلون  بن  الس د 

 06 شقة. .06 شالع العنق طابق. .88

الب ضاء.. الدال  .20040 الب ضاء.

املغرب..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). ع ر  جلون  بن  الس د 

 06 شقة. .06 شالع العنق طابق. .88

الب ضاء.. الدال  .20040 الب ضاء.

املغرب.
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باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 23 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751363.

897I

centre.de.gestion.agree.d’afrique.du.nord

BIOLENS LAB
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة.

 centre.de.gestion.agree

d›afrique.du.nord

42 زفقة فاس املح دية ، 20800، 

املح دية املغرب

BIOLENS LAB شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي تجزئة 

الفرح2 لقم 6 - 20800 املح دية 

املغرب.

توس ع نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.1130

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 ف11اير. .12 في. املؤلخ 

نشاط. إلى  التال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي.:

توزيع. تصدير,. ., ,استي1اد. تصن ع.

االجهزة الطب ة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

 22 بتاليخ. . باملح دية. االبتدائ ة 

شتن2020.11.تحت لقم.1130.

898I

FIDUCIAIRE AKIF

FASHION CAFE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE AKIF

 BD CHEFCHAOUNI N°19

 RESIDENCE.GARDEN  ETAGE 1

 BUREAU 4 AIN.SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC

FASHION CAFE شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي 3  م ر 

صوفولاس  عين السبع - 20000 

الدالالب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.326793

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2020.تقرل حل. 25.غشت. املؤلخ في.

املحدودة. املسؤول ة  ذات  شركة 

لأس الها. مبلغ  . .FASHION CAFE

مقرها. وعنوان  دلهم  .400.000

عين. . م ر صوفولاس. . .3 اإلجت اعي.

السبع.-.20000.الدالالب ضاء.املغرب.

فت جة 5.:.عدم القدلة على التسي1.

زفقة. ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

لجي1ي.3.لقم.25.عين السبع.-.20000 

الدالالب ضاء.املغرب..

و عين:

و. . مالك. . . هشام. الس د)ة).

عنوافه)ا).زفقة لجي1ي.3.لقم.25.عين.

املغرب. الدالالب ضاء. .20000 السبع.

ك صفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 16 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750183.

899I

centre.de.gestion.agree.d’afrique.du.nord

CHEMINEES J
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

 centre.de.gestion.agree

d›afrique.du.nord

42 زفقة فاس املح دية ، 20800، 

املح دية املغرب

CHEMINEES J  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 167شالع 

الحسن التاني  تجزئة ياس  نة 

28800 - 20800 املح دية املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.1281

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 يوف و. .16 في. املؤلخ 

املصادقة على.:

 JOELLE )ة). الس د. تفويت 

JOURNET 3.700.حصة اجت اع ة.

حصة لفائدة.. .1.500.000 من أصل.

 JACQUES RENE )ة). الس د.

BROYARD.بتاليخ.16.يوف و.2020.

 JEROME )ة). الس د. تفويت 

BROYARD 3.800.حصة اجت اع ة.

حصة لفائدة.. .1.500.000 من أصل.

 JACQUES RENE )ة). الس د.

BROYARD.بتاليخ.16.يوف و.2020.

 JULIE )ة). الس د. تفويت 

BROYARD 3.700.حصة اجت اع ة.

حصة لفائدة.. .1.500.000 من أصل.

 JACQUES RENE )ة). الس د.

BROYARD.بتاليخ.16.يوف و.2020.

 JACQUES )ة). الس د. تفويت 

حصة. .RENE BROYARD 3.800

 1.500.000 أصل. من  اجت اع ة 

 JACQUES .الس د.)ة). حصة لفائدة.

يوف و. .16 بتاليخ. .RENE BROYARD

.2020

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

 08 بتاليخ. . باملح دية. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.1281.

900I

إئت اف ة أڤوفي1 أوفت1بريز

BELYAMANI AGRiculture
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

إئت اف ة أڤوفي1 أوفت1بريز

٢١٤، محج الحسن الثاني تيسي1 ١ ، 

0، برش د املغرب

BELYAMANI.AGRiculture شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 13 تجزئة 

اليسر، شالع مح د الخامس، 

الطابق الثالث يسال - 26100 برش د 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

14181

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .20

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.BELYAMANI.AGRiculture

غرض الشركة بإيجاز.:.•.الزلاعة.

والتس ين. الت1ب ة  أفواع  وج  ع 

والذبح وج ع الحل ب.

املنتجات. كافة  وتوزيع  تسل م  .•

الزلاع ة وارعالف وج  ع املنتجات.

املتعلقة بالنشاط.

•.تصن ع علف ح وافات املزلعة.

وفادي. التعل   ة  املزالع  إدالة  .•

الفروس ة الريا�سي والت1ف هي..

عنوان املقر االجت اعي.:.13.تجزئة.

الخامس،. مح د  شالع  اليسر،.

الطابق الثالث يسال.-.26100.برش د.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الدين. صالح  بل  اني  الس د 

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .1.000   :

للحصة..

.: الدين. صالح  بل  اني  الس د  .

1000.بق  ة.100.دلهم.
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والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.

وصفات ومواطن الشركاء.:

الدين. صالح  بل  اني  الس د 

اقامة اوالد زيان ع الة و. عنوافه)ا).
لقم.6   20320.الدال الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الدين. صالح  بل  اني  الس د 

اقامة اوالد زيان ع الة و. عنوافه)ا).
لقم.6  20320.الدال الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

23.أكتوار. .بتاليخ. االبتدائ ة ب11ش د.

2020.تحت لقم.1401.

901I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle.A2CM..sarl

COLOGICO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 AAFIR.AUDIT & CONSULTING

MOROCCO  sigle.A2CM  sarl

شالع فاس ، لكن ابن طف ل ، إقامة 

دياموفد، الطابق ارو5 ، مكتب  لقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب

COLOGICO شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع فاس 
زاوية ابن طف ل إقامة دياموفد ب 

الطابق 1 املكتب لقم 3 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

109191

 16 عقد حر مؤلخ في. . ب قت�سى.
القافون. إعداد  تم  .2020 أكتوار.

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.COLOGICO

غرض الشركة بإيجاز.:.االتصاالت.

والتسويق الرقمي,.تنظ م املناسبات,.

العالقات العامة

شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

فاس زاوية ابن طف ل إقامة دياموفد.

ب الطابق.1.املكتب لقم.3 - 90000 

طنجة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: الس دة خرموم سهام.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). سهام  خرموم  الس دة 

 03 طابق. و  ع الة  االمل  اقامة  .04

شقة.06  93150.مرت ل املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). سهام  خرموم  الس دة 

 03 طابق. و  ع الة  االمل  اقامة  .04

شقة.06  93150.مرت ل املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .23 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.5803.

902I

 WORLD.ART.CONSULTING.SARL.par

abréviation.WACON.SARL

MIRAGE CERAMICA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING

 SARL.par.abréviation.WACON

SARL
زاوية شالع أبي جرير الط11ي 

وزفقة عبد الرح ان فاصر، إقامة 

املنصول، الطابق ارو5، الشقة لقم 

2 ، 90000، طنجة املغرب

MIRAGE CERAMICA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

ادليس ارو5، إقامة طنجة أوفيس 

سنت1، املحل القس ة لقم 5-5أ، 

الطابق ارل�سي وما بين الطابقين - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

109037

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .18

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.MIRAGE CERAMICA

استي1اد. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

.- الصح ة. والتجهيزات  البناء. مواد 

والكهراائ ة. الصح ة  اردوات  ب ع 

والسباكة.

شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

أوفيس. طنجة  إقامة  ارو5،. ادليس 

5-5أ،. لقم. القس ة  املحل  سنت1،.

.- الطابقين. بين  وما  ارل�سي  الطابق 

90000.طنجة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 500.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 250 . .: ابن يحيى. املهدي  الس د 

حصة بق  ة.1.000.دلهم للحصة..

 250 . .: لحري�سي. الغالي  الس د 

حصة بق  ة.1.000.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د املهدي ابن يحيى..عنوافه)ا).

املدينة. .،2 اس اع ل ة. فول،. إقامة 

الجديدة.50000.مكناس املغرب.

عنوافه)ا). لحري�سي  الغالي  الس د 

املدينة. .،2 اس اع ل ة. فول،. إقامة 
الجديدة.50000.مكناس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د املهدي ابن يحيى عنوافه)ا).

املدينة. .،2 اس اع ل ة. فول،. إقامة 
الجديدة.50000.مكناس املغرب

عنوافه)ا). لحري�سي  الغالي  الس د 

املدينة. .،2 اس اع ل ة. فول،. إقامة 
الجديدة.50000.مكناس..املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .20 بتاليخ. . التجالية بطنجة.
2020.تحت لقم.234928.

903I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

PAIN-UNO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل الشكل القافوني للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage.Lot.
 B22 Lotissement.Zaitoune

 TIKIOUINE.AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

PAIN-UNO شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

و عنوان مقرها االجت اعي الطابق 
االل�سي تجزئة لقم 1256 تجزئة 

ت ل ال ت كوين اكادير - 80000 اكادير  
.

تحويل الشكل القافوني للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.37697
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
املؤلخ في.01.أكتوار.2020.تم تحويل.
الشكل القافوني للشركة من.»شركة.
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك.
»شركة ذات املسؤول ة. إلى. الوح د«.

املحدودة«.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار. .23 بتاليخ. . التجالية باكادير.

2020.تحت لقم.96833.
904I
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Idels

ASSURANCES TEMMAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تحويل املقر االجت اعي للشركة

Idels

 Casablanca.OULFA، 20000،

CASABLANCA.maroc

ASSURANCES TEMMAR شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

 GH 25 وعنوان مقرها اإلجت اعي

 IMM 307 MAGASIN 07 FARAH

 SALAM.AZHAR.CASABLANCA -

.20000 Casablanca.Maroc

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.717127

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم.. .2019 شتن11. .23 في. املؤلخ 

الحالي. االجت اعي  املقر  . تحويل.

 GH 25 IMM 307« من. للشركة 

 MAGASIN 07 FARAH SALAM

 AZHAR CASABLANCA - 20000

 FB 5« إلى. .»Casablanca. Maroc

 IMM N°12 FARAH SALAM -

.»20000.Casablanca..Maroc

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 17 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2019.تحت لقم.29565.

905I

NOBLACTION

FENDALA TRAVAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

NOBLACTION

فهج يعقوب املنصول إقامة ارمي1ة 

3 الطابق ارو5 لقم 15، 40000، 

مراكش املغرب

FENDALA TRAVAUX شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 9999 

ع الة 111 الطابق 3 شقة 5 

السعادة مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 

.45277

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 مالس. .02 في. املؤلخ 

املصادقة على.:

ابراه م اودلى. )ة). تفويت الس د.

أصل. من  اجت اع ة  حصة  .3.250

)ة). الس د. . لفائدة. حصة  .3.250

مح د..فندلة بتاليخ.02.مالس.2020.

كالولين. )ة). الس د. تفويت 

كويدوني.1.500.حصة اجت اع ة من.

أصل.1.500.حصة لفائدة..الس د.)ة).

مح د..فندلة بتاليخ.02.مالس.2020.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

23.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.6980.

906I

INSTITUT PRIVE AL-HASSAN AL-YOUSSI SARL

INSTITUT PRIVE AL-

HASSAN AL-YOUSSI SARL

إعالن متعدد القرالات

 INSTITUT PRIVE AL-HASSAN

AL-YOUSSI SARL

83، شالع الشه د علمي تاغزوتي 

تجزئة ارمن ة لقم 113 السدة وألبع 

طوابق بني مكادة ، 90060، طنجة 

املغرب

 INSTITUT PRIVE AL-HASSAN

AL-YOUSSI SARL »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 83، شالع 

الشه د علمي تاغزوتي تجزئة ارمن ة 

لقم 113 السدة وألبع طوابق بني 

مكادة - 90060 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.89751

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

تم اتخاذ. .2020 01.شتن11. املؤلخ في.
القرالات التال ة:.

قرال لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.

عبد. الس د  إقرال  .: تفويت حصص.

الحصص. مج وع  ب ع  كالح  الجبال 

التي ي تلكها في الشركة والذي ي ثل.

مائتي.)200).حصة بق  ة مائة دلهم.

للحصة الواحدة للس د يونس فاكي1.

للتعريف. الوطن ة  للبطاقة  الحامل 

الس دة. وإقرال  .BK179962 لقم.

اما5 الزلينهي ب ع مج وع الحصص.

التي ت تلكها في الشركة والذي ي ثل.

مائتي.)200).حصة بق  ة مائة دلهم.

للحصة الواحدة..للس د يونس فاكي1.

للتعريف. الوطن ة  للبطاقة  الحامل 

الس د. إقرال  و  .BK179962 لقم.

مح د تل دي ب ع مج وع الحصص.

التي ي تلكها في الشركة والذي ي ثل.

بق  ة. حصة  .(180( ث افين. و  مائة 

للس د. الواحدة  للحصة  مائة دلهم 

للبطاقة. الحامل  اح د  بن  فواد 
 K265492 لقم. للتعريف  الوطن ة 
ب ع. سع د  كوثر  الس دة  وإقرال 
في. ت تلكها  التي  الحصص  مج وع 
 (20( عشرين. ي ثل  والذي  الشركة 
للحصة. دلهم  مائة  بق  ة  حصة 
اح د. بن  فواد  للس د  . الواحدة.
للتعريف. الوطن ة  للبطاقة  الحامل 

K265492.لقم
قرال لقم.2:.الذي ينص على مايلي:.
تغ ي1 التس ي1 و التوق ع.:.استقالة كل.
من الس دة اما5 الزلينهي و الس دة.
كوثر سع د من مهامه ا في التس ي1 و.
التوق ع و منحه ا إبراء.الذمة و تع ين.
الوك لي. الزهراء. فاط ة  الس دة 
للشركة. الوح دة  املسي1ة  االدلي�سي 
على. املصادقة  تاليخ  من  ابتداء.

التوق ع في املحضر.
قرال لقم.3:.الذي ينص على مايلي:.

تح ين النظام القافوني للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.

بند لقم.7:.الذي ينص على مايلي:.

 120000 في. الشركة  لأس ا5  حدد 

حصة. .1200 إلى. مقس ا  دلهم 

الواحدة. للحصة  دلهم  .100 بق  ة.

موزعة. و  مكتتبة  و  بالكامل  محرلة 

فاكي1. يونس  الس د  .: الشركاء. على 

بن. فواد  الس د  و  حصة). .400(

و الس د طريق. حصة). .400( اح د.

الس دة. و  )180حصة). بوزكري.

فاط ة الزهراء.الوك لي االدلي�سي.)20 

زيوان. العزيز  عبد  الس د  و  حصة).

)67.حصة).و الس د ع ر املل جي.)67 

حصة).و الس د خال د فواد طحطح.

املج د. عبد  الس د  و  حصة). .66(

الس دة. و  حصة). .100( الغ اط.

)50.حصة).و الس د. الغ اط. ش  اء.

مح د ل�سى املعالوي.)50.حصة)

على. ينص  الذي  .:15 لقم. بند 

تسي1 الشركة من طرف مسي1. مايلي:.

او اكث1 شركاء.أو غي1 شركاء..تم تع ين.

الوك لي. الزهراء. فاط ة  الس دة 

للشركة. الوح دة  املسي1ة  االدلي�سي 

تاليخ. من  ابتداء. أشهر  ثالثة  ملدة 

املصادقة على التوق ع.

على. ينص  الذي  .:18 لقم. بند 

مايلي:.تخضع ج  ع العقود و الوثائق.

والش كات و ج  ع الع ل ات البنك ة.

فاط ة. للس دة  الفردي  للتوق ع 

الزهراء.الوك لي االدلي�سي.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .22 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.234992.

907I

FIDUCIAIRE GOUMRI

YOUNES STYLES PLUS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE GOUMRI

37 زفقة الوحدة ، 20130، 

الدالالب ضاء املغرب

YOUNES STYLES PLUS شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة)
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وعنوان مقرها اإلجت اعي 14 زفقة 
ابن العريف لواق ياس  نة - - 

الدالالب ضاء املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.199919

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2010.تقرل حل. 30.دجن11. املؤلخ في.

املحدودة. املسؤول ة  ذات  شركة 

مبلغ. . .YOUNES STYLES PLUS

وعنوان. دلهم  .100.000 لأس الها.

مقرها اإلجت اعي.14.زفقة ابن العريف.

الدالالب ضاء. .- .- ياس  نة. لواق 
املغرب فت جة 5.:.التوقف عن الع ل.

 14 ب. التصف ة  مقر  حدد  و 
.- .- زفقة ابن العريف لواق ياس  نة.

الدالالب ضاء.املغرب..
و عين:

و. يونس  . مني1. الس د)ة).
 2 1.لقم. عنوافه)ا).حي كري ات زفقة.
)ة). املغرب ك صفي. الدالالب ضاء. .-

للشركة.
و. يونس  . مريم. الس د)ة).
 2 1.لقم. عنوافه)ا).حي كري ات زفقة.
)ة). املغرب ك صفي. الدالالب ضاء. .-

للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

ف11اير.2011.تحت لقم.370381.

908I

RA CONSULTING

STE FOBEM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

RA CONSULTING
 APPT.N° 4 IMMEUBLE.ALAOUI
 RUE.QATAR.VN.FES ، 30000،

FES MAROC
STE FOBEM شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 211 

اقامة سايس كالدن فاس 30022 

فاس املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

.32921

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2020.تقرل حل. 24.شتن11. املؤلخ في.

STE FOBEM.شركة ذات املسؤول ة.

 500.000 لأس الها. مبلغ  املحدودة 

 211 دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي.

 30022 فاس. كالدن  سايس  اقامة 

لقم. النعدام  فت جة  املغرب  فاس 

املعامالت.

و عين:

و. مولن  . مالتين. الس د)ة).

حدائق سايس فاس. .210 عنوافه)ا).

)ة). ك صفي. املغرب  فاس  .30022

للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة.

 211 وفي. .2020 شتن11. .24 بتاليخ.

 30022 فاس. كالدن  سايس  اقامة 

فاس املغرب.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .14 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2705.

909I

م نالة ف نانس جروب

دار كريمة

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

م نالة ف نانس جروب

52 شالع موالي لش د شقة لقم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

دال كري ة شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي النخ ل 2 

ع الة 69 لقم 4  - 40000 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 

.71367

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 أكتوار. .05 في. املؤلخ 

املصادقة على.:

تفويت الس د.)ة).ك ا5..صديقي.

حصة اجت اع ة من أصل. .22.500

)ة). الس د. . لفائدة. حصة  .22.500

أكتوار. .05 بتاليخ. الضهر  . كري ة.

.2020

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

26.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116625.

910I

 WORLD.ART.CONSULTING.SARL.par

abréviation.WACON.SARL

O.S.L IMMO

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING

 SARL.par.abréviation.WACON

SARL

زاوية شالع أبي جرير الط11ي 

وزفقة عبد الرح ان فاصر، إقامة 

املنصول، الطابق ارو5، الشقة لقم 

2 ، 90000، طنجة املغرب

O.S.L IMMO شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

مح د السادس »شالع الجيش 

امللكي سابقا«، مج ع حدائق 

ارفدلس، إقامة بلوك C، ما بين 

الطابقين، الشقة لقم 118 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

 108799

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .23

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 O.S.L .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.IMMO

شراء. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

وتأجي1 العقالات.

شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

مح د السادس.»شالع الجيش امللكي.

ارفدلس،. حدائق  مج ع  سابقا«،.

الطابقين،. بين  ما  .،C بلوك. إقامة 

طنجة. .90000  -  118 لقم. الشقة 

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 100 . .: اهراوي. الس د مصطفى 

حصة بق  ة.1.000.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د مصطفى اهراوي عنوافه)ا).

طنجة. .90000 . الج  ل. املنظر 

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د مصطفى اهراوي عنوافه)ا).

املنظر الج  ل.90000.طنجة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .13 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.234715.

911I
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fiduciairelaperformance

بيس ن ي
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

fiduciairelaperformance

 rue.safi.hay.nasr.meknes

meknes، 50000، meknes.maroc

بيس ن ي شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 

6 شالع صافي حي النصر ويسالن 

مكناس - meknes 50000 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

51047

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .18

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

بيس. .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

ن ي.

فقل. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

املستخدمين.
لقم. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

ويسالن. النصر  حي  صافي  شالع  .6

مكناس.-.meknes 50000.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: عزابي. يونس  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). عزابي  يونس  الس د 
 46 لقم. .22 زفقة. العسكري  الحي 

البساتين..50000.مكناس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). عزابي  يونس  الس د 

 46 لقم. .22 زفقة. العسكري  الحي 

البساتين..50000.مكناس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

20.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب كناس.

2020.تحت لقم.3345.

912I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

FANANE AGRICOLE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27

 APPART.N°2 1ER.ETAGE.SETTAT

، 26000، SETTAT.MAROC

FANANE AGRICOLE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال والد 

مع ر لحوازة الغرا ة  اوالد سع د - 

26000 سطات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

6057

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

القافون. إعداد  تم  .2020 يوف و. .12

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.FANANE AGRICOLE

تس ين. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

العجو5.

:.دوال والد. عنوان املقر االجت اعي.

.- اوالد سع د. . مع ر لحوازة الغرا ة.

26000.سطات املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: مح د. فنان  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د فنان مح د عنوافه)ا).دوال.

الحوازة الغرا ة..اوالد سع د.26000 

سطات املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د فنان مح د عنوافه)ا).دوال.

الحوازة الغرا ة..اوالد سع د.26000 

سطات املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بسطات..بتاليخ.07.شتن11.

2020.تحت لقم.1058/20.

913I

 Société.Marocaine.de.Fabrication.et

 Commercialisation.de.Conserves.Alimentaires

-.Sofacal

شركة التمويل و املساهمات 
 Sofipar

شركة املساه ة

مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

 Société.Financière.et.de

Participations - Sofipar

 Boulevard.Président.Félix ,24

 Houphouët.Boigny ، 20000،

Casablanca.Maroc

شركة الت ويل و املساه ات » 

Sofipar » »شركة املساه ة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 24, شالع 

الرئيس ف ل كس هوفويت بوافيي - - 

الدالالب ضاء املغرب.

»مالءمة النظام ارسا�سي للشركة«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

6717 الدالالب ضاء.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

تقرل. .2020 يوف و. .26 في. املؤلخ 

للشركة. ارسا�سي  النظام  مالءمة 

 20-19 لقم. مع مقتض ات القافون:.

 17-95 املعد5 و املت م للقافون لقم.

املتعلق بشركات املساه ة ثم تعديل.

النظام ارسا�سي.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750486.

914I

MAGREX

الشركة املغربية الفحمية 

والبحرية

شركة املساه ة

مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

 Société.Marocaine

 Charbonnière.et.Maritime -

SMCM

 Boulevard.Président.Félix

 Houphouët.Boigny 24 ، 20000،

Casablanca.Maroc

الشركة املغرا ة الفح  ة و البحرية 

»شركة املساه ة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 24, شالع 

الرئيس ف ل كس هوفويت بوافيي - - 

الدالالب ضاء املغرب.

»مالءمة النظام ارسا�سي للشركة«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

1309 الدالالب ضاء.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

تقرل. .2020 يوف و. .24 في. املؤلخ 

للشركة. ارسا�سي  النظام  مالءمة 

 20-19 لقم. مع مقتض ات القافون:.

 17-95 املعد5 و املت م للقافون لقم.

املتعلق بشركات املساه ة ثم تعديل.

النظام ارسا�سي.
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باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750485.

915I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

OMRANI AGRI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27

 APPART.N°2 1ER.ETAGE.SETTAT

، 26000، SETTAT.MAROC

OMRANI AGRI  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال والد 

مع ر لحوازة الغرا ة  اوالد سع د - 

26000 سطات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

5979

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

القافون. إعداد  تم  .2020 يوف و. .11

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

. OMRANI AGRI

تس ين. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

العجو5.

:.دوال والد. عنوان املقر االجت اعي.

.- اوالد سع د. . مع ر لحوازة الغرا ة.

26000.سطات املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: الس دة م نة الع راني.
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس دة م نة الع راني عنوافه)ا).

سع د. اوالد  . الحوازة. . اعراوة. دوال 
26000.سطات املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

الس دة م نة الع راني عنوافه)ا).

سع د. اوالد  . الحوازة. . اعراوة. دوال 
26000.سطات املغرب

تم اإليداع القافوني ب-..بتاليخ.15 
يول وز.2020.تحت لقم.384/20.

916I

FISCALEX MAROC

DECOUVRIR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL.MASJID.I 5EME.ETAGE.APP

 29 GUELIZ.MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH.MAROC

DECOUVRIR شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع عبد 
الكريم الخطابي اقامة جواد ع الة 
109 شقة لقم 43 الطابق الثالث 
مراكش شالع عبد الكريم الخطابي 
اقامة جواد ع الة 109 شقة لقم 
43 الطابق الثالث مراكش 40000 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.96303

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2019 دجن11. .27 في. املؤلخ 
املصادقة على.:

)ة).عائشة ابوخيى. تفويت الس د.
 100 حصة اجت اع ة من أصل. .50
)ة).ع ر عواق. الس د. . حصة لفائدة.

بتاليخ.27.دجن2019.11.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

15.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116323.

917I

N2M CONSEIL-SARL

INJAZ PRINT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV.HASSAN.I.RUE 5 N 19, 2

 ETAGE.N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

INJAZ PRINT شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي  شالع 
زائ ي1 لقم 20 - 62000 الناظول 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

20831

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .26

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 INJAZ.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.PRINT

الطباعة. .: غرض الشركة بإيجاز.

االدوات. ترك ب  و  ب ع  .- االشهال. .-

املكتب ة.-.التواصل.

شالع. . .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الناظول. .62000  -  20 لقم. زائ ي1 

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د لقادي عبد العزيز.:..1.000 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

العزيز. عبد  لقادي  . الس د.

عنوافه)ا).شالع عبد الخالق الطريس.
لقم.72 62000.الناظول املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

العزيز. عبد  لقادي  . الس د.

عنوافه)ا).شالع عبد الخالق الطريس.
لقم.72 62000.الناظول املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 05 بتاليخ. . بالناضول. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.3274.

918I

FIDASSURCO

 NETTOYAGE - NETTOYAGE
24

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

FIDASSURCO
 MASSIRA 1 C  SAKAN.AKARI
 IMM 95 1ER.ETAGE.APPT 17 ،
40000، MARRAKECH.MAROC
 NETTOYAGE - NETTOYAGE 24
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي محام د 9 
إزدهال 3 ع الة 13 لقم 7 أسكجول - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
116301

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .25

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.
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عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.NETTOYAGE - NETTOYAGE 24

خدمات. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

النظافة..

عنوان املقر االجت اعي.:.محام د.9 

إزدهال.3.ع الة.13.لقم.7.أسكجول.-.

40000.مراكش املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: . الس دة فرعون لش دة.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس دة فرعون لش دة عنوافه)ا).

محام د.9.إزدهال.3.ع الة.13.لقم.7 

أسكجول.40000.مراكش املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس دة فرعون لش دة عنوافه)ا).

محام د.9.إزدهال.3.ع الة.13.لقم.7 

أسكجول.40000.مراكش املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

14.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.6618.

919I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

BUBLI MEDIA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

 HAY.AL.AMAL.AV »D«  IMM

 227 APPT 1 SALE ، 11160، SALE

MAROC

BUBLI MEDIA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 107 

ساحة العلويين اق ة قيس اكدا5 - 

10090 الرااط املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.74205

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 يول وز. .20 في. املؤلخ 

املصادقة على.:

عواد. . فزهة. )ة). الس د. تفويت 

أصل. من  اجت اع ة  حصة  .700

700.حصة لفائدة..الس د.)ة).لش د.

بوواجة بتاليخ.20.يول وز.2020.

يوسف. )ة). الس د. تفويت 

اجت اع ة. حصة  .300 املص ودي.

.الس د. 300.حصة لفائدة. من أصل.

يول وز. .20 لش د بوواجة بتاليخ. )ة).

.2020

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

أكتوار. .26 بتاليخ. . التجالية بالرااط.

2020.تحت لقم.4908.

920I

FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM 

تمين اموبليي
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM

 RUE DE LA LIBERTE N°17C

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

ت ين امواليي شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

الحرية 80 مكتب 17س طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

109079

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .18

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

ت ين. .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

امواليي.

منعش. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

عقالي.

شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

.- طنجة. 17س  مكتب. .80 الحرية.

90000.طنجة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

مج د. النع مي  الشريف  الس د 

دلهم. .50.000 بق  ة. حصة  .50   :

للحصة..

عبد. النع مي  الشريف  الس د 

 50.000 50.حصة بق  ة. . .: الواحد.

دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

مج د. النع مي  الشريف  الس د 

تجزئة. مجاهدين  شالع  عنوافه)ا).

 90000  36 لقم. .12 شالع. الفالح 

طنجة املغرب.

عبد. النع مي  الشريف  الس د 

مجاهدين. شالع  عنوافه)ا). الواحد 

 36 لقم. .12 شالع. الفالح  تجزئة 

90000.طنجة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

مج د. النع مي  الشريف  الس د 

تجزئة. مجاهدين  شالع  عنوافه)ا).

 90000  36 لقم. .12 شالع. الفالح 

طنجة املغرب

عبد. النع مي  الشريف  الس د 

مجاهدين. شالع  عنوافه)ا). الواحد 

 36 لقم. .12 شالع. الفالح  تجزئة 

90000.طنحه املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .21 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.5701.

921I

RA CONSULTING

SOS VAPEUR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

RA CONSULTING
 APPT.N° 4 IMMEUBLE.ALAOUI
 RUE.QATAR.VN.FES ، 30000،

FES MAROC
SOS VAPEUR شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 13زفقة 
دلال بن ازول شقة 1 م ج  فاس 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
64441

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .29

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 SOS .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.VAPEUR
مقاو5. .- .: غرض الشركة بإيجاز.

تنظ ف واجهات املتاجر..
13زفقة. .: املقر االجت اعي. عنوان 
فاس. . ج. م  .1 شقة. ازول  بن  دلال 

30000.فاس املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: الس د ه تم الزلهوني.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
الس د ه تم الزلهوني عنوافه)ا).
م ج. .1 ازول شقة. بن  زفقة دلال  .13

فاس.30000.فاس املغرب.
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والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د ه تم الزلهوني عنوافه)ا).

م ج. .1 ازول شقة. بن  زفقة دلال  .13

فاس.30000.فاس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .23 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2828.

922I

CAF MAROC

GHAYA SHOP
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE.OUED.ZIZ.N°20 CASTILLA

 2° ETG.N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

GHAYA SHOP شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة واد 
زيز لقم 20 اقامة كاسط ا الطابق 

الثاني لقم 10 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

109113

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .05

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.GHAYA SHOP

:.ب ع املواد. غرض الشركة بإيجاز.

الغذائ ة.

زفقة واد. .: عنوان املقر االجت اعي.

الطابق. كاسط ا  اقامة  .20 لقم. زيز 

طنجة. .90000  -  10 لقم. الثاني 

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د الصادق الكنفاوي.:..1.000 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
الكنفاوي. الصادق  الس د 

قطاع. التضامن  حي  عنوافه)ا).

 90000 الخراة. .60 زفقة. الفض لة 

طنجة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الكنفاوي. الصادق  الس د 

قطاع. التضامن  حي  عنوافه)ا).

 90000 الخراة. .60 زفقة. الفض لة 

طنجة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .22 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.235005.

923I

زمراف ة..مكتب الدلاسات الحساب ة و املال ة

بالنكة مديكال
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

زمراف ة  مكتب الدلاسات الحساب ة 

و املال ة

4, زفقة الوطني طابق 1 شقة 1 ، 

20080، الدالالب ضاء املغرب

بالفكة مديكا5 شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 9 اقامة  

جاليس الطابق 4 شقة 17 زاوية 

شالع  لال ياقوت وشالع العرال الدال 

الب ضاء - 20080 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
477575

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .26

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

بالفكة. .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.
مديكا5.

غرض الشركة بإيجاز.:.شراء.وا ع.

واملالبس. الطب ة  املعدات  وتسويق 
واملعدات املهن ة..

اقامة.. .9 .: عنوان املقر االجت اعي.

زاوية. .17 شقة. .4 الطابق. جاليس 

لال ياقوت وشالع العرال الدال. . شالع.

الب ضاء. الدال  .20080 .- الب ضاء.
املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 
100.000,00.دلهم،.مقسم كالتالي:

الزهراء. فاط ة  بنع اد  الس دة 

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .1.000   :
للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

الزهراء. فاط ة  بنع اد  الس دة 

عنوافه)ا).18.زفقة النجف شالع عبد.
املومن الدال الب ضاء...

20390.الدال الب ضاء.املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الزهراء. فاط ة  بنع اد  الس دة 
شالع. النجف  زفقة  . .18 عنوافه)ا).

عبد املومن الدال الب ضاء...
20390.الدال الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751579.
924I

Aïd.comptable

STE ZAIMAT AGRICOLE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Aïd.comptable
 Hay.rachad.bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza.Maroc
STE ZAIMAT AGRICOLE شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

 Hay   وعنوان مقرها اإلجت اعي
saada.N° 185 taza - 35000 تازة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
5569

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .21

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.ZAIMAT AGRICOLE
.: بإيجاز. الشركة  غرض 
Entrepreneur. de. plantation/
.travaux.divers.ou.constructions

 Hay . . .: االجت اعي. املقر  عنوان 
تازة. .saada.N°. 185. taza. -. 35000

املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: الس د التهامي ازع  ط.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
الس د التهامي ازع  ط عنوافه)ا).

تايناست تازة.35000.تازة املغرب.
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والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د التهامي ازع  ط عنوافه)ا).

تايناست تازة.35000.تازة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .19 بتاليخ. . بتازة. االبتدائ ة 

2020.تحت لقم.476.

925I

fidu.ben

خوادري مواد
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

fidu.ben

85 زفقة موالي عبد هللا ، 25010، 

خريبكة امل لكة املغرا ة

خوادلي مواد شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 7 حي 

املسجد حي الرياض  خريبكة - 

25000 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

6839

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .18

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

خوادلي مواد.

االشغا5. .: غرض الشركة بإيجاز.

الع وم ة و البناء.استغال5 املقالع و.

املناجم التجالة..و بصفة عامة.

ان. ي كن  التي  االع ا5  ج  ع 

تساهم في تطوير الشركة..

حي. .7 .: االجت اعي. املقر  عنوان 

.- خريبكة. . الرياض. حي  املسجد 

25000.خريبكة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د خوادلي مراد.:..400.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس دة هند فض ف..:..600.حصة.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). مراد  خوادلي  الس د 
خريبكة.25000.خريبكة املغرب.

عنوافه)ا). . فض ف. هند  الس دة 
خريبكة.25000.خريبكة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). مراد  خوادلي  الس د 
خريبكة..25000.خريبكة..املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بخريبكة..بتاليخ.19.أكتوار.
2020.تحت لقم.794.

926I

س ك ا كومبت

 DAR BOUAZZA
COMMUNITY CENTER

إعالن متعدد القرالات

س ك ا كومبت
29، شالع مح د السادس املركب 
التجالي الاك، ع الة ف 2، مكتب 
4، الدال الب ضاء ، 20550، الدال 

الب ضاء املغرب
 DAR BOUAZZA COMMUNITY
CENTER »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: مكتب 1 

طابق كالفول س دي معروف الطريق 
الثافوية 1029 - 20150 الدال 

الب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.397591

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

2020.تم اتخاذ. 25.غشت. املؤلخ في.
القرالات التال ة:.

قرال لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.

قرال بعدم حل الشركة لغم الخسائر.
املسجلة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.

بند لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.

قرال بعدم تخف ض لأس ا5 الشركة

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 19 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.750347.

927I

MA GLOBAL CONSULTING

MYMAS CONSULTING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وفاة شريك

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شالع عبد املومن و زفقة فان 

زيالفد إقامة فض لة، الطابق الرابع، 

20000، الدال الب ضاء املغرب

MYMAS CONSULTING  شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 59، شالع 

الزلقطوني، الطابق السادس، لقم 

18 - 20000  الدال الب ضاء  املغرب.

وفاة شريك
لقم التق  د في السجل التجالي 

.388325

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.19.أكتوار.2020.تم اإلعالم.

و. أسالف  . منصف. الشريك  بوفاة 

.
ً
تبعا الولثة  على  حصصه  توزيع 

غشت. .17 في. املؤلخ  اإللاثة  لرسم 

2020.بالشكل ارتي.:

 63 . .، . مومن. . مريم. الس د)ة).

حصة..

الس د)ة)..يحيى...أسالف..،..181 

حصة..

 90 . .، . .أسالف. الس د)ة).صوف ا.

حصة..
الس د)ة)..لجاء..قباج..،..83.حصة.

 83 . .، . الس د)ة)..بوشتى..أسالف.

حصة..

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751688.

928I

R H AUDIT COMPTA

ريكتوت كونستروكسيون
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

R H AUDIT COMPTA

 HAY.BENKIRANE.RUE 99 N°

 16 TANGER.HAY.BENKIRANE

 RUE 99 N° 16 TANGER، 90000،

TANGER MAROC
ليكتوت كونست1وكس ون شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2 زفقة 

يعقوب املنصول الطابق الثالت  لقم 

5 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

108729

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .29

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها.:.ليكتوت.

كونست1وكس ون.

و. البناء. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

أشغا5 متعددة.
زفقة. .2 .: االجت اعي. املقر  عنوان 
يعقوب املنصول الطابق الثالت..لقم.

5 - 90000.طنجة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: ألكتوت. لش د  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
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عنوافه)ا). ألكتوت  لش د  الس د 

  90000 تنقوب. ع ال  بني  دوال 

شفشاون املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). ألكتوت  لش د  الس د 

دوال بني ع ال تنقوب.9000.شفشاون.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .12 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.-.

929I

BAKS 2I

BAKS 2I
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
توس ع نشاط الشركة.

BAKS 2I

 TECHNOPARK CASABLANCA

 Rte.de.Nouaceur.Angle.RS 114

 et.CT 1029 ETG 4 BUREAU 405،

20190، CASABLANCA.MAROC

BAKS 2I شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها االجت اعي ت كنوپالك 

الدالالب ضاء،طريق فواصر،تقاطع 
لس114 و س ط 1029  مكتب لقم 

405  طابق4 - 20190 الدال الب ضاء  

املغرب.

توس ع نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.333551

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت. .2020 أكتوار. .06 في. املؤلخ 

نشاط. إلى  التال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي.:

االستثنائي. العام  الج ع  قرل 

تعديل. .،2020 أكتوار. .06 املؤلخ ب.

غرض الشركة على النحو التالي.:

يقرل الشريك الوح د التعديل في.

الغرض االجت اعي للشركة من خال5.

توس ع ارنشطة لتش ل تجالة أجهزة.

الك ب وتر واردوات املكتب ة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 21 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.24989.

930I

STE FACILITY.CASH 

STE CHISDA SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA.N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA.N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF.MAROC

STE CHISDA SARL AU  شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
الشواي1 1 لقم 73 - جرس ف - 

جرس ف 35100 جرس ف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
1903

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .22

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

. CHISDA SARL AU
ترا ة. . .: بإيجاز. الشركة  غرض 
ولعاية اربقال.–.فقل البضائع للغي1.

-استي1اد وتصدير.
تجزئة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
.- جرس ف. .- .73 لقم. .1 الشواي1.

جرس ف.35100.جرس ف املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د سع د سريريوي..:..1.000 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د سع د سريريوي..عنوافه)ا).
 35100 .جرس ف. .1 تجزئة الشواي1.

جرس ف املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
تجزئة. عنوافه)ا). املغرب  الس د 
 35100 جرس ف. . .1 الشواي1.

جرس ف املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 21 بتاليخ. . بجرس ف. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.898.
931I

FINANCES.NET

 MOBILIER ET
 AMÉNAGEMENTS MAROC

SARL AU
إعالن متعدد القرالات

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI.TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

 Mobilier.et.Aménagements
Maroc.SARL.AU »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 
الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: ف ال 
لقم 9K4  شالع النجد حي الرياض 

الرااط - 10100 الرااط املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.146195

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

املؤلخ في.14.أكتوار.2020.تم اتخاذ.
القرالات التال ة:.

قرال لقم.1:.الذي ينص على مايلي:....

.بنقل. قام الس د عبد الحق حبا�سي.

,لفائدة. . اجت اع ة. حصة  .1000

ك ا. . حبا�سي.. مصطفى  الس د 

على. للشركة  العام  الج ع  صادق 

حبا�سي.. مصطفى  الس د  قبو5 

 Mobilier لشركة. . جديد. . . كشريك.

 et.Aménagements.Maroc..SARL

AU

قرال لقم.2:.الذي ينص على مايلي:.

قرل الج ع العام للشركة تحويل املقر.

املسجل بالعنوان الحالي. . االجت اعي.

حي. النجد  شالع  . .9K4 لقم. ف ال  .،

تجزئة. . .24 الى لقم. الرياض الرااط..

املريس الغزالي ت الة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.

ينص. الذي  .: .6 و. .4 لقم. بند 

املقر. و  الوح د  الشريك  مايلي:. على 

االجت اعي.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .29 بتاليخ. . التجالية بالرااط.

2020.تحت لقم.107993.

932I

EXPROX SARL AU

WORLD BEST INDUSTRY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

EXPROX SARL AU
شالع املغرب العربي ع الة الزاي1ي 

الطابق الثاني عين حرودة الرقم 

ال11يدي 98 املح دية، 28630، 

املح دية املغرب

WORLD BEST INDUSTRY  شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

املغرب العربي طابق الثاني ع الة 

الزاي1ي عين حرودة  - 28630 

املح دية املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.22321

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2020.تم تع ين. 24.شتن11. املؤلخ في.

مسي1 جديد للشركة الس د)ة).قراا5.

تبعا. وح د  ك سي1  الزهراء. فاط ة 

لقبو5 استقالة املسي1.
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باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 20 بتاليخ. . باملح دية. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.1376.
933I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

PAIN-UNO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage.Lot.
 B22 Lotissement.Zaitoune

 TIKIOUINE.AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

PAIN-UNO  شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 
االل�سي تجزئة لقم 1256 تجزئة 

ت ل ال ت كوين اكادير - 80000 اكادير 
املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.37697
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
املؤلخ في.01.أكتوار.2020.تم تع ين.
الس د)ة). للشركة  جديد  مسي1 
تبعا. وح د  يوسف ك سي1  . الوزاني.

لقبو5 استقالة املسي1.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار. .23 بتاليخ. . التجالية باكادير.

2020.تحت لقم.96833.
934I

FICAGEST

ROBOMAKERS ACADEMY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

FICAGEST
 Q.I.SIDI.GHANEM.N°88 ETAGE
APPT.N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
 ROBOMAKERS ACADEMY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 55 شالع 
مح د الخامس اقامة جكال شقة 

لقم 33 كليز - 40000 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.101791

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 أكتوار. .01 في. املؤلخ 

املصادقة على.:
.هن وي. . اي ان. )ة). تفويت الس د.

أصل. من  اجت اع ة  حصة  .500

.الس د.)ة).ام نة. 500.حصة لفائدة.

الخل ل بتاليخ.01.أكتوار.2020.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

23.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116568.

935I

FICAGEST

ROBOMAKERS ACADEMY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

FICAGEST

 Q.I.SIDI.GHANEM.N°88 ETAGE

APPT.N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc

  ROBOMAKERS ACADEMY

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 55 شالع 

مح د الخامس اقامة جكال شقة 

لقم 33 كليز - 40000 مراكش 

املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.101791

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.01.أكتوار.2020.تم تع ين.

الس د)ة). للشركة  جديد  مسي1 

تبعا. وح د  ك سي1  . أم نة. الخل ل 

لقبو5 استقالة املسي1.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

23.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116568.

936I

SAGASUD

DROMA FISH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SAGASUD

شالع االمي1 موالي عبد هللا لقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، الع ون

LAAYOUNE املغرب

DROMA FISH شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

توكات بدون لقم حي الوحدة  

بوجدول - 71000 بوجدول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5717

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

القافون. إعداد  تم  .2006 يوف و. .26

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.DROMA FISH

ب ع. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

تجالة. التقس ط  و  بالج لة  الس ك 

عامة استي1اد و تصدير.

شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

توكات بدون لقم حي الوحدة..بوجدول.

- 71000.بوجدول املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة سنة..

 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: مع ة. حسن  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 10000 .: مع ة. حسن  الس د  .

بق  ة.100.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). مع ة  حسن  الس د 

 71000 بوجدول. الوحدة  تجزئة 

بوجدول املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). مع ة  حسن  الس د 

 71000 بوجدول. الوحدة  تجزئة 

بوجدول املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

يوف و. .28 بتاليخ. . االبتدائ ة بالع ون.

2006.تحت لقم.346/06.

937I

ALLEGEANCE CONSULTING

 IMMOBILIÈRE AYOU  SARL 

AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرودني تقاطع شالع طافطان 

و شالع لبنان اقامة ل نى لقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب

 IMMOBILIÈRE.AYOU  SARL.AU 

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

طنطان اقامة ل نا لقم 51 طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

109029

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .15

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
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عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

..: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.IMMOBILIÈRE AYOU  SARL AU

•الت1ويج. .: غرض الشركة بإيجاز.
العقالي.

بج  ع. اإلنشائ ة  ارع ا5  .•

والدهان. النجالة  من  أشكالها 

ارع ا5. وكافة  والسباكة  والتزج ج 
املتعلقة بالنشاط املذكول أعاله..

شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

.- طنجة. .51 طنطان اقامة ل نا لقم.
90000.طنجة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 
دلهم،.مقسم كالتالي:

 100 . .: م  ون. والش خ  الس د 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د والش خ م  ون عنوافه)ا).

طنجة. .54 ف ال. ش كاف ال  تجزئة 
90000.طنجة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د والش خ م  ون عنوافه)ا).

طنجة. .54 ف ال. ش كاف ال  تجزئة 
90000.طنجة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .20 بتاليخ. . التجالية بطنجة.
2020.تحت لقم.234924.

938I

Soft.finances.sarl

BOULANGERIE TEROUAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

Soft.finances.sarl
شالع بئ1 أفزلان ع الة زينب لقم 4 ، 

16000، س دي قاسم الغرب
  BOULANGERIE TEROUAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تروا5 
املركز ق ادة تروا5  - 16200 وزان 

املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.739

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.07.أكتوار.2020.تم تع ين.

الس د)ة). للشركة  جديد  مسي1 

تبعا. آخر  ك سي1  . محسن. الحجري 

إلقالة مسي1.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .20 بتاليخ. . االبتدائ ة بوزان.

2020.تحت لقم.2894.

939I

الشركة املدف ة املهن ة لل حاماة الديولي و الشركاء

كنفلووينسيز بالتيني1ز 

CONFLUENCES PARTNERS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

الشركة املدف ة املهن ة لل حاماة 

الديولي و الشركاء

7 زفقة مح د بن براه م زاوية شالع 

عبد الرح م بوعب د الوازيس ، 

20140، الدالالب ضاء املغرب

كنفلووينسيز بالتيني1ز 

  CONFLUENCES PARTNERS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 131 شالع 

أففا إقامة أزول مكتب لقم 11 ب  - 

20370 الدالالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

475981

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .05

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

متبوعة. الشركة  تس  ة 

ب ختصر. اإلقتضاء. عند 

بالتيني1ز. كنفلووينسيز  .: تس  تها.

 CONFLUENCES PARTNERS

إنشاء. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

واستغال5 موقع إلكت1وني مخصص.

لفائدة. التوظ ف  على  لل ساعدة 

في. الع ل  عن  والباحثين  الشركات 

بشكل. ارفريق ة  القالة  وفي  املغرب 

عام.

 131 .: االجت اعي. املقر  عنوان 

 11 شالع أففا إقامة أزول مكتب لقم.

ب..-.20370.الدالالب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس دة هندة سالك.:..500.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

500.حصة. . .: لحلو. الس دة مل اء.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). سالك  هندة  الس دة 

 1095  5 الصغي1ة. الكولفيش  طريق 

لوتري سويسرا.

عنوافه)ا). لحلو  مل اء. الس دة 

إقامة امل رات البحرية ع الة ج طابق.

 20180 الذئاب. عين  .11 الشقة. .5

الدالالب ضاء..املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). سالك  هندة  الس دة 

 1095  5 الصغي1ة. الكولفيش  طريق 

لوتري سويسرا

الس دة مل اء.لحلو عنوافه)ا).إقامة.

 5 طابق. ج  ع الة  البحرية  امل رات 

الشقة.11.عين الذئاب.20180.الدال.

الب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 16 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.24279.

940I

CABINET CONIF SARL AU

RAMA DE PARFUM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CABINET CONIF SARL AU
 LOT.WAFFA.N°244 ، 28810،

MOHAMMEDIA MAROC
RAMA DE PARFUM شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي فضالة 

بالك ع الة مريم بلوك ب3 
املح دية - 28830 املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
13201

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

القافون. إعداد  تم  .2013 أبريل. .04

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 RAMA.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.DE PARFUM
غرض الشركة بإيجاز.:.ب ع الزيوت.

العطرية للعطول ومستلزماتها.
فضالة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
بالك ع الة مريم بلوك ب3.املح دية.

- 28830.املح دية املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 90.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:
الس د لمزي حالوي.:..450.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..
الس د هشام حلمي.:..450.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
الس د لمزي حالوي عنوافه)ا).دوال.
اوالد مومن س دي مو�سى بن علي أم.

الرايات.28820.املح دية املغرب.
الس د هشام حلمي عنوافه)ا).برج.
بي1وت.. .0 . كنالي. أبي ح ضر ع الة 

لبنان.
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والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.
ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د لمزي حالوي عنوافه)ا).دوال.

اوالد مومن س دي مو�سى بن علي أم.
الرايات.28814.املح دية املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة باملح دية..بتاليخ.17.أبريل.
2013.تحت لقم.419.

941I

FISCALEX MAROC

 ATELIERS INDUSTRIELS DU
SUD

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تفويت حصص

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL.MASJID.I 5EME.ETAGE.APP

 29 GUELIZ.MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH.MAROC
 ATELIERS INDUSTRIELS DU

SUD شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة م 
463 الحي الصناعي منطقة في1ايول 
ت 1 العزوزية مراكش - 40000 

مراكش الغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.57339

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2015 ماي. .22 في. املؤلخ 
املصادقة على.:

لضوان. )ة). الس د. تفويت 

اجت اع ة من. حصة  .350 لعرو�سي.

الس د. . لفائدة. حصة  .1.000 أصل.
)ة).يونس فب ل بتاليخ.22.ماي.2015.
لوز. هللا  عبد  )ة). الس د. تفويت 
أصل. من  اجت اع ة  حصة  .150
)ة). الس د. . لفائدة. حصة  .1.000

يونس فب ل بتاليخ.22.ماي.2015.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .
16.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116356.

942I

VERS L’HORIZON TRANS

VERS L›HORIZON TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

VERS L›HORIZON TRANS
حي اوالد بوط ب سكتول أ لقم 299 
الناظول، 62000، الناظول املغرب
 VERS L›HORIZON TRANS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي اوالد 
بوط ب سكتول أ لقم 299  الناظول 

62000 الناظول املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
20809

في. مؤلخ  موثق  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .14

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 VERS .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.L’HORIZON TRANS
النقل. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

الطرقي للبضائع وطن ا ودول ا.
:.حي اوالد. عنوان املقر االجت اعي.
الناظول. . .299 بوط ب سكتول أ لقم.

62000.الناظول املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 90.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
الس د سل  ان أياو عنوافه)ا).حي.
 299 لقم. ب  سكتول  بوط ب  اوالد 

62000.الناظول املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د سل  ان أياو عنوافه)ا).حي.

 299 لقم. ب  سكتول  بوط ب  اوالد 

62000.الناظول املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ. . بالناضول. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.3504.

943I

MOORISH

SERIGNE BABACAR SY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH

39 شالع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدال الب ضاء املغرب

SERIGNE BABACAR SY شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زاوية 

شالع عبد املومن و زفقة س  ة، 

إقامة شهرزاد 3 الطابق 4 الرقم 20 

النخ ل     - 20340 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

477609

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .14

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.SERIGNE BABACAR SY

التجالة. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

بشكل عام واالستي1اد والتصدير.
زاوية. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

س  ة،. زفقة  و  املومن  عبد  شالع 

إقامة شهرزاد.3.الطابق.4.الرقم.20 

الدال الب ضاء. .20340 .- . . . . النخ ل.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 
دلهم،.مقسم كالتالي:

50.حصة. . .: الس دة مساك ت ام.
بق  ة.100.دلهم للحصة..

حصة. .50 . .: سال. بابكال  الس د 
بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). ت ام  مساك  الس دة 
 23000 الس ن غا5. ايرودلوم 

ايرودلوم الس ن غا5.
عنوافه)ا). سال  بابكال  الس د 
 23000 الس ن غا5. ايرودلوم 

ايرودلوم الس ن غا5.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا). ت ام  مساك  الس دة 
 23000 الس ن غا5. ايرودلوم 

ايرودلوم الس ن غا5
عنوافه)ا). سال  بابكال  الس د 
 23000 الس ن غا5. ايرودلوم 

ايرودلوم الس ن غا5
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751597.
944I

CABINET CONIF SARL AU

RAMA DE PARFUM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

CABINET CONIF SARL AU
 LOT.WAFFA.N°244 ، 28810،

MOHAMMEDIA MAROC
RAMA DE PARFUM شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 46 

املنطقة الصناع ة الجنوب الغربي 
املح دية - 28810 املح دية املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.13201
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.
املؤلخ في.26.يول وز.2017.تم..تحويل..
من. للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
الجنوب. الصناع ة  املنطقة  .46«
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املح دية. .28810 .- الغربي املح دية.

املنطقة الصناع ة. .60« إلى. املغرب«.

 28810 .- املح دية. الغربي  الجنوب 

املح دية..املغرب«.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ. . باملح دية. االبتدائ ة 

غشت.2017.تحت لقم.1223.

945I

FICAGEST

KLK INDUSTRY

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تحويل املقر االجت اعي للشركة

FICAGEST

 Q.I.SIDI.GHANEM.N°88 ETAGE

APPT.N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc

KLK INDUSTRY شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي العزوزية 

42-1301 تجزئة 42-42 الطابق 

الثاني الشقة لقم 07 مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.95821

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في.08.شتن2020.11.تم..تحويل..

من. للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

 42-42 تجزئة. .42-1301 »العزوزية.

الطابق الثاني الشقة لقم.07.مراكش.

»حي. إلى. املغرب«. مراكش  .40000  -

طريق. .2 محل لقم. .306 املسال لقم.

مراكش.. .40000 .- مراكش. أسفي 

املغرب«.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

16.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116388.

946I

AM CONSULTING

CONSTRUCTION KASSI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA.LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
CONSTRUCTION KASSI شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي النخ ل 
مج وعة ب 4 ع الة 12 شقة 9 
النواصر - 00000 الدال الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
477481

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .23

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.CONSTRUCTION KASSI

أشغا5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
البناء.

حي. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
 12 ع الة. .4 ب. مج وعة  النخ ل 
الدال. .00000 .- النواصر. .9 شقة.

الب ضاء.املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: الس د مصطفى قا�سي.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د مصطفى قا�سي عنوافه)ا).

ع الة. .4 ب. مج وعة  النخ ل  حي 

الدال. .00000 النواصر. .9 شقة. .12
الب ضاء.املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د مصطفى قا�سي عنوافه)ا).

ع الة. .4 ب. مج وعة  النخ ل  حي 
 00000 النواصر. .9 شقة. .12

الدالالب ضاء.املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 23 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751454.

947I

PRIVILEGE CABINET

HORTALZA IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER.MSALLAH.RUE
 URUGUAY.NO 7 TANGER،
90000، TANGER.TANGER

 HORTALZA IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة ال  ن 
لقم 10 الطابق التاني لقم 4 زفقة 
ال  ن لقم 10 الطابق التاني لقم 4 

TANGER 90000 املغرب .
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.105403

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 أكتوار. .22 في. املؤلخ 
املصادقة على.:

ع اد الج  لي. )ة). تفويت الس د.
500.حصة اجت اع ة من أصل.500 
شنكا�سي.. )ة). الس د. . لفائدة. حصة 

بال5 بتاليخ.22.أكتوار.2020.
القادل. عبد  )ة). الس د. تفويت 
حصة اجت اع ة من. .500 الح امي.
)ة). الس د. . 500.حصة لفائدة. أصل.
أكتوار. .22 بتاليخ. بال5  . شنكا�سي.

.2020

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

أكتوار. .26 بتاليخ. . التجالية بطنجة.
2020.تحت لقم.235087.

948I

chrono.services

CROWN  KING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ا5 الشركة

chrono.services
45 زفقة عقبة بن فافع برش د، 

26100، برش د املغرب
CROWN  KING شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الرقم 
11   الزاه ة 7 زفقة فرانسوا  بونسال   

املعاليف - 27000 الدالالب ضاء 
املغرب.

لفع لأس ا5 الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.165311
الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 
لفع. تم  .2020 شتن11. .24 في. املؤلخ 
لأس ا5 الشركة ب بلغ قدله.»60.000 
إلى. دلهم«. .40.000« أي من. دلهم«.
»100.000.دلهم«.عن طريق.:..تقديم.

حصص فقدية أو ع ن ة.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751180.

949I

fiduciaire.amaali.sarl..ائت اف ة امعلي ش.م.م

OURIKA CITRUS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 fiduciaire  ائت اف ة امعلي ش.م.م
amaali.sarl

لقم 31  الطابق االو5  شالع االمام 
البخالي   ايراك بوالكان اكادير ، 

80040، اكادير املغرب
OURIKA CITRUS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال اوالد 
عي�سى الج اعة القروية اوالد عي�سى  

- 83000 تالودافت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

7099
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
القافون. إعداد  تم  .2020 يوف و. .25
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.OURIKA CITRUS
التس ي1.. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
والتجالي.. . الفالحي. االستغال5  و 

للض عات الفالح ة....
عنوان املقر االجت اعي.:.دوال اوالد.
عي�سى الج اعة القروية اوالد عي�سى..

- 83000.تالودافت املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 

8.823.800.دلهم،.مقسم كالتالي:
 3.775 . .: فاط  ة. لائع  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
الس دة الصحراوي الدكالي..فجاة.
دلهم. .100 بق  ة. حصة  .3.775   :

للحصة..
الس د جريد..عبد الحق.:..7.716 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
الس د جريد..مصطفى...:..7.716 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 7.716 . .: الس د جريد عبد هللا.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
الس د جريد عبد الرح م.:..7.716 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
الس د جريد ح  د..:..539.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..
 7.177 . .: الحبيب. جريد  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 7.177 . .: يوسف. جريد  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 3.589 . .: ام نة. جريد  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 7.100 . .: الس دة جريد خديجة.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 3.589 . .: فجاة. جريد  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 3.589 . .: صباح. . الس دة جريد.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس دة بوزيان مريم.:..965.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

 1.688 . .: . . اي ن. جريد  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د جريد غالي.:..1.688.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

 1.688 . .: سامي. جريد  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 960 . .: . الس د بكي1 ع د السالم.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د بكي1 مح د.:..1.176.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس دة بكي1 اكرام...:..574.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس دة بكي1 الهام...:..574.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

حصة. .574 . .: الس دة بكي1 اما5.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

 7.177 . .: مح د. جريد  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). فاط  ة  لائع  الس دة 

حي القدس زفقة سفين لقم.99.اوالد.

تاي ة.83350.اوالد تاي ة املغرب.

.فجاة. الس دة الصحراوي الدكالي.

 114 لقم. لالح ة  تجزئة  عنوافه)ا).

مراكش. . .40130 مراكش. تالكة 

املغرب.

الس د جريد..عبد الحق عنوافه)ا).

بوالكان. ايراك  .16 لقم. .565 زفقة.

اكادير.80040..اكادير املغرب.

الس د جريد..مصطفى...عنوافه)ا).

قطاع..’س’.لقم.82.حي فوفتي اكادير.

80650..اكادير املغرب.

عنوافه)ا). عبد هللا  الس د جريد 

4.تكمي شالع الجيش. 10.لقم. ع الة.

80326..اكادير. . امللكي تدالت اكادير.
املغرب.

الرح م. عبد  جريد  الس د 
 101 ع الة. اسالن  اقامة  عنوافه)ا).
  80080 9.الحي املح دي اكادير. لقم.

اكادير املغرب.
عنوافه)ا). . . ح  د. جريد  الس د 
104..شالع موالي علي الشريف. لقم.
اكادير. . .80040 . حي النجاح اكادير.

املغرب.
عنوافه)ا). الحبيب  جريد  الس د 
اكادير... . الهدى. . حي. .6 بلوك اش لقم.

80070..اكادير املغرب.
عنوافه)ا). يوسف  جريد  الس د 
زففة..926.لقم.5.شقة.2.حي السالم.

اكادير..80070..اكادير املغرب.
عنوافه)ا). ام نة  جريد  الس دة 

فرنسا...06000.فيس فرنسا...
الس دة جريد خديجة عنوافه)ا).
بساتن..تانس فت..السويهلة..مراكش..

40253..مراكش املغرب.
عنوافه)ا). فجاة  جريد  الس دة 
175.مراكش.. .لقم. تجزئة اس ف..ب.

40150..مراكش املغرب.
عنوافه)ا). صباح  . جريد. الس دة 
زفقة..محجوب الرميزة ف ال..ابوقبيس.
مراكش. . .40000 . مراكش. . جليز.

املغرب.
عنوافه)ا). مريم  بوزيان  الس دة 
شالع. .109 لقم. .1  01 . املنزه. ع الة 
الجيش امللكي اكادير...80030..اكادير.

املغرب.
عنوافه)ا). . . اي ن. جريد  الس د 
شالع. .109 لقم. .1  01 . املنزه. ع الة 
الجيش امللكي اكادير...80030..اكادير.

املغرب.
الس د جريد غالي عنوافه)ا).ع الة.
شالع الجيش. .109 لقم. .1  01 . املنزه.
امللكي اكادير...80030..اكادير املغرب.
عنوافه)ا). سامي  جريد  الس د 
شالع. .109 لقم. .1  01 . املنزه. ع الة 
الجيش امللكي اكادير...80030..اكادير.

املغرب.

الس د بكي1 ع د السالم...عنوافه)ا).

زفقة ابن..االثي1..لقم.7.تجزئة الفض ة.

1..حي الداخلة..اكادير..80060..اكادير.

املغرب.

عنوافه)ا). مح د  بكي1  الس د 

  7 لقم. االثي1  ابن  شالع  .1 الفض ة.

اكادير. . .80060 اكادير. . حي الداخلة.

املغرب.

عنوافه)ا). . . اكرام. بكي1  الس دة 

تجزئة الفض ة.1.شالع ابن الثي1 لقم.

7.حي الداخلة اكادير..80060..اكادير.

املغرب.

عنوافه)ا). . . الهام. بكي1  الس دة 

لقم. .16 حي ادلال دال السعادةع الة.

14.ت ك وين..اكادير...80652..اكادير.

املغرب.

عنوافه)ا). . اما5. بكي1  الس دة 

شقة. . ف. . ع الة. .3 الصفاء. اقامة 

106.الطابق.1.الحي املح دي اكادير..

80080.اكادير املغرب.

عنوافه)ا). مح د  جريد  الس د 

 104 شالع موالي علي الشريف لقم.

اكادير. .80040 اكادير. . النجاح. حي 

املغرب

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء.

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). عبد هللا  الس د جريد 

4.تكمي شالع الجيش. 10.لقم. ع الة.

اكادير. .80326 . امللكي تدالت اكادير.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 19 بتاليخ. . بتالودافت. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.1387.

950I

EURODEFI

INTER PRESSING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
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INTER PRESSING شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 119 شالع 
عبد املومن الطابق الثالت لقم 20 - 

20360 الدال الب ضاء املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.466375

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم.. .2020 أكتوار. .13 في. املؤلخ 

الحالي. االجت اعي  املقر  . تحويل.

للشركة من.»119.شالع عبد املومن.
 20360  -  20 لقم. الثالت  الطابق 
الدال الب ضاء.املغرب«.إلى.»35.ا زفقة.
.- . مسك الل ل حي الراحة بوسجول.

2000.الدال الب ضاء..املغرب«.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751683.

951I

STE SUD EST GESTION SARL

IRRI MIRA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE SUD EST GESTION SARL
لقم 06 الع الة 99 شالع موالي 

علي الشريف ، 52000، الرش دية 
املغرب

IRRI MIRA  شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر 
س دي يحيى فركلة العل ا - 52600 

تنجداد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
14251

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .09

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 IRRI .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

. MIRA

ارشغا5. .: غرض الشركة بإيجاز.

املتنوعة.-الوساطة.-كراء.املعدات.

قصر. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

 52600 .- س دي يحيى فركلة العل ا.

تنجداد املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: الس د ايت فاصر موحى.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د ايت فاصر موحى عنوافه)ا).

تنجداد. .52600 امي1ة. دال  قصر 

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د ايت فاصر موحى عنوافه)ا).

تنجداد. .52600 . امي1ة. دال  قصر 

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 23 بتاليخ. . بالرش دية. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.1005.

952I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 SOCIETE BIDANE AGRO

PACK
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 BV HASSAN II TISSIR 132

 I.BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

 SOCIETE BIDANE AGRO PACK

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

فصرأهلل بقعة  لقم 344 الطابقة 

3 مكتب لقم 16 - 26100 برش د 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

14167

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .03

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.SOCIETE BIDANE AGRO PACK

تعبئة. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

املستودعات. .، الزلاع ة. املنتجات 

امل11دة.

تجزئة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الطابقة. .344 لقم. . بقعة. فصرأهلل 

برش د. .26100  -  16 لقم. مكتب  .3

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

الشركة:.. لأس ا5  مبلغ 

1.000.000.دلهم،.مقسم كالتالي:

 200 . .: الس د ح  د هللا الحسن.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د ح  د هللا بوشع ب.:..200 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د ح  د هللا املصطفى.:..200 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 200 . .: الس د ح  د هللا سع د.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 200 . .: الس د ح  د هللا الج اللي.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الحسن. هللا  ح  د  الس د 

زفقة. عبد هللا  موالي  حي  عنوافه)ا).

17  20480.الدال الب ضاء. 309.لقم.

املغرب.

بوشع ب. هللا  ح  د  الس د 

زفقة. .3 ال11كة. حي  .14 عنوافه)ا).

الفلوجة.26100.برش د املغرب.

املصطفى. هللا  ح  د  الس د 

زفقة. .3 ال11كة. حي  .14 عنوافه)ا).

الفلوجة.20130.برش د املغرب.

الس د ح  د هللا سع د عنوافه)ا).
14.حي ال11كة.3.زفقة الفلوجة.26100 

برش د املغرب.

الج اللي. هللا  ح  د  الس د 

يكرين.. بني  الرواوفة  دوال  عنوافه)ا).

26000.سطات املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

بوشع ب. هللا  ح  د  الس د 

زفقة. .3 ال11كة. حي  .14 عنوافه)ا).

الفلوجة.26100.برش د املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

22.أكتوار. .بتاليخ. االبتدائ ة ب11ش د.

2020.تحت لقم.1394.

953I

ComptaFisca

MASTER CHEM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ComptaFisca

 Nr 65 Rue.Chevalier.Bayard.Apt

N°4 Belvédère ، 20300، الدال 

الب ضاء املغرب

MASTER CHEM شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 

البستان 2 ع الة 1 محل لقم 1 

س دي ال11فو�سي - 20600 الدال 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

750512

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .04

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
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ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.MASTER CHEM

معالجة. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
امل اه

اللوازم الزلاع ة والصناع ة
الع ل ات. ج  ع  عامة  واصفة 
املنقولة. املال ة  الصناع ة  التجالية 
والعقالية املتصلة بصفة مباشرة أو.
غي1 مباشرة أو القادلة على املساه ة.

في تطوير الشركة.
استي1اد وتصدير املعدات املتعلقة.

بالنشاط الرئي�سي.
اقامة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
 1 لقم. محل  .1 ع الة. .2 البستان.
الدال. .20600 .- ال11فو�سي. س دي 

الب ضاء.املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 500 . .: اس اع لي. خالد  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 500 . .: الس دة ج  لة بولعصفر.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
 500 .: اس اع لي. خالد  الس د  .

بق  ة.100.دلهم.
 500 .: الس دة ج  لة بولعصفر.

بق  ة.100.دلهم.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

وصفات ومواطن الشركاء.:
الس د خالد اس اع لي عنوافه)ا).
دوال تكمي الجديد الجنوا ة ترم كت.

45000.ولزازات املغرب.
بولعصفر. ج  لة  الس دة 
 2 ع الة. ال اس ين  اقامة  عنوافه)ا).
حرودة.. عين  .76 الرقم. ف  املدخل 

28630.املح دية املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د خالد اس اع لي عنوافه)ا).
دوال تكمي الجديد الجنوا ة ترم كت.

45000.ولزازات املغرب

بولعصفر. ج  لة  الس دة 

 2 ع الة. ال اس ين  اقامة  عنوافه)ا).

حرودة.. عين  .76 الرقم. ف  املدخل 

28630.املح دية املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.476227.
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2AIN GROUPE COMPTA

STE KAMAL SANITAIRE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA

 BD.MED.V 3 EME.ETAGE.APP

 11 282 BENI.MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

STE KAMAL SANITAIRE شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 161 شالع 

ابو العالء بني مال5 - 23000 بني 

مال5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

10567

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .07

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.KAMAL SANITAIRE

ب ع مواد. .: غرض الشركة بإيجاز.

البناء.والزل ج.

 161 .: االجت اعي. املقر  عنوان 

 23000 .- بني مال5. شالع ابو العالء.

بني مال5 املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: ك ا5. اجاعلي  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). ك ا5  اجاعلي  الس د 

بني. .26 لقم. .6 بلوك. تجزئة لضوان 

مال23000.5.بني مال5 املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). ك ا5  اجاعلي  الس د 

بني. .26 لقم. .6 بلوك. تجزئة لضوان 

مال23000.5.بني مال5 املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 20 بتاليخ. . مال5. ببني  االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.691.
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FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

ج ك ال سيغفيس
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT.MOULIN.IDRISSIA

 BUREAUX.SAFOUA 1ER.ETAGE

 N°05 ATLAS.FES ، 30000، FES

MAROC

ج ك ا5 س غفيس شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي مكاتب 

الصفوة الرقم 23 الطابق 5 زفقة 

اص لة اطلس فاس  - 30000 فاس 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

64445

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .14

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها.:.ج ك ا5.

س غفيس.

مقاو5.. . .: بإيجاز. الشركة  غرض 

سنديك.. الص افة+. و  . التنض ف.

الع الات.+.مقاو5 في غرس االشجال.

مكاتب. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

زفقة. .5 الطابق. .23 الرقم. الصفوة 

فاس. .30000 .- . اص لة اطلس فاس.

املغرب..

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د فول الدين الحداوي.:..450 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 550 . .: . املرحوم. عث ان  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الحداوي. الدين  فول  الس د 

عنوافه)ا).بلوك ا لقم.111.حي الوفاق.

فاس. .30000 . فاس. العل ا  زواغة 

تامغرب.

الس د عث ان املرحوم..عنوافه)ا).

اقامة حدائق الولود طريق. .15 ف ال.

اي وزال فاس..30000.فاس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الحداوي. الدين  فول  الس د 

عنوافه)ا).بلوك ا لقم.111.حي الوفاق.

فاس. .30000 . فاس. العل ا  زواغة 

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .26 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2836.

956I
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FMCOMPTA.-.Comptable.Agréé

 MACHINE DE شركة
QUALITE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FMCOMPTA - Comptable.Agréé

 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt.n°6 Ain.Sebaa ، 20250،

Casablanca.Maroc

 MACHINE DE QUALITE شركة

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 7 

الرقم 5 الطابق الثاني الشقة لقم 4 

سعادة س دي ال11فو�سي - 20610 

الدالالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

477513

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .23

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

شركة. .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.MACHINE DE QUALITE

شراء. .- .: بإيجاز. الشركة  غرض 

واآلالت. الكهرمنزل ة،. اردوات  وا ع 

الصغي1ة الخاصة باملطبخ

-.استي1اد وتوزيع أدوات املطبخ

أو. السوق،. في  والشراء. الب ع  .-

املحل التجالي أو ع11 ارفت1فيت

-.التجالة والتسويق اإللكت1وني

-.استي1اد وتصدير..
 7 زفقة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

 4 5.الطابق الثاني الشقة لقم. الرقم.

 20610 .- ال11فو�سي. س دي  سعادة 

الدالالب ضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د مودالت دي  ت1ي.:..1.000 
حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د مودالت دي  ت1ي عنوافه)ا).
بلج كا.20610.واليج م بلج كا.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د مودالت دي  ت1ي عنوافه)ا).
بلج كا.20610.واليج م بلج كا

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 23 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 
 751525 لقم. تحت  .2020 أكتوار.

.(25691(
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Cabinet.Solution.Consulting.and.Accounting

TEMAHDITE GREENPLACE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 Cabinet.Solution.Consulting
and.Accounting

 Avenue.Al.Qods,N°6, appt.n°:
Tabriquet, SALE ، 11000 ,2، سال 

املغرب
  TEMAHDITE GREENPLACE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الج اعة 
السالل ة والد الع ا�سي ق ادة عامر 

سال   - 11043 سال املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
30909

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

القافون. إعداد  تم  .2019 فوف11. .26

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
. TEMAHDITE GREENPLACE

تدبي1 و. . .: غرض الشركة بإيجاز.
استغال5 فالحي..

:.الج اعة. عنوان املقر االجت اعي.

ق ادة عامر. الع ا�سي  السالل ة والد 
سال...-.11043.سال املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د ع ر علي مح د الشجعي....
 100.000 بق  ة. حصة  .1.000   :

دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
الس د ع ر علي مح د الشجعي....
عنوافه)ا).سال.SALE 11000.املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د ع ر علي مح د الشجعي....
عنوافه)ا).سال.SALE 11000.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

دجن11. .02 بتاليخ. . بسال. االبتدائ ة 
2019.تحت لقم.33744.
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بولا كوف�سي

YOUNOR  HERMANOS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

بولا كوف�سي
6 ع الة الغزالي زفقة اإلسكندلية 
شقة لقم 3 املدينة الجديدة ، 

50000، مكناس املغرب
YOUNOR  HERMANOS شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 205 

شقة 5 الطابق التاني تجزئة الوفاء 1 
و 2. - 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
51083

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .01

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.YOUNOR  HERMANOS

غرض الشركة بإيجاز.:.1).منعش.
عقالي،

2).فجالة ارل  ن وم،
3).ارشغا5 العامة للبناء..

عنوان املقر االجت اعي.:.لقم.205 
شقة.5.الطابق التاني تجزئة الوفاء.1 

و.2. - 50000.مكناس املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
..: االوي. عبد  الدين  فول  الس د 
500.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة.
 500 . .: االدلي�سي. الس د يوسف 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
االوي. عبد  الدين  فول  الس د 
عنوافه)ا).لقم.716.مرجان.3  50000 

مكناس املغرب.
الس د يوسف االدلي�سي عنوافه)ا).
مكناس. .50000  2 مرجان. .221

املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
االوي. عبد  الدين  فول  الس د 
عنوافه)ا).لقم.716.مرجان.3 50000 

مكناس املغرب
الس د يوسف االدلي�سي عنوافه)ا).
مكناس. .50000  2 مرجان. .221

املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
22.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب كناس.

2020.تحت لقم.3398.
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الهدى لالستشالة ش م م

 STE NORZ TEXTILE STAR

FASHION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

الهدى لالستشالة ش م م

لقم 71 شقة 9 شالع الزلقطوني 

املدينة الجديدة فاس ، 30000، 

فاس املغرب

 STE NORZ TEXTILE STAR

FASHION شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 1418 

الطابق االل�سي حي الوحدة بنسودة 

فاس 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

64453

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .06

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.NORZ TEXTILE STAR FASHION

استي1اد. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

معامالت و كل ما يتعلق. و تصدير،.

بالهدف االجت اعي..

لقم. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الوحدة. حي  االل�سي  الطابق  .1418

بنسودة فاس.30000.فاس املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

..: البوعزاوي. الدين  فول  الس د 

500.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة.

الس د علي البق وي.:..500.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
البوعزاوي. الدين  فول  الس د 

تجزئة شريفة طابق1  .72 عنوافه)ا).

الدال. .20000 الشق. عين  .10 شقة.

الب ضاء.املغرب.

عنوافه)ا). البق وي  علي  الس د 

فول. اقامة  طالب  أوالد  تجزئة 

شقة1  طابق2. .14 كال فولني ع الة.

الب ضاء. الدال  .20000 الشق. عين 

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
البوعزاوي. الدين  فول  الس د 

تجزئة شريفة طابق1  .72 عنوافه)ا).

الدال. .20000 الشق. عين  .10 شقة.

الب ضاء.املغرب

عنوافه)ا). البق وي  علي  الس د 

فول. اقامة  طالب  أوالد  تجزئة 

شقة1  طابق2. .14 كال فولني ع الة.

الب ضاء. الدال  .20000 الشق. عين 

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .26 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2840.
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FMCOMPTA.-.Comptable.Agréé

K2M SÉCURITÉ GROUP
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

FMCOMPTA - Comptable.Agréé

 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt.n°6 Ain.Sebaa ، 20250،

Casablanca.Maroc

K2M SÉCURITÉ GROUP شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي 175 شالع 

ابن تاشفين الطابق الثاني، الشقة 

لقم 20 الصخول السوداء - 20320 

الدالالب ضاء املغرب.

حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.438575

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تقرل. .2020 أكتوار. .22 في. املؤلخ 

حل شركة ذات املسؤول ة املحدودة.

مبلغ. . .K2M SÉCURITÉ GROUP

وعنوان. دلهم  .100.000 لأس الها.

ابن. شالع  .175 اإلجت اعي. مقرها 

الشقة لقم. الثاني،. الطابق  تاشفين 

 20320 .- السوداء. الصخول  .20

.: .5 فت جة  املغرب  الدالالب ضاء.

الذي. الهدف  تحقق  لم  الشركة 

أنشأت من أجله.

و حدد مقر التصف ة ب.175.شالع.

الشقة. الثاني،. الطابق  تاشفين  ابن 

 20320 .- الصخول السوداء. .20 لقم.

الدالالب ضاء.املغرب..

و عين:
بوحي1ي. . مصطفى. الس د)ة).

ع الة. حل وة  تجزئة  عنوافه)ا). و 

عين. الثاني  الطابق  .23 لقم. .158

املغرب. الدالالب ضاء. .20250 السبع.

ك صفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 23 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

 751526 لقم. تحت  .2020 أكتوار.

.(25692(

961I

الهدى لالستشالة ش م م

STE BENADDA PROMO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

الهدى لالستشالة ش م م

لقم 71 شقة 9 شالع الزلقطوني 

املدينة الجديدة فاس ، 30000، 

فاس املغرب

STE BENADDA PROMO شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ك2 480 

تجزئة الحديقة تغاث  - 30090 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

64461

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .24

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.BENADDA PROMO

منعش. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

بالهدف. يتعلق  ما  كل  و  عقالي 

االجت اعي.

عنوان املقر االجت اعي.:.ك2 480 

تجزئة الحديقة تغاث..-.30090.فاس.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د بنعدة عبد الرح ان.:..470 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د بنعدة مح د.:..300.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

 100 . .: االله. بنعدة عبد  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 130 . .: أح د. ح و�سى  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الرح ان. عبد  بنعدة  الس د 

ياس ين. تجزئة  .32 لقم. عنوافه)ا).

بنسودة..30000.فاس املغرب.

عنوافه)ا). مح د  بنعدة  الس د 

تغاث.. الحديقة  تجزئة  .480 ك2 

30090.فاس املغرب.
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الس د بنعدة عبد االله عنوافه)ا).

تغاث.. الحديقة  تجزئة  .480 ك2 

30090.فاس املغرب.

عنوافه)ا). أح د  الس د ح و�سى 

النس م حي املسي1ة.. .6 بلوك. .34 لقم.

30000.فاس املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الرح ان. عبد  بنعدة  الس د 

ياس ين. تجزئة  .32 لقم. عنوافه)ا).

بنسودة..30000.فاس املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .26 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2844.

962I

Cabinet.Solution.Consulting.and.Accounting

DALATE AL BARAKA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 Cabinet.Solution.Consulting

and.Accounting

 Avenue.Al.Qods,N°6, appt.n°:

Tabriquet, SALE ، 11000 ,2، سال 

املغرب

DALATE AL BARAKA شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي صف 

الحجر دوال والد الع ا�سي ق ادة عامر 

سال  - 11043 سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

30633

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2019 غشت. .19

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.DALATE AL BARAKA

تدبي1 و. . .: غرض الشركة بإيجاز.

استغال5..فالحي..

صف. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الحجر دوال والد الع ا�سي ق ادة عامر.

سال..-.11043.سال املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.املغرب سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د ع ر علي مح د الشجعي....

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .1.000   :

للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د ع ر علي مح د الشجعي....

عنوافه)ا).سال.11000.سال املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د ع ر علي مح د الشجعي....

عنوافه)ا).سال.11000.سال املغرب.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .17 بتاليخ. . بسال. االبتدائ ة 

2019.تحت لقم.333443.

963I

essaouiki.cach.SARL.AU

ESSAOUIKI CACH SARL AU
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

essaouiki.cach.SARL.AU

زفقة 12 لقم 64 امزولن الحس  ة ، 

32250، الحس  ة املغرب

 ESSAOUIKI CACH SARL AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 12 

لقم 64 امزولن  - 32250 الحس  ة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
668

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 يول وز. .21

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.
.ESSAOUIKI CACH SARL AU

تحويل. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
االموا5.

 12 زفقة. .: عنوان املقر االجت اعي.
32250.الحس  ة. 64.امزولن..-. لقم.

املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
 1.000 . .: الس د مح د السويقي.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
الس د مح د السويقي عنوافه)ا).
 32250 . امزولن. اسويقن  حي 

الحس  ة املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د مح د السويقي عنوافه)ا).
 32250 . امزولن. اسويقن  حي 

الحس  ة املغرب
.- بتاليخ. . تم اإليداع القافوني ب-.

تحت لقم.-.
964I

Cabinet.Solution.Consulting.and.Accounting

WAHAT SABAE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 Cabinet.Solution.Consulting
and.Accounting

 Avenue.Al.Qods,N°6, appt.n°:
Tabriquet, SALE ، 11000 ,2، سال 

املغرب

WAHAT SABAE   شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي صف 

الحجر دوال والد الع ا�سي ق ادة عامر 

سال - 11043 سال املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

30801

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2019 أكتوار. .09

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.  WAHAT SABAE

و. تدبي1  .: بإيجاز. الشركة  غرض 

استغال5 فالحي..

صف. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الحجر دوال والد الع ا�سي ق ادة عامر.

سال.-.11043.سال املغرب..

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د ع ر علي مح د الشجعي....

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .1.000   :

للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د ع ر علي مح د الشجعي...

 11000  11000 سال. عنوافه)ا).

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
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الس د ع ر علي مح د الشجعي....

عنوافه)ا).سال.11000.سال املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

فوف11. .14 بتاليخ. . بسال. االبتدائ ة 

2019.تحت لقم.33644.

965I

AQBOU EL HOUSSAINE

 ERRACHIDIA MONEY

EXPRESS SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

AQBOU EL HOUSSAINE

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 ERRACHIDIA MONEY EXPRESS

SARL  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي مراب لقم 

618 تجزئة واد الذهب الرش دية - 

52000 الرش دية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

14245

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .09

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

 ERRACHIDIA MONEY EXPRESS

. SARL

تحويل. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

ارموا5.

عنوان املقر االجت اعي.:.مراب لقم.

.- تجزئة واد الذهب الرش دية. .618

52000.الرش دية املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

..: الس د واحدي موالي عبد هللا.

500.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة

الس د واحدي أمين.:..500.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

هللا. عبد  موالي  واحدي  الس د 

لقم. . الذهب. واد  تجزئة  عنوافه)ا).

الرش دية. .52000 الرش دية. .618

املغرب.

عنوافه)ا). أمين  واحدي  الس د 

 618 لقم. . الذهب. واد  تجزئة 

الرش دية.52000.الرش دية املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

هللا. عبد  موالي  واحدي  الس د 

لقم. . الذهب. واد  تجزئة  عنوافه)ا).

الرش دية. .52000 الرش دية. .618

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 23 بتاليخ. . بالرش دية. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.1002.

966I

Cabinet.Solution.Consulting.and.Accounting

WAHAT INMA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

 Cabinet.Solution.Consulting

and.Accounting

 Avenue.Al.Qods,N°6, appt.n°: 2,

 ،Tabriquet, SALE ، 11000

سال املغرب

WAHAT INMA  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الج اعة 

السالل ة والد الع ا�سي ق ادة عامر 

سال  - 11043 سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

30821

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

القافون. إعداد  تم  .2019 فوف11. .05

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

. WAHAT INMA

تدبي1 و. . .: غرض الشركة بإيجاز.

استغال5 فالحي..

:.الج اعة. عنوان املقر االجت اعي.

ق ادة عامر. الع ا�سي  السالل ة والد 

سال..-.11043.سال املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د ع ر علي مح د الشجعي....

دلهم. .100 بق  ة. حصة  .1.000   :

للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د ع ر علي مح د الشجعي....

عنوافه)ا).سال.11000.سال املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د ع ر علي مح د الشجعي....

عنوافه)ا).سال.11000.سال املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

فوف11. .14 بتاليخ. . بسال. االبتدائ ة 

2019.تحت لقم.33618.

967I

BYTEC SARL

 BYTEC EXPRESS

INTERNATIONAL SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

BYTEC SARL

 AV IBN KHAZIMA TANGER 153

 153 AV.IBN.KHAZIMA

 TANGER، 90000، TANGER

maroc

 BYTEC EXPRESS

 INTERNATIONAL SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي مكان 

إقامة الروضاني شالع الحبطي 

القدس لقم 34 - 90000 طنجة 

ملغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

108249

في. مؤلخ  موثق  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .18

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 BYTEC.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

 EXPRESS INTERNATIONAL

.SARL AU

النقل. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع.

مكان. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الحبطي. شالع  الروضاني  إقامة 

طنجة. .90000  -  34 لقم. القدس 

ملغرب.
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أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

100.حصة. . .: الس د علي شتوكي.
بق  ة.1.000.دلهم للحصة..

بق  ة. .100 .: الس د علي شتوكي. .
1.000.دلهم.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). شتوكي  علي  الس د 

153.شالع ابن خزي ة.90000.طنجة.
املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). شتوكي  علي  الس د 

153.شالع ابن خزي ة.90000.طنجة.
املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

شتن11. .28 بتاليخ. . بطنجة. التجالية 
2020.تحت لقم.108249.

968I

AHLAM NEGOCE

AHLAM NEGOCE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

AHLAM NEGOCE
448 الطاشرون بوجنيبة خريبكة ، 

khouribga.MAROC ،25000
AHLAM NEGOCE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 448 
الطاشرون بوجنيبة خريبكة - 

25000 خريبكة املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.2043

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.12.أكتوار.2020.تم..تحويل..

من. للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

خريبكة. بوجنيبة  الطاشرون  .448«
إلى.»213  - 25000.خريبكة املغرب«.
حي.OCP..بوجنيبة خريبكة.-.25000 

خريبكة..املغرب«.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بخريبكة..بتاليخ.26.أكتوار.

2020.تحت لقم.810.

969I

fidact

STE MAAROUFIPARA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

fidact

لقم 22 بلوك E حي السالم ، 

14200، س دي سل ان املغرب

STE MAAROUFIPARA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي املحل 

التجالي لقم 04 قيسالية املهدي 

زفقة 10 لقم 46 - 16000 س دي 

قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

28573

في. مؤلخ  حر  عقد  . ب قت�سى.

القافون. إعداد  تم  .2020 يوف و. .23

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.MAAROUFIPARA

غرض الشركة بإيجاز.:.-.ب ع مواد.

التج  ل بالتقس ط

-.ب ع إكسسوالات أو لوازم طب ة

-.شبه ص دل ة.

املحل. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

املهدي. قيسالية  .04 لقم. التجالي 

س دي. .16000  -  46 لقم. .10 زفقة.

قاسم املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د بدل معروفي.......:..500.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

500.حصة. . .: الس د مني1 معروفي.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
الس د بدل معروفي عنوافه)ا).لقم.
 14200 حي الغ اليين. .27 . زفقة. .25

س دي سل  ان املغرب.
الس د مني1 معروفي عنوافه)ا).لقم.
 14200 الغ اليين. حي  .27 زفقة. .25

س دي سل  ان املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د بدل معروفي عنوافه)ا).لقم.
 14200 الغ اليين. حي  .27 زفقة. .25

س دي سل  ان املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 02 بتاليخ. . االبتدائ ة بس دي قاسم.

شتن2020.11.تحت لقم.377/2020.

970I

SDCF CONSEIL

BEST CREANCES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SDCF CONSEIL

 RESIDENCE ABDELMOUMEN

 CENTER ANGLE BD

 ABDELMOUMEN ET BD

 ANOUAL.ETG 2, BUREAU

 202 CASABLANCA ، 20042،

casablanca.Maroc

BEST CREANCES  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي  شالع 

اللة ياقوت و زفقة العرعالع الة 9 

إقامة Galis  شقة 17 الطابق الرابع 

الدالالب ضاء - 20000 الدالالب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

476431

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .24

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 BEST .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

. CREANCES

الغرض. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

املغرب. في  الشركة  هذه  إنشاء. من 

والخالج

التحص ل و النزاعات

وف  ا. الشركات  داخل  التكوين 

ب نها

مركز االتصا5

تقديم خدمة

شالع. . .: االجت اعي. املقر  عنوان 

 9 العرعالع الة. زفقة  و  ياقوت  اللة 

17.الطابق الرابع. إقامة.Galis..شقة.

20000.الدالالب ضاء. الدالالب ضاء.-.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس دة سهام بوطالصت..:..1.000 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

بوطالصت.. سهام  الس دة 

زفقة االهرام الشقة. .116 عنوافه)ا).

 20000 الب ضاء. الدال  بلف دير  .1

الدالالب ضاء.املغرب.
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والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

بوطالصت.. سهام  الس دة 

زفقة االهرام الشقة. .116 عنوافه)ا).

 20000 الب ضاء. الدال  بلف دير  .1

الدالالب ضاء.املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 20 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.-.

971I

orient.compt

STE BACHESPAIN

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

orient.compt

 rue.fes.app.N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA.MAROC

STE BACHESPAIN شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 15 زفقة 

41 حي املي1 علي  - 60000 وجدة  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

35521

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 غشت. .10

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.BACHESPAIN

التصدير. .: غرض الشركة بإيجاز.

واالستي1اد

تاجر.
زفقة. .15 .: عنوان املقر االجت اعي.

وجدة.. .60000 .- . علي. املي1  حي  .41

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: مح د. بشي1ن  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). مح د  بشي1ن  الس د 

جرادة.. .64550 حي الرازي لقم320  

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). مح د  بشي1ن  الس د 

جرادة.. .64550 لقم320  الرازي  حي 

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

شتن11. .07 بتاليخ. . بوجدة. التجالية 

2020.تحت لقم.1870.

972I

MAY SMANS DISTRIBUTIONS

 MAY SMANS

DISTRIBUTIONS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MAY SMANS DISTRIBUTIONS

دوال ايت بعزي ج اعة ايت اي ول 

 MARRAKECH ،40000 ، مراكش

MAROC

 MAY SMANS DISTRIBUTIONS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال ايت 

بعزي ج اعة ايت اي ول مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

107001

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .14

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 MAY .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.SMANS DISTRIBUTIONS

توزيع. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

املواد. /توزيع  ومشتقاته. الحل ب 

الغدائ ة.

:.دوال ايت. عنوان املقر االجت اعي.

.- مراكش. اي ول  ايت  ج اعة  بعزي 

40000.مراكش املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د ح  د ايت منصول.:..1.000 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

منصول. ايت  ح  د  الس د 

 258 لقم. السلطان  دوال  عنوافه)ا).

 40000 تسلطافت السعادة مراكش.

مراكش املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

منصول. ايت  سه ل  الس د 

ت صلوحت. جبادة  حومة  عنوافه)ا).

مراكش. .40000 الحوز. تحناوت 

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

07.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.

2020.تحت لقم.116076.

973I

sofoget

HOLDING SEDKI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue.mohamed.qorri

 residence.chaimae.bur.n° 2 et 3

، 14000، kenitra.maroc

holding.sedki شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي القن طرة 

لحري�سي لقم 220 بي1 الرامي الطابق 

ارو5 - 14000 القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

56845

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .12

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.holding.sedki

فقل. . . .: بإيجاز. الشركة  غرض 

املستخدمين

فقل البضائع.

عنوان املقر االجت اعي.:.القن طرة.

بي1 الرامي الطابق. .220 لحري�سي لقم.

ارو5.-.14000.القن طرة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د..املصطفى صدقي.:..1.000 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 1000 .: .الس د..املصطفى صدقي.

بق  ة.100.دلهم.
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والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د..املصطفى صدقي عنوافه)ا).
القن طرة.14000.القن طرة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د..املصطفى صدقي عنوافه)ا).
القن طرة.14000.القن طرة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.79767.

974I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

RITA AGRI SOLUTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 STE.OUBOUKS.AUDIT &
CONSEILS

21 ، مكتب 17، الطابق الثاني، 
مكاتب باالص ، شالع عبد الكريم 
الخطابي، فاس ، 30000، فاس 

املغرب
RITA AGRI SOLUTION شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 98 الحي 
الصناعي عين الشقف - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

64413
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .21
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 RITA .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.AGRI SOLUTION
غرض الشركة بإيجاز.:.دلاسات و.
اع ا5 فالح ة،.تسويق املواد و االالت.
الفالح ة و دلاسات وأع ا5 الهندسة.

املدف ة..

الحي. .98 .: عنوان املقر االجت اعي.
 30000 .- الشقف. عين  الصناعي 

فاس املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
..: ابن غازي اخالقي ح اد. الس د 
500.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة.
 250 . .: لضوان. اغواش  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
250.حصة. . .: الس د اخل ج زهي1.

بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
ح اد. اخالقي  غازي  ابن  الس د 
زفقة. .21 الكرامة. شالع  عنوافه)ا).
فاس. .30000  1 الزهول. الشحرول 

املغرب.
الس د اغواش لضوان عنوافه)ا).

الرااط.10000.الرااط املغرب.
عنوافه)ا). زهي1  اخل ج  الس د 

تالودافت.30000.تالودافت املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
ح اد. اخالقي  غازي  ابن  الس د 
زفقة. .21 الكرامة. شالع  عنوافه)ا).
فاس. .30000  1 الزهول. الشحرول 

املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار. .23 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2813.

975I

CABINET CADRE CONSEIL

 SOCIETE D›ETUDE
 MINIERE ET EXPLOITATION

 DES CARRIERES SARL
»»S.E.M.E.C

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
لفع لأس ا5 الشركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV.MY.RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

 SOCIETE D›ETUDE MINIERE

 ET EXPLOITATION DES

 »CARRIERES.SARL »S.E.M.E.C

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 20 

شالع مح د السادس ولزازات - 

45000 ولزازات املغرب.
لفع لأس ا5 الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.8657

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تم. .2020 أكتوار. .01 في. املؤلخ 

قدله. ب بلغ  الشركة  لأس ا5  لفع 

أي. دلهم«. .3.000.000,00«

إلى. دلهم«. .2.000.000,00« من.

..: عن طريق. دلهم«. .5.000.000,00«

تقديم حصص فقدية أو ع ن ة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 27 بتاليخ. . بولزازات. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.754.

976I

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET TRAVAUX

DIVERS SARL

STE BMTN BATIMENT SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET

TRAVAUX DIVERS SARL

 BD.MD.V.ZAGORA، 123

47900، ZAGORA.ZAGORA

 STE BMTN BATIMENT SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

حالة تنفو فزواطة زاكولة - 47622  
زاكولة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

2883

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 ف11اير. .07

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.BMTN BATIMENT SARL

اشغا5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

متنوعة في البناء.

عنوان املقر االجت اعي.:.دوال حالة.

تنفو فزواطة زاكولة.-.47622..زاكولة.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). هللا  عبد  بامو  الس د 

  47622 زاكولة. فزواطة  تنفو  حالة 

زاكولة املغرب.

عبدالرح ان. بامو  الس د 

حالة تنفو فزواطة زاكولة. عنوافه)ا).

47622..زاكولة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). هللا  عبد  بامو  الس د 

  47622 زاكولة. فزواطة  تنفو  حالة 

زاكولة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

مالس. .15 بتاليخ. . االبتدائ ة بزاكولة.

2020.تحت لقم.91.

977I

FIDELIO COMPTA

INMAA PRO
إعالن متعدد القرالات

FIDELIO COMPTA

حي البطحاء، املركز التجالي فادية، 

الع الة 2، الطابق ارو5، الشقة 1 ، 

20390، الدال الب ضاء املغرب

INMAA PRO »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«
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وعنوان مقرها االجت اعي: 39، أ 

ب الض ان، م س 6، الطابق 1، 

الشقة 2، عين الشق - 20470 الدال 

الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.154377

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

املؤلخ في.19.أكتوار.2020.تم اتخاذ.

القرالات التال ة:.

على. ينص  الذي  .:1 لقم. قرال 

الشركة. لأس ا5  زيادة  مايلي:.

وذلك. دلهم،. .900.000,00 بق  ة.

إلى. دلهم  .100.000,00 من. بنقله 

1.000.000,00.دلهم بواسطة إنشاء.

9.000.حصة اجت اع ة جديدة من.

فئة.100,00.دلهم للواحدة،.املحرلة.

طريق. عن  االكتتاب  عند  بأك لها 

الحساب الجالي للشريك الوح د

قرال لقم.2:.الذي ينص على مايلي:..

تغ ي1 البندين لقم.6.و.7.من القافون.

ارسا�سي..

على. ينص  الذي  .:3 لقم. قرال 

مايلي:.التبني و املصادقة على القافون.

ارسا�سي املعد5 للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.

الذي. مساه ات:. .:6 لقم. بند 

تم تقديم مساه ة. ينص على مايلي:.

مل ون. بق  ة  للشركة  فقدية 

)1.000.000,00).دلهم.
بند لقم.7:.لأس املا5:.الذي ينص.
مل ون. . لأس ا5 الشركة. على مايلي:.

املقسم إلى. دلهم،. .(1.000.000,00(

حصة. .(10.000,00( . آالف. عشرة 

 (100,00( مائة. بق  ة  اجت اع ة 

وحرلت. اكتتبت  .، للواحدة،. دلهم 

الشريك الوح د،. بكاملها من طرف،.

الس د ك ا5 يوسفي.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 23 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751392.

978I

ALOUI CONSULTING SARL AU

ب. و. ت. بولحدود
   ش.ذ.م.م.

 ذات شريك وح د 

 B.E.T. BOULAHDOUD 
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

ALOUI CONSULTING SARL AU
13 شالع ولي العهد٬ الطابق الثاني٬ 
لقم 2 ص.ب. 35 ، 93000، تطوان 

املغرب
ب. و. ت. بولحدود   ش.ذ.م.م. 

 B.E.T.  ذات شريك وح د
 BOULAHDOUD SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
الجيش امللكي إقامة فلولانس 
الطابق ارو5 شقة لقم 03، - 

93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
27877

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .01

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

و.. ب.. .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

ت..بولحدود...ش.ذ.م.م..ذات شريك.
 B.E.T. BOULAHDOUD . وح د.

.SARL AU
الهندسة. .: غرض الشركة بإيجاز.
وع وما. التقن ة  والدلاسات  املدف ة 
والعقالية. الع ن ة  الع ل ات  كل 
املال ة والتجالية املتعلقة مباشرة أو.
الشركة. لتحق ق هدف  غي1 مباشرة 
والتي من شأنها أن تع ل على تشج ع.

وتطوير الشركة..

شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

فلولانس. إقامة  امللكي  الجيش 

الطابق ارو5 شقة لقم.03،.-.93000 

تطوان املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 100 . .: بولحدود. يونس  الس د 

حصة بق  ة.1.000.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د يونس بولحدود عنوافه)ا).

تجزئة. الطريس،. الخالق  عبد  شالع 

تطوان. .93000  35 لقم. الجيش،.

املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د يونس بولحدود عنوافه)ا).

تجزئة. الطريس،. الخالق  عبد  شالع 

تطوان. .93000  35 لقم. الجيش،.

املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بتطوان..بتاليخ.22.أكتوار.

2020.تحت لقم.4833.

979I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

 SOCIETE LAAYOUNE

SEGMA SERVICES SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي1 نشاط الشركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي الفتح زفقة ينبع لقم 32 الع ون ، 

70000، الع ون املغرب

 SOCIETE LAAYOUNE SEGMA

SERVICES SARL  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي ادليس 1 

حي 707 لقم 08  - 70000 الع ون 

املغرب.

تغ ي1 نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.27613

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2020.تم تغ ي1. 20.أكتوار. املؤلخ في.

»ج  ع خدمات. نشاط الشركة من.

إلى. .« والطعامة. الغذائ ة  املواد 

»تنظ م الحفالت.،

.التجالة العامة.،

.االشغا5 والخدمات املختلفة.،

.االستي1اد والتصدير.

الطب ة. املخلفات  تدبي1 

والص دالف ة.،

.النقل لحساب الغي1.،.النظافة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالع ون..بتاليخ.22.أكتوار.

2020.تحت لقم.2534/2020.

980I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

مـــايــل زيـتيـكـــس - ش.ذ.م.م.
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي1 نشاط الشركة

ALEXANDRIS.COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE.N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

مـــايــل زيـت ـكـــس - ش.ذ.م.م.  شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي بـقـعــــة 

22  زفقـــة الــتـــرمـــس كـسـ ــوس 

2  لـفـ ـلـ ــــت -- 20320 الب ضــاء  

املــغـــرب.

تغ ي1 نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.63.655

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تم تغ ي1. .2020 ف11اير. .03 املؤلخ في.

نشاط الشركة من.»تــاجــر مستــولد..و.

صــانــع املــالبــس الجـــاهـــزة.».إلى.»كــــراء..

و املــتـــاجـــرة..فــي..العـــقــــال«.
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باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 23 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751.429.

981I

TRANSPARENCE COMPTA-CONSEILS-

SOLUTIONS

  YOUBAK  TRAVAUX
DIVERS

إعالن متعدد القرالات

TRANSPARENCE COMPTA-
CONSEILS-SOLUTIONS
 HAY.TARGA.N° 512

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 YOUBAK  TRAVAUX  DIVERS
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات الشريك الوح د«
وعنوان مقرها االجت اعي: بوعكاز 

بلوك 12 لقم 568 املحام د مراكش 
- 40160 مراكش  املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.77437

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

تم اتخاذ. .2020 ف11اير. .06 املؤلخ في.
القرالات التال ة:.

قرال لقم.1:.الذي ينص على مايلي:.
تفويت الحصص

قرال لقم.2:.الذي ينص على مايلي:.
تعديل الشكل القافوني للشركة

قرال لقم.3:.الذي ينص على مايلي:.

يوسف. بقشيش  الس د  استقالة 

وتع ين. . زهول عبد الص د. . والس د.
الس د االدلي�سي مني1 مسي1 للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.
النظام ارسا�سي التال ة:.

الذي ينص على. .:7 و. .6 بند لقم.

في ملك.. حصة  .1000 تفويت. مايلي:.

الس د بقشيش يوسف والس د..زهول.
عبد الص د..الى الس د االدلي�سي مني1
بند لقم.3:.الذي ينص على مايلي:.
للشركة.. القافوني  الشكل  تعديل 
املسؤول ة. ذات  شركة  لتصبح 

املحدودة بشريك وح د.

على. ينص  الذي  .:12 لقم. بند 

بقشيش. الس د  استقالة  مايلي:.

الص د.. زهول عبد  . يوسف والس د.

مسي1. مني1  االدلي�سي  الس د  وتع ين 
للشركة

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

06.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.
2020.تحت لقم.6301.

982I

CRI MEKNES

 STE CHARPENTE
 METALLIQUE, BOIS ET
 ALUMINIUM CHMBA

SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE.OKBA.BNOU
 NAFII.S37 AVENUE.OKBA

 BNOU.NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 STE CHARPENTE METALLIQUE,
 BOIS ET ALUMINIUM

 CHMBA SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم 21 
شالع الحسن الثاني لقم C3 )م,ج)  - 

50000 مكناس املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
.37303

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2020.تقرل حل. 30.شتن11. املؤلخ في.
 STE CHARPENTE METALLIQUE,
 BOIS ET ALUMINIUM CHMBA
املسؤول ة. ذات  شركة  .SARL
 600.000 لأس الها. مبلغ  املحدودة 
اإلجت اعي. مقرها  وعنوان  دلهم 
لقم. الثاني  الحسن  شالع  .21 لقم.
50000.مكناس املغرب. .- . )م,ج). .C3
بسبب. التصف ة  ق  5-إغال  فت جة 
املصفي. ذمة  وإبراء. كولوفا  جائحة 

الس د زايدة التهامي..

و عين:
و. . زايدة. . التهامي.. الس د)ة).
عنوافه)ا).19.سقاية ح ادشة الولدة..
)ة). 50000.مكناس املغرب ك صفي.

للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة.
 21 وفي لقم. .2020 شتن11. .30 بتاليخ.
شالع الحسن الثاني لقم.C3.)م,ج)..-.

50000.مكناس املغرب.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
23.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب كناس.

2020.تحت لقم.591.

983I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

O R IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV.EL.MOUTANABI.RUE 1
 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
O R IMPORT EXPORT شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي مراب 

بتجزئة الرمافة الرقم 8 - 23000 بني 
مال5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
10579

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .07

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 O R .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.IMPORT EXPORT

غرض الشركة بإيجاز.:.ب ع أدوات.

االستي1اد و التصدير و. و مواد البناء.

اشغا5 مختلفة او البناء.

مراب. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

بتجزئة الرمافة الرقم.8 - 23000.بني.

مال5 املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: الس د صنهاجي لضوان.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د صنهاجي لضوان عنوافه)ا).

بني. .23000  8 الرقم. الرمافة  تجزئة 

مال5 املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د صنهاجي لضوان عنوافه)ا).

بني. .23000  8 الرقم. الرمافة  تجزئة 

مال5 املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ. . مال5. ببني  االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.699.

984I

ائت اف ة..الخ11ة

PARGH MALAK
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

ائت اف ة  الخ11ة

49  زفقة  املدينة ، 26100، برش د 

املغرب

PARGH MALAK شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي منجر 

فولمان لقم 1-4 تجزئة فولمان 

س دي لحا5 الشاطئ  - 26100 

برش د املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

14175

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .12

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.PARGH MALAK

تسويق. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

املنتجات شبه الطب ة.

منجر. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

فولمان. تجزئة  .1-4 لقم. فولمان 

 26100 .- . الشاطئ. لحا5  س دي 

برش د املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: . غزالن. فاتح  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). . غزالن. فاتح  الس دة 

لحا5. س دي  تجزئة  الثالث  الشطر 

الشاطئ..26100.برش د املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). . غزالن. فاتح  الس دة 

لحا5. س دي  تجزئة  الثالث  الشطر 

الشاطئ..26100.برش د املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

23.أكتوار. .بتاليخ. االبتدائ ة ب11ش د.

2020.تحت لقم.1397.

985I

F.C.G.E

 SIGNATURE ATLAS

LODGING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

F.C.G.E

 N°422, APPT.03, 2 EME.ETAGE,

 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،

40140، MARRAKECH.MAROC

 SIGNATURE ATLAS LODGING

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة 

6 شقة6 الطابق الثاني ليزمرود 

االزدهال مراكش - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

107545

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .01

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.SIGNATURE ATLAS LODGING

استغال5. .: غرض الشركة بإيجاز.

دال الض افة و الرياض للس احة..

 6 ع الة. .: عنوان املقر االجت اعي.

شقة6.الطابق الثاني ليزمرود االزدهال.

مراكش.-.40000.مراكش املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

الس د سوف ان عبد الغني عربي.:..

500.حصة بق  ة.100.دلهم للحصة.

 250 . .: الس د عبد الغاني عربي.

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

 250 . .: بوهدي. س ي1ة  الس دة 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .
وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د سوف ان عبد الغني عربي.

الطابق. شقة6. .6 ع الة. عنوافه)ا).

مراكش. االزدهال  ليزمرود  الثاني 
40000.مراكش املغرب.

الس دة س ي1ة بوهدي عنوافه)ا).

مراكش. .939 لقم. ب  .2 املسي1ة.
40000.مراكش املغرب.

الس د عبد الغاني عربي عنوافه)ا).

تالكة مراكش. .1 تجزئة النخ ل. .376
40000.مراكش املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .
ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د سوف ان عبد الغني عربي.

الطابق. شقة6. .6 ع الة. عنوافه)ا).

مراكش. االزدهال  ليزمرود  الثاني 
40000.مراكش املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

26.أكتوار. بتاليخ. . التجالية ب راكش.
2020.تحت لقم.116605.

986I

global.compta.et.conseils

SMART APPS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

global.compta.et.conseils
10,شالع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب
SMART APPS شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجت اعي 10 شالع 

ابن تومرت اطابق 1 طنجة - 90000 
طنجة املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.77797
الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 
2020.تقرل حل. 21.شتن11. املؤلخ في.
املحدودة. املسؤول ة  ذات  شركة 
لأس الها. مبلغ  . .SMART APPS
مقرها. وعنوان  دلهم  .10.000
تومرت. ابن  شالع  .10 اإلجت اعي.
طنجة. .90000 .- طنجة. .1 اطابق.

اي. مزاولة  عدم  .: .5 فت جة  املغرب 

نشاط..

و حدد مقر التصف ة ب.10.شالع.

ابن تومرت اطابق.1.طنجة.-.90000 

طنجة املغرب..

و عين:

.االلبعين و. الس د)ة).عبد الكريم.

 12 القطعة. الح اني  عين  عنوافه)ا).

)ة). املغرب ك صفي. . طنجة. .90000

للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .26 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.5821.

987I

AUDIT HOUSE.أوديت هاوس

WISPER IO MAROC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي1 جديد للشركة

AUDIT HOUSE أوديت هاوس
تجزئة الكولين 2 ع الة لومات ن ون 

الطابق 2 املكتب 6 س دي معروف، 

20150، الب ضاء املغرب

WISPER IO MAROC  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي توين سنت1 

الطابق 8 شالع املسي1ة الخضراء و 

زاوية الزلقطوني - 20100 الب ضاء 

املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.381805

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في.09.أكتوار.2020.تم تع ين.

الس د)ة). للشركة  جديد  مسي1 

تبعا. وح د  ك سي1  صفاء. الولابي 

لقبو5 استقالة املسي1.
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باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 23 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751326.

988I

ائت اف ة..الخ11ة

IDAA  TEF
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

ائت اف ة  الخ11ة

49  زفقة  املدينة ، 26100، برش د 

املغرب

IDAA  TEF شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي منجر 

فولمان لقم 1-1 تجزئة فولمان 

س دي لحا5 الشاطئ - 26100 

برش د املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

14177

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .12

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

  IDAA .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.TEF

مقاو5. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

االشغا5 الع وم ة..

منجر. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

فولمان. تجزئة  .1-1 لقم. فولمان 

 26100 .- الشاطئ. لحا5  س دي 

برش د املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: لحسن. عدي  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). لحسن  عدي  الس د 

لحا5. س دي  .03 لقم. الخي1  تجزئة 

الشاطئ.26100.برش د املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). لحسن  عدي  الس د 

لحا5. س دي  .03 لقم. الخي1  تجزئة 

الشاطئ.26100.برش د املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

23.أكتوار. .بتاليخ. االبتدائ ة ب11ش د.

2020.تحت لقم.1398.

989I

مج وعة بوفجو5 الدول ة آت اف ة

ASHIAMA ELECTRONIC›S
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

مج وعة بوفجو5 الدول ة آت اف ة

املركب التجالي برج ال اقوت 

شالع اللة ياقوت اقامة س طابق  

الدالا ضاء ، 20000، الدالالب ضاء 

املغرب

  ASHIAMA ELECTRONIC›S

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ٤٠ شالع 

املقاومة ألطابق أرو5 لقم ٢  - 1200 

الدالالب ضاء املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.24923

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2016 شتن11. .27 في. املؤلخ 

املصادقة على.:

تفويت الس د.)ة).هشام..خط ب.

500.حصة اجت اع ة من أصل.500 

يوسف.. )ة). الس د. . لفائدة. حصة 

لحجوجي بتاليخ.27.شتن2016.11.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .
 03 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

فوف2016.11.تحت لقم.00617182.
990I

مج وعة بوفجو5 الدول ة آت اف ة

ASHIAMA ELECTRONIC›S
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ا5 الشركة

مج وعة بوفجو5 الدول ة آت اف ة
املركب التجالي برج ال اقوت 

شالع اللة ياقوت اقامة س طابق  
الدالا ضاء ، 20000، الدالالب ضاء 

املغرب
  ASHIAMA ELECTRONIC›S

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 40 شالع  
املقاومة الطابق ارو5 - 1200 

الدالالب ضاء  املغرب.
لفع لأس ا5 الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.16750

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم. .2017 يول وز. .03 في. املؤلخ 

قدله. ب بلغ  الشركة  لأس ا5  لفع 

من. أي  دلهم«. .1.900.000«
 2.000.000« إلى. دلهم«. .100.000«
تقديم حصص. . .: عن طريق. دلهم«.

فقدية أو ع ن ة.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 06 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 
يول وز.2017.تحت لقم.00639144.
991I

orient.compt

 GROUPEMENT AMANDES
BENI SNASSEN
إعالن متعدد القرالات

orient.compt
 rue.fes.app.N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA.MAROC
 GROUPEMENT AMANDES
BENI SNASSEN »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: لغرالسة 

دوال اواد البالي املج وعة القروية 

لبصالة - 60000 بني دلال املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.30905

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

تم اتخاذ. .2020 ف11اير. .21 املؤلخ في.

القرالات التال ة:.

ينص. الذي  قراللقم1:. لقم  قرال 

على مايلي:.افتخاب الس د لابح لكحل.

النفع االقتصادي. كرئيس مج وعة 

اللوز بني زفاسن

ينص. الذي  قراللقم2:. لقم  قرال 

على مايلي:.تغ ي1 مدة املجلس آالدالي.

من سنتين الى البع سنوات

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات.

النظام ارسا�سي التال ة:.

على. ينص  الذي  .:14 لقم. بند 

لكحل. لابح  الس د  افتخاب  مايلي:.

النفع االقتصادي. كرئيس مج وعة 

اللوز بني زفاسن

على. ينص  الذي  .:14 لقم. بند 

مايلي:.تغ ي1 مدة املجلس آالدالي من.

سنتين الى البع سنوات

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

مالس. .13 بتاليخ. . بوجدة. التجالية 

2020.تحت لقم.1037.

992I

JURIS LEGAL

 GROUPE SCOLAIRE RAFAI

PRIVÉE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

JURIS LEGAL

 Angle.Bd.Abdelmoumen &

 Rue.Chatila, Résidence.Kamar,

 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 GROUPE SCOLAIRE RAFAI

PRIVÉE شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

الدال ة، بوسكولة - 20000 الدال 

الب ضاء، بوسكولة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

461221

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

القافون. إعداد  تم  .2020 يناير. .30

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

 GROUPE SCOLAIRE RAFAI

.PRIVÉE

الحضافة. .: غرض الشركة بإيجاز.

والثافوي. االبتدائي  والتعل م 

واإلعدادي والثافوي.

تجزئة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

الدال. .20000 .- بوسكولة. الدال ة،.

الب ضاء،.بوسكولة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 500 . .: لافعي. املصطفى  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

500.حصة. . .: الس دة نع  ة املي1.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د املصطفى لافعي عنوافه)ا).

االفغاني،. الدين  ج ا5  زفقة  .35

تجزئة لمضان،.بئ1 قاسم،.السوي�سي.

10000.الرااط املغرب.

عنوافه)ا). املي1  نع  ة  الس دة 

االفغاني،. الدين  ج ا5  زفقة  .35

تجزئة لمضان،.بئ1 قاسم،.السوي�سي.

10000.الرااط املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د املصطفى لافعي عنوافه)ا).

االفغاني،. الدين  ج ا5  زفقة  .35

تجزئة لمضان،.بئ1 قاسم،.السوي�سي.

10000.الرااط املغرب

عنوافه)ا). املي1  نع  ة  الس دة 

االفغاني،. الدين  ج ا5  زفقة  .35

تجزئة لمضان،.بئ1 قاسم،.السوي�سي.

10000.الرااط املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 04 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

يوف و.2020.تحت لقم.-.

993I

DECORUM SHIPPING 

DECORUM SHIPPING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

DECORUM SHIPPING

47 شالع اللة ال قوت الطابق 

5 الدال الب ضاء ، 20000، الدال 

الب ضاء املغرب

DECORUM SHIPPING   شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي 47 شالع 

اللة ال قوت الطابق 5 الدالالب ضاء 

- 20000 الدالالب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.448395

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

2020.تقرل حل. 02.شتن11. املؤلخ في.

املحدودة. املسؤول ة  ذات  شركة 

مبلغ. . . . .DECORUM SHIPPING

وعنوان. دلهم  .12.000 لأس الها.

اللة. شالع  .47 اإلجت اعي. مقرها 

.- الدالالب ضاء. .5 الطابق. ال قوت 

املغرب فت جة. الدالالب ضاء. .20000

5.:.حل الشركة.

و حدد مقر التصف ة ب.47.شالع.

اللة ال قوت الطابق.5.الدالالب ضاء.-.

20000.الدالالب ضاء.املغرب..

و عين:

و. صفوح  . . عصام. الس د)ة).

 39 تعاوف ة لال مريم لقم. عنوافه)ا).

ت ة. السطا  الرياض ة  النهضة  حي 

)ة). 20000.سطات املغرب ك صفي.

للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 14 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.749772.

994I

EXPROX SARL AU

GLOS IMMOBILIER

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تغ ي1 نشاط الشركة

EXPROX SARL AU

شالع املغرب العربي ع الة الزاي1ي 

الطابق الثاني عين حرودة الرقم 

ال11يدي 98 املح دية، 28630، 

املح دية املغرب

GLOS IMMOBILIER   شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها االجت اعي شالع 

املغرب العربي ع الة الزاي1ي الطابق 

الثاني عين حرودة الرقم ال11يدي 

98 املح دية،  - 28630 املح دية  

املغرب.

تغ ي1 نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.22983

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم تغ ي1. .2020 شتن11. .24 املؤلخ في.

نشاط الشركة من.»عقالات.-مستث ر.

العقالي

أع ا5 البناء
تجالة

».إلى.»عقالات.-مستث ر العقالي
أع ا5 البناء

كراء.املستودعات«.
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 20 بتاليخ. . باملح دية. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.1371.

995I

fidjuris.sarl

RISAWI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
است رال نشاط الشركة

RISAWI
 »شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د«
وعنوان مقرها االجت اعي: ارزهري 2 
الزفقة 68 الرقم 25 االلفة - 22340 

الدالالب ضاء املغرب.
»است رال نشاط الشركة«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.337787

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.
املؤلخ في.24.شتن2020.11.تقرل:

.عدم حل الشركة لغم الخسائر.
املسجلة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ. الب ضاء. بالدال  التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751634

996I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

MALAIKATE AL CHAM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي1 جديد للشركة

 MANAGEMENT AND
CONSULTING

19,شالع جبل ه11ي ,امزولن ، 
32250، الحس  ة املغرب

MALAIKATE AL CHAM  شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
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وعنوان مقرها اإلجت اعي دهال 

السلوم اجدير - 32003 الحس  ة 

املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.1231

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في.05.أكتوار.2020.تم تع ين.

اشن. مسي1 جديد للشركة الس د)ة).

سف ان ك سي1 وح د

تبعا لقبو5 استقالة املسي1.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ. . بالحس  ة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.532.

997I

fidjuris.sarl

SUPDATA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ا5 الشركة

fidjuris.sarl

 BD IBNOU SINA 230

 casablanca، 20200،

CASABLANCA.Maroc

SUPDATA شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 56-54 
زفقة الفرات اقامة سناء املكتب 

19 الطابق الثاني - 22000 

الدالالب ضاء املغرب.
لفع لأس ا5 الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.330951

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تم. .2020 شتن11. .22 في. املؤلخ 

قدله. ب بلغ  الشركة  لأس ا5  لفع 

»700.000.دلهم«.أي من.»300.000 

عن. دلهم«. .1.000.000« إلى. دلهم«.

أو. فقدية  حصص  تقديم  . .: طريق.

ع ن ة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751636.

998I

cabinet.aux.services.des.affaires

 MILKYWAYDESERTCAMP
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

cabinet.aux.services.des.affaires

 n° 99 rue.my.lhassan 1er

 etage.erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

 MILKYWAYDESERTCAMP SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة)في 

طول التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر 

تناموست الريصاني - 52450 

الريصاني املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.2019/12891

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تقرل. .2020 أكتوار. .07 في. املؤلخ 

حل شركة ذات املسؤول ة املحدودة.

 M I L K Y W A Y D E S E R T C A M P

 100.000 لأس الها. مبلغ  . .SARL

اإلجت اعي. مقرها  وعنوان  دلهم 

 52450 .- قصر تناموست الريصاني.

:.التوقف. الريصاني املغرب فت جة 5.

عن مزاولة املهنة.

ب. التصف ة  مقر  حدد  و 

قصرتناموست الطاووس الريصاني.-.

52450.الريصاني املغرب..

و عين:

الشاطري و. . اس اع ل. الس د)ة).

قصر تناموست الريصاني. عنوافه)ا).

ك صفي. املغرب  الريصاني  .52450

)ة).للشركة.

و. والفقي1  . مصطفى. الس د)ة).

الطاووس. تيهالين  قصر  عنوافه)ا).

املغرب. الريصاني  .52450 الريصاني.

ك صفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

شالع. .: بالتصف ة. املتعلقة  الوثائق 

موالي الحسن طابق االو5 لقم.99

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 20 بتاليخ. . بالرش دية. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.297/2020.

999I

fidjuris.sarl

SALWA ALUMINIUM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
است رال نشاط الشركة

Fidjuris.sarl

 BD IBNOU SINA 230

 casablanca، 20200،

CASABLANCA.Maroc

SALWA ALUMINIUM

 »شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د«

 وعنوان مقرها االجت اعي: الزفقة 

 L  163 الرقم 18-20 املج وعة

ارلفة - 22000 الدال الب ضاء 

املغرب.

»است رال نشاط الشركة«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.260403

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

املؤلخ في.24.شن2020.11.تقرل:

.عدم حل الشركة لغم الخسائر.

املسجلة

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ. الب ضاء. بالدال  التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751635.

1000I

fidjuris.sarl

BMCM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
است رال نشاط الشركة

FIDJURIS SARL AU 

 BD IBNOU SINA 230

casablanca، 20200، Maroc

BMCM

 »شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: ارزهري 2 

الزفقة 68 الرقم 25 االلفة - 22000 

الدالالب ضاء املغرب

»است رال نشاط الشركة«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.141587

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي.

املؤلخ في.24.أكتوار.2020.تقرل:

عدم حل الشركة لغم الخسائر.

املسجلة.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ. الب ضاء. بالدال  التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751637.

1001I

fidjuris.sarl

ETRE CREER DEVENIR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

fidjuris.sarl

 BD IBNOU SINA 230

 casablanca، 20200،

CASABLANCA.Maroc

ETRE CREER DEVENIR شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طول التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي 12 زفقة 

تاوليرت - 20000 الدالالب ضاء 

املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.233891

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

تقرل. .2020 غشت. .25 في. املؤلخ 

ذات مسؤول ة محدودة. حل شركة 

 ETRE CREER ذات الشريك الوح د.

 10.000 مبلغ لأس الها. . .DEVENIR

 12 اإلجت اعي. دلهم وعنوان مقرها 

زفقة تاوليرت.-.20000.الدالالب ضاء.

الشركة. نشاط  .: .5 فت جة  املغرب 

متوقف مند تاسيسها وكدا الخساءل.

املت1اك ة.
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زفقة. .12 و حدد مقر التصف ة ب.

الدالالب ضاء. .20000 .- تاوليرت.

املغرب..

و عين:

و. الراوي  . . سل  ة. الس د)ة).
 20000 زفقة تاوليرت. .12 عنوافه)ا).

)ة). ك صفي. املغرب  الدالالب ضاء.

للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.748817.

1002I

MOUSSAOUI HAJJI

MAWAD STORE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE.CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

MAWAD STORE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

سع دية الطابق السفلي لقم 14 

الجرف  - 52200 الفود املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

14253

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .14

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.MAWAD STORE

بائع مواد. .: غرض الشركة بإيجاز.

البناء.

أشغا5 مختلفة و البناء.

اإلستي1اد و التصدير..

زفقة. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

 14 لقم. السفلي  الطابق  سع دية 

الجرف..-.52200.الفود املغرب..

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 1.000 . .: . ح اد. زكرياء. الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). . ح اد. زكرياء. الس د 

 52200 . الجرف. مبالك  اوالد  قصر 

الجرف..املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). . ح اد. زكرياء. الس د 

 52200 . الجرف. مبالك  اوالد  قصر 

الجرف..املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 23 بتاليخ. . بالرش دية. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.1006.

1003I

MOUSSAOUI HAJJI

AUTO KH PLUS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE.CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

AUTO KH PLUS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر 
حا�سي الب ض ج اعة الطاوس 

الريصاني - 52450 الريصاني املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

14247
في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.
تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .25
املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
 AUTO.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.KH PLUS
استغال5. .: غرض الشركة بإيجاز.

س الة التعل م.
قصر. .: االجت اعي. املقر  عنوان 
الطاوس. ج اعة  الب ض  حا�سي 
الريصاني.-.52450.الريصاني املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
الس د اس اع ل خرديوي..:..600 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
الس د عبد الحق خرديوي.:..400 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:
خرديوي.. اس اع ل  الس د 
ارو5. إدليس  موالي  حي  عنوافه)ا).
 52450 . الريصاني. .17 لقم. .07 زفقة.

الريصاني..املغرب.
خرديوي. الحق  عبد  الس د 
ارو5. إدليس  موالي  حي  عنوافه)ا).
 52450 . الريصاني. .6 لقم. .07 زفقة.

الريصاني..املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
خرديوي. اس اع ل  الس د 
ارو5. إدليس  موالي  حي  عنوافه)ا).
 52450 . الريصاني. .17 لقم. .07 زفقة.

الريصاني..املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 23 بتاليخ. . بالرش دية. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.1003.

1004I

ste.imtiyaz.conseils.sarl

ES2A ACHGHAL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تغ ي1 نشاط الشركة

ste.imtiyaz.conseils.sarl

1 زفقة العرا ة السعودية الطابق 

االو5 ثقة لقم 5 املدينة الجديدة 

فاس ، 30000، فاس املغرب

ES2A ACHGHAL شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها االجت اعي 35 زفقة 3 

حي واد فاس -فاس- - 30000 فاس 

املغرب.

تغ ي1 نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.37835

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم تغ ي1. .2020 شتن11. .28 املؤلخ في.

نشاط الشركة من.»*مقاو5 تنظ ف.

واجهات املتاجر والشقق السكن ة

*مقاو5.)فقالة)

إلى. مغسلة«. مؤسسة  *مشغل 

املتاجر. واجهات  تنظ ف  »*مقاو5 

والشقق السكن ة

*مقاو5.)فقالة)

*مقاو5 الغرس أو الص افة

*تاجر«.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .26 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2849.

1005I
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LA MAROCAINE C.J

AMIS SERVICE ET TRAVAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

LA MAROCAINE C.J

شالع عبد الكريم الخطابي 118 

ع الة بوعش ق مكتب 1 ، 23000، 

بني مال5 املغرب

  AMIS SERVICE ET TRAVAUX

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي االمل 

بلوك 3 لقم 31  - 23000 بني مال5  

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

10459

 10 عقد حر مؤلخ في. . ب قت�سى.
القافون. إعداد  تم  .2020 غشت.

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 AMIS .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

. SERVICE ET TRAVAUX

.- السقي. .: غرض الشركة بإيجاز.

اشغا5 مختلفة..

عنوان املقر االجت اعي.:.حي االمل.

بني مال5.. .23000 -   31 3.لقم. بلوك.

املغرب..

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

 500 . .: . بوزيت. يوسف  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

الس د نس م كن دال.:..500.حصة.

بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). . الس د يوسف بوزيت.

  24 الرقم. .12 بلوك. .02 املسي1ة. حي 

23000.بني مال5 املغرب.

عنوافه)ا). كن دال  نس م  الس د 
العامرية.01.زفقة.02.لقم.21  23000 

بني مال5 املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). . الس د يوسف بوزيت.

 24 الرقم. .12 بلوك. .02 املسي1ة. حي 

23000.بني مال5 املغرب

عنوافه)ا). كن دال  نس م  الس د 
العامرية.01.زفقة.02.لقم.21  23000 

بني مال5 املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 23 بتاليخ. . مال5. ببني  االبتدائ ة 

شتن2020.11.تحت لقم.585.

1006I

easy.compta

كومسيون لوجيستيك لوغغواد
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

easy.compta

 RES.KOUTOUBIA.IMM 6 N3

 HAY NASSIM RES KOUTOUBIA

 IMM 6 N3 HAY.NASSIM،

20520، CASABLANCA.maroc

كومس ون لوجيست ك لوغغواد 

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

الزلقطوني إقامة فوش الطابق 

ارو5 شقة 14, 218 شالع 

الزلقطوني إقامة فوش الطابق 

ارو5 شقة 14, 218 20370 الدال 

الب ضاء املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.462545

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 شتن11. .24 في. املؤلخ 

املصادقة على.:

الغالي. . هشام. )ة). تفويت الس د.

أصل. من  اجت اع ة  حصة  .1.000

100.حصة لفائدة..الس د.)ة).سع د.

شتن11. .24 بتاليخ. البوشبتي  وإل اس 

.2020

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

 27 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751779.

1007I

BELGAZI ALI

GAZ BUTSIR

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

BELGAZI ALI

شالع امي1 موالي عبد هللا لقم 33 

- طبق 1 - لقم املكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب

GAZ BUTSIR شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقت ابي 

حسن الشادلي اقامة يسين 2 طبق 5 

لقم 49 - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 

.57121

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

ت ت. .2020 يول وز. .07 في. املؤلخ 

املصادقة على.:

..ايت. تفويت الس د.)ة)..حوسين.

من. اجت اع ة  حصة  .875 بنصالح.

الس د. . لفائدة. حصة  .5.000 أصل.

)ة).سع د السل اني بتاليخ.23.مالس.

.2016

عبدالرزاق... )ة). الس د. تفويت 

حصة اجت اع ة. .875 ايت بنصالح.

من أصل.5.000.حصة لفائدة..الس د.

)ة)..سع د السل اني بتاليخ.23.مالس.

.2016

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم  .

يول وز. .14 بتاليخ. . التجالية بطنجة.

2020.تحت لقم.232378.

1008I

VETUSA TRADING

VETUSA TRADING

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

VETUSA TRADING

144 زفقة مح د س  حة الطابق 6 

الشقة 35 دلب ع ر ، 20000، الدال 

الب ضاء املغرب

VETUSA TRADING شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 144 زفقة 

مح د س  حة الطابق 6 الشقة 35 

دلب ع ر - 20000 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

478003

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .14

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.VETUSA TRADING

است1اد و. .: غرض الشركة بإيجاز.

تصدير املالبس املستع لة

ب ع املالبس املستع لة.

عنوان املقر االجت اعي.:.144.زفقة.

 35 الشقة. .6 مح د س  حة الطابق.

الب ضاء. الدال  .20000 .- ع ر. دلب 

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
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 10.000 . الشركة:. لأس ا5  مبلغ 

دلهم،.مقسم كالتالي:

 100 . .: لوك لي. عزالدين  الس د 

حصة بق  ة.100.دلهم للحصة..

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .- .

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د عزالدين لوك لي عنوافه)ا).

 62999 . الف ض. لحسن  اوالد  حي 

الناظول املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د عزالدين لوك لي عنوافه)ا).

 62999 . الف ض. لحسن  اوالد  حي 

الناظول املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ. . بالدال الب ضاء. التجالية 

أكتوار.2020.تحت لقم.751986.

1009I

RAIS AUDIT&CONSEIL

الــــــمــغـــر بـــيــة    لإل   يــجـــا ر
تع ين مدير عام

الــــــ ــغـــر بـــ ــة....لإل...يــجـــا ل

MAROC LEASING

شــركة..مجهو لة..اإل..سم..ل أ س ا.

لها..277.676.800..د ل هم

ل.. ا  الــد  . .: عي. جت ا  اال  ها  مقر 

الب ـــضــا.ء.57-،..ز ا و يــة ز فقة..بينـــل و.

شا ل ع..عــبد الــ و مـــن.

الدال الب ضاء. .: السجل التجالي.

لقم.29487
لي. دا  اإل  املجلس  . ان. .(1

قــد. .2020 يول و. .16 املنعـقـد بتا ليخ.

.مح د. أ خـذ بـعـقد إ ستقالة الس د.

م.. عــا  . ير. مــد  . م. مها  من  ع  مي 

للشركة.،.و عين الس د عاد5 الزا5،.

مــد يرعـا م..للشركة...

ثم اإل يداع القا فوني لـدى. .(2

الـ حك ة الـتجا لية..بالدالالب ضا.ء،.

.تحت عـدد. أكتوار2020. .27 بتا ليخ.

.751814

مقتطف..من..أ جل..اإل شها ل

1010I

NJ BUSINESS

 SNOUSSI FRERES DES

 ENTREPOTS FRIGORIFIQUE

SOSIFI

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

NJ BUSINESS

 BUREAUX.MARINA 3EME

 ETAGE.BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE.NOUVELLE.FES، 30000،

FES.maroc

 SNOUSSI FRERES DES

 ENTREPOTS FRIGORIFIQUE

SOSIFI شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي قطعة لقم 

50 تجزئة الن اء ك إ بنسودة فاس  - 

30000 فاس  املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.19835

الوح د. الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في.17.شتن2020.11.تم..تحويل..

من. للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

ك. الن اء. تجزئة  .50 لقم. »قطعة 

فاس.. .30000 .- . فاس. بنسودة  إ 

تجزئة. .56 لقم. »قطعة  إلى. املغرب«.

 30000 .- . ك إ بنسودة فاس. الن اء.

فاس...املغرب«.

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار. .21 بتاليخ. . بفاس. التجالية 

2020.تحت لقم.2792.

1011I

FOUZMEDIA

 SMART WIZARD

CONSULTING

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SMART WIZARD CONSULTING

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

منصول الدهبي ع الة ف ك ك الرقم 

14 مكتب لقم 3 - 14000 القن طرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

54369

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 ف11اير. .25

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

.: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.SMART WIZARD CONSULTING

غرض الشركة بإيجاز.:.االستشالة.

في التس ي1.

شالع. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

منصول الدهبي ع الة ف ك ك الرقم.

14.مكتب لقم.3 - 14000.القن طرة.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

الس د بن ويسة مح د عنوافه)ا).

بلوك د الرقم. .2 امرشيش مرسطان.

361.--.مراكش املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د بن ويسة مح د عنوافه)ا).

بلوك د الرقم. .2 امرشيش مرسطان.

361.--.مراكش املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 25 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

ف11اير.2020.تحت لقم.-.

1012I

FOUZMEDIA

LVD FISH MARKET

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

LVD FISH MARKET شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي محل لقم 

2 ع الة 18 زفقة سعد زغلو5 - 

14000 القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

56533

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .01

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
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عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 LVD .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.FISH MARKET

ب ع. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

ارس اك.

محل. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

.- 18.زفقة سعد زغلو5. 2.ع الة. لقم.

14000.القن طرة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). دف ا  مكايز  الس دة 

القن طرة.14000.القن طرة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). دف ا  مكايز  الس دة 

القن طرة.14000.القن طرة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 08 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.-.

1013I

FOUZMEDIA

SLITA TRANSPORT

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SLITA TRANSPORT شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 59 اقامة 

موالي عبدالعزيز شالع موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

56815

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 شتن11. .28

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 SLITA .: ب ختصر تس  تها. اإلقتضاء.

.TRANSPORT

:.مقاو5 في. غرض الشركة بإيجاز.

فقل املستخدمين

مقاو5 في فقل السلع.

 59 .: االجت اعي. املقر  عنوان 

شالع. عبدالعزيز  موالي  اقامة 

 14000  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم.

القن طرة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عبدالحق. اسل تة  الس د 

اوالد. الكرين ين  دوال  عنوافه)ا).

 14000 السفل ة. عامر  بولح ة 

القن طرة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عبدالحق. اسل تة  الس د 

اوالد. الكرين ين  دوال  عنوافه)ا).

 14000 السفل ة. عامر  بولح ة 

القن طرة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.-.

1014I

FOUZMEDIA

CLE TRANSPORT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

CLE TRANSPORT شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الرقم 

633 تجزئة الوفاء 5 الطابق الثاني - 

14000 القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

56819

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .12

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 CLE .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.TRANSPORT

:.مقاو5 في. غرض الشركة بإيجاز.

فقل املستخدمين.

الرقم. .: االجت اعي. املقر  عنوان 

5.الطابق الثاني.-. 633.تجزئة الوفاء.

14000.القن طرة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوافه)ا). ح ادة  أح د  الس د 

 14000 الرامي. بئ1  امبالك  اوالد 

القن طرة املغرب.

قسام. عبدالرح ان  الس د 

الرامي. بئ1  مو�سى  اوالد  عنوافه)ا).

14000.القن طرة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا). ح ادة  أح د  الس د 

 14000 الرامي. بئ1  امبالك  اوالد 

القن طرة املغرب

قسام. عبدالرح ان  الس د 

الرامي. بئ1  مو�سى  اوالد  عنوافه)ا).

14000.القن طرة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.-.

1015I

FOUZMEDIA

 BELMA EQUIPEMENT

CHEBANI

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 BELMA EQUIPEMENT

CHEBANI شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 75 شالع 

مح د الخامس - 14000 القن طرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

56873

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 يول وز. .13

املسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 

 BELMA.:.اإلقتضاء.ب ختصر تس  تها

.EQUIPEMENT CHEBANI
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ب ع. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

والتجهيزات. االالت  العقاقي1،. شراء.
الصناع ة

عالقة. لها  التي  الع ل ات  ج  ع 
بنشاط الشركة

التجالية. الع ل ات  ج  ع 

لل نتوجات. التجالية  وارنشطة 

والبضائع والخدمات بج  ع أفواعها.
املرتبطة باالنشطة السابقة.

75.شالع. عنوان املقر االجت اعي.:.

القن طرة. .14000 .- مح د الخامس.
املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة..

 200.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.
دلهم،.مقسم كالتالي:

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-
وصفات ومواطن الشركاء.:

الشباني حسن عنوافه)ا). الس د 
القن طرة.14000.القن طرة املغرب.

الشباني سع د عنوافه)ا). الس د 
القن طرة.14000.القن طرة املغرب.

والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

الشركة:الس د. مسي1ي  ومواطن 

القن طرة. عنوافه)ا). حسن  الشباني 
14000.القن طرة املغرب

الشباني سع د عنوافه)ا). الس د 
القن طرة.14000.القن طرة املغرب

باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.-.
1016I

FOUZMEDIA

ES-SOUSY FRUITS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 ES-SOUSY FRUITS

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 59 اقامة 
موالي عبدالعزيز شالع موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القن طرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
56853

في. مؤلخ  عرفي  عقد  . ب قت�سى.

تم إعداد القافون. .2020 أكتوار. .12

مسؤول ة. ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د. الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التال ة:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د.

عند. متبوعة  الشركة  تس  ة 
ES- .: تس  تها. ب ختصر  اإلقتضاء.

.SOUSY FRUITS
غرض الشركة بإيجاز.:.ب ع الخضر.

والفواكه الطتزجة بالتقس ط.
 59 .: االجت اعي. املقر  عنوان 
شالع. عبدالعزيز  موالي  اقامة 
 14000  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم.

القن طرة املغرب.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..
 100.000 . مبلغ لأس ا5 الشركة:.

دلهم،.مقسم كالتالي:
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:
السو�سي. بوسلهام  الس د 
ازواوكة. امغ طن  دوال  عنوافه)ا).
ألبعاء. سوق  .-- ع اد. اوالد  البحالة 

الغرب املغرب.
والعائل ة. الشخص ة  ارس اء. .

ومواطن مسي1ي الشركة:
السو�سي. بوسلهام  الس د 
ازواوكة. امغ طن  دوال  عنوافه)ا).
ألبعاء. سوق  .-- ع اد. اوالد  البحالة 

الغرب املغرب
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
تحت. .- بتاليخ. . االبتدائ ة بالقن طرة.

لقم.-.
1017I

FOUZMEDIA

STE GLOBEXIM SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
STE GLOBEXIM SARL AU   شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د)في طول التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 
11 لقم 96 الطابق 2 الس كون    - 

14000 القن طرة املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.42997

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي.

املؤلخ في.01.أكتوار.2020.تقرل حل.

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات.
 STE GLOBEXIM الوح د. الشريك 
SARL AU....مبلغ لأس الها.100.000 
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة.
.- . . . الس كون. .2 الطابق. .96 لقم. .11
.: القن طرة املغرب فت جة 5. .14000
.GLOBEXIM....الفسخ املسبق لشركة
زفقة. ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
.- . . . الس كون. .2 الطابق. .96 لقم. .11

14000.القن طرة املغرب..
و عين:

و. . أكجضاوي. . يونس. الس د)ة).
عنوافه)ا).زفقة.11.لقم.96.الطابق.2 
الس كون....14000.القن طرة املغرب.

ك صفي.)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و. العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة.:.-
باملحك ة. القافوني  اإليداع  تم 
 14 بتاليخ. . بالقن طرة. االبتدائ ة 

أكتوار.2020.تحت لقم.79646 .
1018I

استدلاك خطإ وقع بالجريدة 
الرس  ة عدد 5634 بتاليخ

21 أكتوار 2020 باالعالف ين لقمي 
84P و 85P الصفحة 13065

إكسكوب ش.م.م
BASSITA

SA
بدال من.:

إكسكوب ش.م.م

BASSITA
SA

 MAZATRIA إفدماج بين شركة
ش.م.م وشركة BASSITA ش.م

يقرأ.:

إكسكوب ش.م.م

BASSITA

SA

 MAZARIA إفدماج بين شركة
ش.م.م وشركة BASSITA ش.م

)الباقي ال تغ ي1 ف ه.)

إكسكوب ش.م.م.
MAZARIA ش.م.م.

بدال من :
إكسكوب ش.م.م.

MAZARIA ش.م.م.
شركة  بين  اندماح 
وشركة  ش.م.م.   MAZATRIA

BASSITA ش.م.
يقرأ :

إكسكوب ش.م.م.
MAZARIA ش.م.م.

شركة  بين  اندماح 
وشركة  ش.م.م.   MAZARIA

BASSITA ش.م.
)الباقي ال تغ ي1 ف ه.)

استدلاك خطإ وقع بالجريدة 
الرس  ة عدد 5624 بتاليخ 12 

أغسطس 2020
إعالن لقم P 83، صفحة 9580

STE ASAAD CARS
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

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

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

بدال من.:

STE ASAAD CARS

 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

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

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

يقرأ.:

STE ISAAD CARS

 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

)الباقي بدون تغ ي1).



15407 الجريدة الرسميةعدد.5637 - 25.لا ع ارو1442.5 )11.فوف 2020.11) 

املحكمة التجارية بمكناس
ملف لقم : 2020/114

ب ع  أصل تجالي
تلقاه. توث قي  عقد  ب قت�سى 
موثق. الش ون  مصطفى  ارستاذ 
 2020 يول و. .28 في. مؤلخ  ب كناس 
 2020 أغسطس. .26 في. مسجل 
الحامل. الراكب  مح د  الس د  باع 
 GB 1770 لقم. الوطن ة  للبطاقة 
أطلس. مرجان  .122 برقم. الساكن 
التجالي. بالسجل  املسجل  مكناس 
التجالية. باملحك ة  .63508 لقم.
.تجالي عبالة. ب كناس ج  ع ارصل.
مس اة. ك قهى  مستغل  محل  عن 
.،2 ب رجان. الكائن  الغرب  غزالة 
فطومة. للس دة  مكناس  .867 لقم.
حضال الحاملة للبطاقة الوطن ة لقم.
مكرل. .27 الساكنة برقم. .D775238
لكبي1ة. تيزيمي  مبالك  س دي  دلب 
مكناس ب بلغ مائتان وسبعون ألف.

دلهم.270.000.
لذلك فإن ج  ع التعرضات يجب.
باملجك ة. الضبط  بكتابة  أن توضع 
التجالية ب كناس داخل أجل خ سة.
عشر يوما.15.من تاليخ صدول النشرة.

الثاف ة.
النشرة الثاف ة

116 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
مصلحة السجل التجالي
ملف ب ع عدد 08/2020

حساب خاص : 2357
عقد ب ع أصل تجالي

سعد. )ذ  توث قي. عقد  ب قت�سى 

بفاس. مؤلخ  بفاس). موثق  بوعنان 

ومسجل. .2020 سبت 11. .4 بتاليخ.
بفاس بتاليخ.4.سبت 2020.11.

باع الس دان.:
لقم. ادلي�سي،. سرغ ني  مح د 
الساكن. .،C62582 بطاقته الوطن ة.
بفاس.166.حي اردالسة شالع موالي.

اح د الزلهوني،.في حدودة.25%.

لقم. ادلي�سي،. سرغ ني  الغالي 

.،C141993 الوطن ة. بطاقته 

وئام. تجزئة  .7 لقم. بفاس  الساطن 

طريق اي وزال في حدود.25%.

لقم. الب اش،. هشام  .: للس دان.

بطاقته الوطن ة.C471161.والساكن.

تجزئة الراش دية. .3 زفقة. .46 بفاس.

طريق عين الشقف.

بطاقته. لقم  الخل في،. مح د 

الوطن ة.C83148.والساكن بفاس.2 

زفقة مح د غازي شقة.9.شالع عال5.

بن عبد هللا.
التجالي. ارصل  من  .50%

الحي. .26 لقم. بفاس  واملستغل 

الصناعي عين النقبي.

واملسجل بالسجل التجالي بفاس.

بث ن. و47246. .47244 لقم. تحت 

قدله.280.000.دلهم.

حسب الشروط املنصوص عليها.

بعقد الب ع.

وتقبل التعرضات بكتابة الضبط.

باملحك ة التجالية بفاس داخل أجل.

يوما. .(15( عشرة. يتعدى خ سة  ال 

ابتداءا من النشرة الثاف ة.
النشرة ارولى

عن لئيس كتابة الضبط

86 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مصلحة كتابة الضبط

 SEA التصف ة القضائ ة لشركة
BUREAU

ملف لقم 1429/10/2011
ب ان بإيداع قائ ة الديون

)املادتان 732 و 733 مدوفة التجالة)

التصف ة. دائني  علم  في  ل كن 

 SEA BUREAU لشركة. القضائ ة 

 12 52.بلوك اف. الكائن مقرها برقم.

الداخلة. حي  الول د  بن  خال د  زفقة 

أكادير.

قد  تحق قها  تم  التي  الديون  إن 

وضعت قائ تها بكتابة الضبط لدى 

)مكتب  بأكادير  التجالية  املحك ة 

لكل  وي كن  املقاولة)  صعواات 

شخص االطالع عليها بكتابة الضبط 

وتقديم مالديه من شكاوى للقا�سي 

املنتدب داخل أجل 15 يوما من تاليخ 

نشر هذا الب ان بالجريدة الرس  ة.
عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

الطابع والتوق ع.:.ادليس الزاه د

87

املحك ة التجالية بأكادير

مصلحة كتابة الضبط

التصف ة القضائ ة لشركة كاش 

1072

ب ان بصدول أمر التوزيع

)املادة 668 من مدوفة التجالة)

التصف ة. دائني  علم  في  ل كن 

القضائ ة لشركة كاش.1072.الكائن.

مقرها بتجزئة توياس طريق السوق.

اوالد تاي ة إقل م تالودافت.

أن ارمر بالتوزيع لقم 255-2020 

الصادل بتاليخ 7 أكتوار 2020 ملف 

بكتابة  مودع   2020/8304/10 لقم 

التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 

املقاولة)  صعواات  )مكتب  بأكادير 

االطالع  املعن ة  لألطراف  وي كن 

عل ه.

ف ه  الطعن  حقهم  من  واأن 

خ سة  أجل  داخل  باالستئناف 

عشر يوما من تاليخ نشر هذا الب ان 

بالجريدة الرس  ة.
عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

الطابع والتوق ع.:.ادليس الزاه د

88

املحك ة التجالية بأكادير

مصلحة كتابة الضبط

التصف ة للتاجر عبد هللا بن الشلح

ب ان

بصدول أمر بالتوزيع

)املادة 668 من مدوفة التجالة)

التصف ة. دائني  علم  في  ل كن 

القضائ ة للتاجر عبد هللا بن الشلح.

بشالع. االجت اعي  مقرها  الكائن 

الحزام لقم.24.حي الوحدة.2.الع ون.

 2020-34 أن ارمر بالتوزيع لقم.

الصادل بتاليخ.26.ف11اير.2020.ملف.

لقم.2019/8304/110.مودع بكتابة.

التجالية. املحك ة  لدى  الضبط 

املقاولة). صعواات  )مكتب  بأكادير.

لالطالع. املعن ة  لألطراف  وي كن 

عل ه.

ف ه. الطعن  حقهم  من  واأن 

خ سة. أجل  داخل  باالستئناف 

عشرة يوما من تاليخ نشر هذا الب ان.

بالجريدة الرس  ة.
عن لئيس كتابة الضبط

إدليس الزاه د

89

املحك ة التجالية باكادير

ملف تبل غ  لقم : 59/8412/2020

STE SKYMAX HOLIDAYS

اشعال
...: لقم. الحكم  ب قت�سى 

 2020 أكتوار. .13 بتاليخ. 60الصادل 

لقم. املقاولة  صعواات  ملف  في 

املحك ة. قضت  .2020/8303/51

التجالية باكادير.

بفتح مسطرة التصف ة القضائ ة.

ماكس. سكاي  شركة  حق  في 

االجت اعي. مقرها  الكائن  هول دايز،.

 20 شالع. ت فولي،. مركب  .F ع الة.

أغسطس باكادير،.املسجلة بالسجل.

لقم. تحت  املحك ة  بهذه  التجالي 

4023.تحل لي،.والت1ت بي لقم.631.

 II.  -  إعالنات قضائية
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بتحديد فت1ة التوقف عن الدفع.

في.18.شهرا السابقة عن صدول هذا.

الحكم.

العظ مي. خالد  الس د  بتع ين 

مصطفى. والس د  منتدبا  قاض ا 

ادح و فائبا له.

بخوش. حسن  الس د  بتع ين 

مباشرة. في  مه ته  وتحديد  سنديكا 

ك ا. القضائ ة  التصف ة  اجراءات 

قافوفا مع وضع. عليها  هي منصوص 

تقالير يعرض فيها املراحل التي اتبعها.

في ذلك.

بش و5 الحكم بالنفاذ املعجل.

الذائنين. من  فاملطلوب  وعل ه 

التصريح بديونهم للسنديك بعنوافه.

الكائن ع الة. بخوش  حسن  .: االتي.

الحاج. زفقة  االو5  الطابق  اهضال 

اح د اخنوش..قبالة الشركة العامة.

الصناعي. الحي  لالبناك  املغرا ة 

ض ن قائ ة تتض ن املبالغ. اكادير،.

وذلك. بالوثائق  مرفقة  املطلواة 

نشر. تاليخ  من  شهرين  اجل  داخل 

الرس  ة. بالجريدة  االشعال  هذا 

 721-720-719-584 لل واد. طبقا 

من مدوفة التجالة وي دد هذا االجل.

القاطنين. للدائنين  بالنسبة  شهرين 

خالج امل لكة املغرا ة.
عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

90

املحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعواات املقاولة

ملف لقم.2020/8302/48

فتح مسطرة االفقاذ في مواجهة 
شركة اب كونس ل فين فود افد 
أكسلنت سرفيس في شخص م ق

اشعار
 2020/64 ب قت�سى الحكم عدد.

 2020 أكتوار. .20 بتاليخ. الصادل 

عدد. املقاولة  صعواات  ملف  في 

املحك ة. قضت  .،2020/8302/48

التجالية ب راكش.:

بفتح مسطرة االفقاذ في مواجهة.

أفد. فود  فين  كونس ل  اب  شركة 

 E B CONSEIL سرفيس. أكسلنت 

 FINE FOODS AND EXCELLENT

في شخص م ق املسجلة. .SERVICES

املحك ة. لدى  التجالي  بالسجل 

 31539 التجالية ب راكش تحت لقم.
وع نت الس د عبد العاطي االزهري.
قاض ا منتدبا والس د مح د بنجلون.

فائبا عند.

سنديكا. امزيل  مح د  والس د 

والكائن ب.10.تصومعت ولزازات.

الدائنين. من  فاملطلوب  عل ه 

املعين. للسنديك  بديونهم  التصريح 

ض ن قائ ة تتض ن املبالغ املطلواة..

أجل. داخل  وذلك  بالوثائق  مرفقة 

تاليخ نشر هذا االشعال. شهرين من 

ملقتض ات. طبقا  الرس  ة  بالجريدة 

من مدوفة. و720. و719. .584 املواد.

التجالة.
عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

123

املحك ة التجالية ب راكش

ملف لقم : 141/2020
حساب عدد : 2351

ب ع أصل تجالي
مؤلخ. توث قي  عقد  . ب قت�سى.

بتاليخ.2.سبت 2020.11.مسجل في.10 

تحت املراجع التال ة:. .2020 سبت 11.

أمر. .0049092 .: املداخ ل. كناش 

توص ل. .،42686/2020 باستخالص.

ارداء.2022005811049.

املس اة. الشركة  باعت 

NOTARIAD.،.شركة ذات املسؤول ة.

املحدودة ذات شريك وح د لأس الها.

مقرها. والكائن  دلهم  . .20.000.00

نه د. بن  قاعة  ب راكش،. اإلجت اعي 

املق دة. عزوفة،. اللة  و65. .64 لقم.

.،60335 عدد. التجالي  بالسجل 

لقم. الجبائي  للتعريف  الحاملة 

ملوحد. التعريف  ولقم  .06528998

.001611492600050

 HATANI RIADS.للشركة املس اة

شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات.

 10.000.00 لأس الها. شريك وح د،.

دلهم،.الكائن مقرها ب راكش،.ابواب.

شقة. .،124 لقم. ع الة  مراكش،.

التجالي. بالسجل  واملق دة  .1 لقم.

.،102597 عدد. تحت  ب راكش 

لقم. الجبائي  للتعريف  الحاملة 

ولقم التعريف املوحدلقم. .427571

.002412156000013

مج وع ارصل التجالي املستغل.

ب راكش،. الكائن  . للض افة. كدال 

املدينة لقم.64.و65.دلب اللة عزوفة.

بالسجل. واملق دة  نه د  بن  قاعة 

السجل. من  .60.335 عدد. التجالي 

من. .211 عدد. وتحت  التحل لي 

تحت. واملستغل  الت1ت بي  السجل 

.NOTARIAD.شعال

 589.050.00 بث ن إج الي قدله.

دلهم تم اإلبراء.منه في العقد.

البائعة. الشركة  دائني  على 

يتقدموا. أن  أعاله  املذكولة 

بتعرضاتهم إلى قسم السجل التجالي.

داخل. ب راكش،. التجالية  باملحك ة 

اإلعالن. نشر  تاليخ  من  يبتدئ  أجل 

)15).من نشر. ارو5 ويتنهي في ال وم.

اإلعالن الثاني.
اإلعالن ارو5.

عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

120 مكرر

املحك ة التجالية ب راكش

ملف لقم : 2020/142
حساب عدد : 2350

ب ع أصل تجالي
مؤلخ. توث قي  عقد  . ب قت�سى.

مسجل. .2020 سبت 11. .19 بتاليخ.

املراجع. تحت  .2020 سبت 11. .24 في.

 0053577 .: التال ة:.كناش املداخ ل.

.،46606/2020 باستخالص. أمر 

توص ل ارداء.20202159211049.

 RIAD املس اة. الشركة  باعت 

PAPILLON.،.شركة ذات املسؤول ة.

وح د. شريك  ذات  املحدودة 

دلهم. . .100.000.00 لأس الها.

ب راكش،. اإلجت اعي  مقرها  والكائن 

املدينة،املق دة. تيزوكرين  دلب  .15

.،46.501 عدد. التجالي  بالسجل 

لقم. الجبائي  للتعريف  الحاملة 

املوحد. التعريف  ولقم  .40395657

.000058940000002

 GARDEN املس اة. للشركة 

شركة ذات املسؤول ة. .WONDERS

وح د،. شريك  ذات  املحدودة 

الكائن. دلهم،. .10.000.00 لأس الها.

أ. االطل�سي  ع الة  ب راكش،. مقرها 

عال5. شالع  .،15 لقم. .،5 طابق. .،1

التجالي. بالسجل  واملق دة  الفا�سي 

.،1034093 عدد. تحت  ب راكش 

لقم. الجبائي  للتعريف  الحاملة 

املوحد. التعريف  ولقم  .45633359

لقم.0024315820000087.

مج وع ارصل التجالي املستغل.

ب راكش،. الكائن  . للض افة. كدال 

لقم.18،.لياض الزيتون لقديم،.دلب.

التجالي. بالسجل  واملق دة  جديد 

التحل لي. السجل  من  .46501 عدد.

السجل. من  .1770 عدد. وتحت 

 RIAD الت1ت بي واملستغل تحت شعال.

.PAPILLON

 350.000 قدله. إج الي  بث ن 

دلهم تم اإلبراء.منه في العقد.

البائعة. الشركة  دائني  على 

يتقدموا. أن  أعاله  املذكولة 

بتعرضاتهم إلى قسم السجل التجالي.

داخل. ب راكش،. التجالية  باملحك ة 

اإلعالن. نشر  تاليخ  من  يبتدئ  أجل 

)15).من نشر. ارو5 ويتنهي في ال وم.

اإلعالن الثاني.
اإلعالن ارو5.

عن لئيس مصلحة كتابة الضبط
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املحك ة التجالية ب راكش
ملف لقم : 2020/143

حساب عدد : 2349
ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ في فاتح.
ب راكش. واملسجل  .2020 سبت 11.
قدم الس د. .2020 سبت 11. .2 بتاليخ.
للبطاقة. الحامل  هشام  بوشح ة 
والساكن. .Y203567 لقم. الوطن ة 
بتجزئة العزوزية الع الة.1281.شقة.
 OUMAKA CONSEIL7.لشركة لقم.
تجزئة. في  اإلجت اعي  مقرها  الكائن 
 17 لقم. .1 ازلي الجنوبي مخزن لقم.

مراكش في طول التأسيس.
الكائن. التجالي  ارصل  ج  ع 
 1281 الع الة. العزوزية  بتجزئة 
 121246 شقة لقم.7.مراكش واملعد.
بج  ع. التجالي  بالسجل  واملسجل 
عناصره املادية واملعنوية كحصة في.

شركة قوم ب بلغ.48600.دلهم.
فعلى دائني مقدم الحصة املذكول.
إ5. بتصريحاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 
باملحك ة. التجالي  السجل  قسم 
التجالية ب راكش داخل أجل يبتدئ.
في. وينتهي  االو5  اإلعالن  تاليخ  من 
ال وم الخامس عشر من نشر اإلعالن.

الثاني.
اإلعالن ارو5.

عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

122 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف إشهال ب ع أصل تجالي

لقم : 2020/07
حساب خصو�سي لقم : 13635

إشهال ب ع أصل تجالي
ب قت�سى عقد عرفي حرل ب دينة.
الدال الب ضاء.بتاليخ.28.سبت 2020.11 
 Lamination.Automotive.باعت شركة
م ثلها. شخص  في  .Fabrics. SARL
التجالي. بالسجل  املق دة  القافوني 
والكائن. .47573 لقم. تحت  للقن طرة 
 Lots.13.19.et.13.20.مقرها االجت اعي
 Atlantic. Free. Zone,. Commune
جزء. .Amer. Saflia,. Kenitra,. Maroc
بنشاط. املتعلق  التجالي  ارصل  من 
قص وخ اطة أغط ة مقاعد الس الات.

 Lots.13.19.et.13.20.Atlantic.الكائن ب
 Free.Zone,.Commune.Amer.Saflia,
بالسجل. واملق دة  .Kenitra,. Maroc
 47573 التجالي للقن طرة تحت لقم.
 Adient. Automotive. Seating لفائدة.
التجالي. بالسجل  املق دة  .Maroc
والكائن. .55181 لقم. تحت  للقن طرة 
 Lots. I1.25.Atlantic.مقرها االجت اعي
 Free.Zone,.Commune.Amer.Saflia,

.Kenitra,.Maroc
أعاله. املذكول  البائع  دائني  فعلى 
أن يتقدموا بتعرضهم لدى املحك ة.
 15 االبتدائ ة بالقن طرة داخل أجل.
من تاليخ النشرة الثاف ة. يوما ابتداء.
طبقا للفصل.84.من مدوفة التجالة.

النشرة الثاف ة
عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

4 مكرر

املحك ة اإلبتدائ ة بالقن طرة
ملف إشهال ب ع أصل تجالي

عدد : 06/2020
حساب خصو�سي  عدد : 13557

طلب إشهال ب ع أصل تجالي
ب قت�سى عقد موثق حرل ب كتب.
موثقة. السباعي  فوزية  ارستاذة 
سبت 11. .8 بتاليخ. القن طرة  ب دينة 
 MONSIEUR YASSINE باع. .2020
  BARQI MAROCAIN CIN

.G725964
باملحل. الكائن  التجالي  ارصل 
الساكن ة. .11 لقم. .3 زفقة. .1 لقم.
 SALON DE .: القن طرة املستغل ك.
 COIFFEUR POUR HOMMES
لدى. التجالي  بالسجل  واملق د 
بالقن طرة تحت. اإلبتدائ ة  املحك ة 
عدد.73692.مقابل مبلغ.50000.00 
 MONSIEUR لفائدة. دلهم 

.MOHAMMED BRICHA
أعاله. املذكول  البائع  دائني  فعلى 
أن يتقدموا يتعرضهم لدى املحك ة.
 15 اإلبتدائ ة بالقن طرة داخل أجل.
من تاليخ النشرة الثاف ة. يوما ابتداء.
طبقا للفصل.84.من مدوفة التجالة.

النشرة الثاف ة
عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

138 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
إعالن عن ب ع أصل تجالي

ملف لقم : 89/2020
حساب لقم : 6166

ب قت�سى عقد عدلي منجز بتاليخ.

ومسجل ببني مال5. .2020 يناير. .21

الس د. فإن  .2020 يناير. .30 بتاليخ.

لاشد. مغربي  بوعزوي  القادل  عبد 

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 
الرشاد حي  الساكن  .I35000  لقم.
.ز.1.ل.34.بني مال5 مسجل بالسجل.
لقم. تحت  املحك ة  بهذه  التجالي 
23672.قد باع ج  ع ارصل التجالي.
 80 الرقم. .1 ز. الرشاد  حي  والكائن 
لب ع ك حل  واملستع ل  مال5  بني 
لفائدة. بالتقس ط  االك اس 
التعريف. بطاقة  بوعزوي  مح د 
حدد. وقد  .I711685 لقم. الوطن ة 
 190000 قدله. مبلغ  في  الب ع  ث ن 
دلهم. ألف  وتسعون  مائة  دلهم 
تقديم. ارخي1  هذه  دائني  فعلى 
السجل. مكتب  إلى  تعرضاتهم 
االبتدائ ة. باملحك ة  التجالي 
يتعدى. ال  أجل  داخل  مال5  بني 
الثاف ة. للنشرة  املوال ة  يوما  .15

النشرة الثاف ة
عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

118 مكرر

املحك ة االبتدائ ة بازلو
ملف  لقم : 02/2020

حساب لقم : 2884
اعالن ب ع أصل تجالي

 28 ب قت�سى عقد توث قي بتاليخ.
باع. ب وجبه  والذي  .2020 سبت 11.
الس د مح د علوي امح دي الحامل.
للس د مح د. .،Z336897 5 ب ت.
اشرف صابر الحامل 5 ب ت ب و لقم.
AD202086.مج وع االصل التجالي.
شالع. املركز  اللوح  عين  ب  الكائن 
مسجال. كان  والذي  الثاني  الحسن 
ازلو،. باالبتدائ ة  التجالي  بالسجل 
قدله. بث ن  وذلك  .1040 لقم. تحت 

40.000.دلهم.
لذلك فان ج  ع التعرضات يجب.
باملحك ة. الضبط  بكتابة  أن توضع 

يوما. .15 االبتدائ ة بازلو داخل اجل.

من تاليخ صدول النشرة الثاف ة.

النشرة ارولى
لئيس مصلحة كتابة الضبط

91 مكرر

املحكمة االبتدائية بأسفي
مكتب السجل التجالي

س./.ت.1045

حساب عدد.:.14691

ملف لقم.2020/03

ب ع أصل تجالي

من. و84. .83 لل ادتين. تطب قا 

عقد. وا قت�سى  التجالة،. مدوفة 

توث قي محرل من طرف ارستاذ س ي1.

سبت 11. فاتح  في  املؤلخ  الزلهاوي 

سبت 11. .30 بتاليخ. واملسجل  .2020

2020.بأسفي.

املتواجد. التجالي  ب ع ارصل  تم 

ب.RUE DE R’BAT 32.مساحته.176 

مت1 مربع.

التجالي. بالسجل  املسجل 

الشروط. حسب  .1045 لقم. تحت 

بث ن. الب ع،. بعقد  عليها  املنصوص 

قدله.1.000.000.دلهم.

يتعرضوا. أن  البائع  لدائني  يجوز 

أجل. داخل  الب ع  ث ن  أداء. على 

أقصاه.15.يوما بعد النشر الثاني لهذا.

مض وفة. لسالة  بواسطة  اإلعالن 

بإيداع. أو  بالتوصل  اإلشعال  مع 

بكتابة. وصل  مقابل  التعرض  هذا 

الضبط بهذه املحك ة ويجب أن يبين.

مبلغ. البطالن  طائلة  تحت  التعرض 

الدين وأسبابه واملوطن املختال داخل.

دائرة املحك ة.

النشرة ارولى
عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

124 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 
ببني مال5. الرا ع  املائي رم  الحوض 
سع د. أوالد  ق ادة  ب قر  س جري 
إلى غاية. .2020 فوف 11. .9 من. ابتداء.
في مشروع. بحث  .2020 فوف 11. .18
لفائدة. املاء. وجلب  بحفر  الت1خ ص 
العنوان. برا�سي  تواان  الس د 
 31 الدال. .5 الزفقة. الس اعلة  حي 
سطات،.املتعلق بحفر وجلب املاء.من.
بامللك. هكتالات فقط  .5 أجل سقي.
املدعو فدان الركراكي سهب البالغة.
مساحته.6.هكتال.60.آل.58.سنت ال،.
ق ادة. سع د  أوالد  بج اعة  الكائن 
أوالد سع د دائرة سطات الش ال ة.

إقل م سطات.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.
أوالد سع د ق ادة أوالد سع د دائرة.

سطات الش ال ة إقل م سطات.
1

وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 
ببني مال5. الرا ع  املائي رم  الحوض 
سع د. أوالد  ق ادة  ب قر  س جري 
إلى غاية. .2020 فوف 11. .9 من. ابتداء.
في مشروع. بحث  .2020 فوف 11. .18
لفائدة. املاء. وجلب  بحفر  الت1خ ص 
حي. العنوان  برا�سي  تواان  الس د 
الس اعلة الزفقة.5.الدال.31.سطات،.
أجل. من  املاء. وجلب  بحفر  املتعلق 
البالغة. السقي بامللك املدعو زوهرة 
سنت ال،. .3 آل. .34 هكتال. .3 مساحته.
ق ادة. سع د  أوالد  بج اعة  الكائن 
أوالد سع د دائرة سطات الش ال ة.

إقل م سطات.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.
أوالد سع د ق ادة أوالد سع د دائرة.

سطات الش ال ة إقل م سطات.
2

وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 
ببني مال5. الرا ع  املائي رم  الحوض 
....................... بلدية. ب قر  س جري 
إلى غاية. .2020 فوف 11. .9 من. ابتداء.
في مشروع. بحث  .2020 فوف 11. .18
لفائدة. املاء. وجلب  بحفر  الت1خ ص 
وادي. العنوان  فاشط هشام  الس د 
وجلب. بحفر  املتعلق  خريبكة،. زم 
املنزل ة. االستع االت  أجل  من  املاء.
املنفردة بامللك املدعو تجزئة املقاومة.
سنت ال. .84 البالغة مساحته. .565-2
الكائن ببلدية وادي زم باشوية وادي.

زم ع الة خريبكة.
بلدية. ب قر  امللف  وضع  تم  لقد 
ع الة. زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خريبكة.
3

وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 
ببني مال5. الرا ع  املائي رم  الحوض 
يوسف. أوالد  ق ادة  ب قر  س جري 
إلى غاية. .2020 فوف 11. .9 من. ابتداء.
في مشروع. بحث  .2020 فوف 11. .19
لفائدة. املاء. وجلب  بحفر  الت1خ ص 
 132 العنوان. ابغ بغ  اح د  الس د 
حي املسي1ة ابي الجعد،.املتعلق بحفر.
وجلب املاء.من أجل سقي.5.هكتالات.
فقط بامللك املدعو شفك ايت التامي.
خداما. .38 لعريس البالغة مساحته.
ق ادة. بوخريص  بج اعة  الكائن 
أوالد يوسف دائرة ابي الجعد إقل م.

خريبكة.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.
دائرة. يوسف  أوالد  ق ادة  بوخريص 

ابي الجعد إقل م خريبكة.
4

وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 
ببني مال5. الرا ع  املائي رم  الحوض 
س جري ب قر ق ادة آيت ويرة ابتداء.
 19 غاية. إلى  .2020 فوف 11. .9 من.
مشروع. في  بحث  .2020 فوف 11.
لفائدة. املاء. وجلب  بحفر  الت1خ ص 
معه. ومن  ولحو  موحى  الس د 
القصيبة،. دير  اوصفر  دوال  العنوان 
أجل. من  املاء. وجلب  بحفر  املتعلق 
السقي بامللك املدعو ادمران البالغة.
الكائن. مربع  مت1  .16486 مساحته.
بج اعة دير القصيبة ق ادة آيت ويرة.

دائرة القصيبة إقل م بني مال5.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.
دائرة. آيت ويرة  القصيبة ق ادة  دير 

القصيبة إقل م بني مال5.
5

وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 
ببني مال5. الرا ع  املائي رم  الحوض 
ويرة. آيت  ق ادة  ب قر  س جري 
إلى غاية .2020 فوف 11. .9 من.  ابتداء.
في مشروع. بحث  .2020 فوف 11. .19
لفائدة. املاء. وجلب  بحفر  الت1خ ص 
العنوان. امساعد  سع د  الس د 
 5 1.الطابق ارو5 الرقم. تجزئة غ ثة.
املتعلق بحفر وجلب املاء. بني مال5،.
بي1. املدعو  بامللك  السقي  أجل  من 
مت1. .11593 البالغة مساحته. الهند 
القصيبة. دير  بج اعة  الكائن  مربع 
ق ادة آيت ويرة دائرة القصيبة إقل م.

بني مال5.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.
دائرة. آيت ويرة  القصيبة ق ادة  دير 

القصيبة إقل م بني مال5.
6

وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 
ببني مال5. الرا ع  املائي رم  الحوض 
........................ س جري ب قر ج اعة.
إلى غاية .2020 فوف 11. .9 من.  ابتداء.
في مشروع. بحث  .2020 فوف 11. .19
لفائدة. املاء. وجلب  بحفر  الت1خ ص 
الس د موالي لا ع الس اللي ومن معه.
العنوان الحي اإلدالي الزفقة.8.لقم.8 
أزيال5،.املتعلق بحفر وجلب املاء.من.
أجل سقي حديقة ف ال بامللك املدعو.
 11 ال. .3 البالغة مساحته. .40 ل�سى.
مال5. بني  بج اعة  الكائن  سنت ال 

باشوية بني مال5 ع الة بني مال5.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.
بني مال5 باشوية بني مال5 ع الة بني.

مال5.
7

وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
مدير. أصدله  قرال  ب وجب 
الرا ع. رم  املائي  الحوض  وكالة 
ق ادة. ب قر  س جري  مال5  ببني 
ابتداء. يعكوب  أوالدة  .- لوفاسدة.
غاية إلى  .2020 فوف 11. .9  من.
في مشروع. بحث  .2020 فوف 11. .19
لفائدة. املاء. وجلب  بحفر  الت1خ ص 
معه. ومن  جابري  مح د  الس د 
لوفاسدة. يكو  اوالد  دوال  العنوان 
املاء. وجلب  بحفر  املتعلق  القلعة،.
من أجل السقي بامللك املدعو الغابة.
42.سنت ال. آل. .45 2.هكتال. مساحته.
ق ادة. لوفاسدة  بج اعة  الكائن 
لوفاسدة.-.أوالد يعكوب دائرة القلعة.

-.أهل الغابة إقل م قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.
أوالد. .- لوفاسدة. ق ادة  لوفاسدة 
الغابة. أهل  .- القلعة. دائرة  يعكوب 

إقل م قلعة السراغنة.
8
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وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
مدير. أصدله  قرال  ب وجب 
الرا ع. رم  املائي  الحوض  وكالة 
ق ادة. ب قر  س جري  مال5  ببني 
ابتداء. يعكوب  أوالدة  .- لوفاسدة.
غاية إلى  .2020 فوف 11. .9  من.
في مشروع. بحث  .2020 فوف 11. .19
لفائدة. املاء. وجلب  بحفر  الت1خ ص 
الس د عبد اللط ف ساخي ومن معه.
اوالد،. اح ودوا  اوالد  دوال  العنوان 
الكرن قلعة السراغنة،.املتعلق بحفر.
بامللك. السقي  أجل  من  املاء. وجلب 
مساحته. البالغة  بوفريدة  املدعو 
الكائن. سنت ال  .63 آل. .35 هكتال. .1
بج اعة أوالد الكرن ق ادة لوفاسدة.
أهل. .- القلعة. دائرة  يعكوب  أوالد 

الغابة إقل م قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.
أوالد. لوفاسدة  ق ادة  الكرن  أوالد 
الغابة. أهل  .- القلعة. دائرة  يعكوب 

إقل م قلعة السراغنة.
9

وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 
ببني. الرا ع  رم  املائي  الحوض 
تاكلفت. ق ادة  ب قر  س جري  مال5 
إلى غاية .2020 فوف 11. .9 من.  ابتداء.
في مشروع. بحث  .2020 فوف 11. .19
لفائدة. املاء. وجلب  بحفر  الت1خ ص 
دوال. العنوان  ادمر  حسن  الس د 
املتعلق. اغ1زيض ايت اوقبلي ازيال5،.
السقي. أجل  من  املاء. وجلب  بحفر 
بامللك املدعو ادمر البالغة مساحته.
الكائن. سنت ال  .19 آل. .97 هكتال. .3
تاكلفت. ق ادة  اوقبلي  آيت  بج اعة 

دائرة واويزغت إقل م أزيال5.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.
دائرة. تاكلفت  ق ادة  اوقبلي  آيت 

واويزغت إقل م أزيال5.
10

وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

ببني. الرا ع  رم  املائي  الحوض 

فطواكة. ق ادة  ب قر  س جري  مال5 

إلى غاية .2020 فوف 11. .9 من.  ابتداء.

في مشروع. بحث  .2020 فوف 11. .19

لفائدة. املاء. وجلب  بحفر  الت1خ ص 

دوال. العنوان  اهروي  مح د  الس د 

ايت م  ون س دي يعقوب فطواكة.

املاء. وجلب  بحفر  املتعلق  أزيال5،.

من أجل السقي بامللك املدعو إغي1.

ع11ة. لبع  مساحته  البالغة  فبايا 

س دي. بج اعة  الكائن  الشعي1  من 

يعقوب فطواكة دائرة فطواكة دائرة.

فطواكة إقل م أزيال5.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.

دائرة. فطواكة  يعقوب  س دي 

فطواكة دائرة فطواكة إقل م أزيال5.

11

وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

ببني. الرا ع  رم  املائي  الحوض 

أفولال. ق ادة  ب قر  س جري  مال5 

إلى غاية .2020 فوف 11. .9 من.  ابتداء.

في مشروع. بحث  .2020 فوف 11. .19

لفائدة. املاء. وجلب  بحفر  الت1خ ص 

معه. ومن  بوديه  ابراه م  الس د 

 3 العنوان تجزئة داي الكرمة بلوك.

لقم.1.بني مال5،.املتعلق بحفر وجلب.

املنزل ة. االستع االت  أجل  من  املاء.

اعطالن. املدعو  بامللك  املنفردة 

مربع. مت1  .12287 مساحته. البالغة 

ق ادة. ت  ول لت  بج اعة  الكائن 

أفولال دائرة أفولال إقل م أزيال5.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.

ت  ول لت ق ادة أفولال دائرة أفولال.

إقل م أزيال5.

12

وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

ببني. الرا ع  رم  املائي  الحوض 

كيسر. ق ادة  ب قر  س جري  مال5 

إلى غاية .2020 فوف 11. .9 من.  ابتداء.

في مشروع. بحث  .2020 فوف 11. .19

لفائدة. املاء. وجلب  بحفر  الت1خ ص 

دوال. العنوان  عدلة  الكبي1  الس د 

اوالد علي الح ادات كيسر سطات،.

أجل. من  املاء. وجلب  بحفر  املتعلق 

املاش ة. والواء. املنزل ة  االستع االت 

البالغة. ب اض  الض  املدعو  بامللك 

الكائن. سنت ال  .48 ال. .72 مساحته.

دائرة. كيسر  ق ادة  كيسر  بج اعة 

سطات الجنوا ة إقل م سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.

كيسر دائرة سطات الجنوا ة إقل م.

سطات.

13

وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

ببني مال5. الرا ع  املائي رم  الحوض 

س جري ب قر ق ادة واويزغت ابتداء.

 9 غاية. إلى  .2020 أكتوار. .28 من.

مشروع. في  بحث  .2020 فوف 11.

لفائدة. املاء. وجلب  بحفر  الت1خ ص 

العنوان. الصوفي  صالح  الس د 

واويزغت،. وق ادة  ج اعة  الحدادة 

أجل. من  املاء. وجلب  بحفر  املتعلق 

ألض. قطعة  املدعو  بامللك  السقي 

البالغة. الحدادة  ب زالع  فالح ة 

الكائن. شعي1  ع11ات  .4 مساحته.

واويزغت. دائرة  واويزغت  بج اعة 

إقل م أزيال5.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.

واويزغت. دائرة  واويزغت  بج اعة 

إقل م أزيال5.

 115

وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

ببني مال5. الرا ع  املائي رم  الحوض 

من. وك ل  بني  ق ادة  ب قر  س جري 

فوف 11. .9 إلى غاية. .2020 أكتوار. .28

الت1خ ص. مشروع  في  بحث  .2020

الس د. لفائدة  املاء. وجلب  بحفر 

اوالد. دوال  العنوان  غافر  املصطفى 

صالح،. بن  الفق ه  الدهي1ات  علي 

أجل. من  املاء. وجلب  بحفر  املتعلق 

املاش ة. وإلواء. املنزل ة  اإلستع االت 

البالغة. دوال  حوز  املدعو  بامللك 

الكائن. مربع  مت1  .200 مساحته.

وك ل. بني  ق ادة  وك ل  بني  بج اعة 

دائرة الفق ه بن صالح إقل م الفق ه.

بن صالح..

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.

وك ل ق ادة بني وك ل دائرة الفق ه بن.

صالح إقل م الفق ه بن صالح.
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وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

مال5. بني  الرا ع  رم  املائي  الحوض 

مال5. بني  ج اعة  ب قر  س جري 

ابتداء.من.28.أكتوار.2020.إلى غاية.

مشروع. في  بحث  .2020 فوف 11. .9

لفائدة. املاء. وجلب  بحفر  الت1خ ص 

الس د مح د ع راني والس د هشام.

لقم. اس اء. تجزئة  العنوان  ع راني 

وجلب. بحفر  املتعلق  مال5،. بني  .60

املنزل ة. اإلستع االت  أجل  من  املاء.

منزه االطلس. املدعو  بامللك  املنفردة 

177.البالغة مساحته.1.آل.9.سنت ال.

الكائن بج اعة بني مال5 باشوية بني.

مال5 ع الة بني مال5.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.

بني مال5 باشوية بني مال5 ع الة بني.

مال5.
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وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

ببني مال5. الرا ع  املائي رم  الحوض 

فيسلي. تيزي  ق ادة  ب قر  س جري 

ابتداء.من.28.أكتوار.2020.إلى غاية.

مشروع. في  بحث  .2020 فوف 11. .9

لفائدة. املاء. وجلب  بحفر  الت1خ ص 

حي. العنوان  قدير  هللا  عبد  الس د 

مال5. بني  .7 لقم. .3 بلوك. الجهاد 

أجل. من  املاء. وجلب  بحفر  املتعلق 

سقي.5.هكتالات فقط بامللك املدعو.

بويشتة البالغة مساحته.5.هكتال.98 
تيزي. بج اعة  الكائن  سنت ال  .56 آل.

فيسلي ق ادة تيزي فيسلي دائرة أغبالة.

إقل م بني مال5..

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.

تيزي فيسلي ق ادة تيزي فيسلي دائرة.

أغبالة إقل م بني مال5.
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وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

ببني مال5. الرا ع  املائي رم  الحوض 

س جري ب قر ج اعة خرا كة ابتداء.

 9 غاية. إلى  .2020 أكتوار. .28 من.

مشروع. في  بحث  .2020 فوف 11.

لفائدة. املاء. وجلب  بحفر  الت1خ ص 

لقم. العنوان  ال11وني  سع د  الس د 

بوجنيبة. الداخلة  حي  د  بلوك  .283

وجلب. بحفر  املتعلق  خرا كة،.

املنزل ة. اإلستع االت  أجل  من  املاء.

 118 الهناء. املدعو  بامللك  املنفردة 

سنت ال. .53 آل. .1 مساحته. البالغة 

باشوية. خريبكة  بج اعة  الكائن 

خرا كة ع الة خرا كة..

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.

ع الة. خرا كة  باشوية  خريبكة 

خرا كة.
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وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

ببني مال5. الرا ع  املائي رم  الحوض 

ابتداء. تنافت  ق ادة  ب قر  س جري 

11.فوف11. إلى غاية. .2020 2.فوف11. من.

الت1خ ص. مشروع  في  بحث  .2020

الس دة. لفائدة  املاء. وجلب  بحفر 

عائشة بوطالب العنوان دوال ايت بن.

ايشو ايت تكال اقل م ازيال5،.املتعلق.

السقي. أجل  من  املاء. وجلب  بحفر 

بامللك املدعو احدى تفرخين البالغة.

الشعي1. من  واحدة  ع11ة  مساحته 

الكائن بج اعة آيت تكال ق ادة تنافت.

دائرة بزو اقل م أزيال5.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.

آيت تكال ق ادة تنافت دائرة بزو اقل م.

أزيال5.
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وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

ببني مال5. الرا ع  املائي رم  الحوض 

س جري ب قر ق ادة بزو ابتداء.من.2 

فوف2020.11.إلى غاية.11.فوف2020.11 

بحفر. الت1خ ص  مشروع  في  بحث 

فريد. الس دة  لفائدة  املاء. وجلب 

307.حي. الغزواتي ومن معه العنوان.

خريبكة،. بوجنيبه  ب  بلوك  السالم 

أجل. من  املاء. وجلب  بحفر  املتعلق 

تلتك وت. املدعو  بامللك  السقي 

 26 آل. .15 2.هكتال. البالغة مساحته.

سنت ال الكائن بج اعة بزو ق ادة بزو.

دائرة بزو اقل م أزيال5.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.

بزو ق ادة بزو دائرة بزو اقل م أزيال5.
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وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

ببني مال5. الرا ع  املائي رم  الحوض 

الشافعي. دال  ق ادة  ب قر  س جري 

غاية. إلى  .2020 فوف11. .2 من. ابتداء.

مشروع. في  بحث  .2020 فوف11. .11

لفائدة. املاء. وجلب  بحفر  الت1خ ص 

االدلي�سي. السباعي  لحا5  الس د 

دوال أوالد اح د اوالد �سي. .: العنوان.

مسعود دال الشافعي ال11وج سطات،.

أجل. من  املاء. وجلب  بحفر  املتعلق 

االستع االت املنزل ة والسقي بامللك.

مساحته. البالغة  الغرفة  املدعو 

الكائن. سنت ال  .24 آل. .86 هكتال. .1

دال. ق ادة  الشافعي  دال  بج اعة 

الشافعي دائرة ال11وج اقل م سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.

دال الشافعي ق ادة دال الشافعي دائرة.

ال11وج اقل م سطات.
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وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

ببني مال5. الرا ع  املائي رم  الحوض 

س جري ب قر ق ادة بني يكرن ابتداء.

11.فوف11. إلى غاية. .2020 2.فوف11. من.

الت1خ ص. مشروع  في  بحث  .2020

لفائدة الس د عبد. بحفر وجلب املاء.

الرح م الوافي العنوان.:.دوال الولالقة.

وجلب. بحفر  املتعلق  يكرن،. بني 

املنزل ة. االستع االت  أجل  من  املاء.

كدية. ألض  املدعو  بامللك  والسقي 

مي1ة البالغة مساحته.8.آل.66.سنت ال.

الكائن بج اعة بني يكرن ق ادة بني.

اقل م. الجنوا ة  دائرة سطات  يكرن 

سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.

دائرة. يكرن  بني  ق ادة  يكرن  بني 

سطات الجنوا ة اقل م سطات.
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وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

ببني مال5. الرا ع  املائي رم  الحوض 

ابتداء. امزولة  ق ادة  ب قر  س جري 

11.فوف11. إلى غاية. .2020 2.فوف11. من.

الت1خ ص. مشروع  في  بحث  .2020

الس د. لفائدة  املاء. وجلب  بحفر 

امل لودي نع م العنوان دلب النج ة.

الدالالب ضاء،. .206 لقم. .437 بلوك.

أجل. من  املاء. وجلب  بحفر  املتعلق 

االستع االت املنزل ة والسقي بامللك.

املدعو ألض الحطة البالغة مساحته.

بج اعة. الكائن  سنت ال  .15 آل. .5

سطات. دائرة  امزولة  ق ادة  امزولة 

الش ال ة اقل م سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.

سطات. دائرة  امزولة  ق ادة  امزولة 

الش ال ة اقل م سطات.
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وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

ببني مال5. الرا ع  املائي رم  الحوض 

س جري ب قر ق ادة بني وك ل ابتداء.

11.فوف11. إلى غاية. .2020 2.فوف11. من.

الت1خ ص. مشروع  في  بحث  .2020

الس د. لفائدة  املاء. وجلب  بحفر 

الحسن ثق ل ومن معه العنوان دوال.

اوالد بويا اوالد زيان بني وك ل الفق ه.

وجلب. بحفر  املتعلق  صالح،. بن 

املنزل ة. االستع االت  أجل  من  املاء.

والسقي بامللك املدعو الكرين البالغة.

مساحته.01.هكتال.82.آل.80.سنت ال.

الكائن بج اعة بني وك ل ق ادة بني.

اقل م. صالح  بن  فق ه  دائرة  وك ل 

الفق ه بن صالح.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.

بني وك ل ق ادة بني وك ل دائرة فق ه.

بن صالح اقل م الفق ه بن صالح.
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وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

ببني مال5. الرا ع  املائي رم  الحوض 

س جري ب قر ق ادة الس اعلة ابتداء.

11.فوف11. إلى غاية. .2020 2.فوف11. من.

الت1خ ص. مشروع  في  بحث  .2020

الس د. لفائدة  املاء. وجلب  بحفر 

مح د فاشط ومن معه العنوان دوال.

وادي. الس اعلة  الطرش  الشرفاء.

من. املاء. وجلب  بحفر  املتعلق  زم،.

والسقي. املنزل ة  االستع االت  أجل 

 1134 النوالة. دال  املدعو  بامللك 

سنت ال. .63 آل. .66 البالغة مساحته.

الكائن بج اعة قصبة الطرش ق ادة.

الس اعلة دائرة واد زم اقل م خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.

قصبة الطرش ق ادة الس اعلة دائرة.

واد زم اقل م خريبكة.
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وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

الحوض املائي رم الرا ع ببني مال5،.

عبدون. أوالد  ق ادة  ب قر  س جري 

إلى غاية. .2020 فوف 11. .2 من. ابتداء.

في مشروع. بحث  .2020 فوف 11. .11

لفائدة. الت1خ ص بحفر وجلب املاء،.

العنوان. سدلواي  امل لودي  الس د 

دوال املراهنة اوالد عبدون خريبكة،.

أجل. من  املاء. وجلب  بحفر  املتعلق 

املاش ة. والواء. املنزل ة  االستع االت 

بامللك املدعو الع وج البالغة مساحته.

أوالد. بج اعة  الكائن  خدام  فصف 

دائرة. عبدون  أوالد  ق ادة  عبدون 

خريبكة إقل م خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.

عبدون. أوالد  ق ادة  عبدون  أوالد 

دائرة خريبكة إقل م خريبكة.
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وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

الحوض املائي رم الرا ع ببني مال5،.

ابتداء. أكوديد  ق ادة  ب قر  س جري 

 11 غاية. إلى  .2020 فوف 11. .2 من.

مشروع. في  بحث  .2020 فوف 11.

لفائدة. الت1خ ص بحفر وجلب املاء،.

الس د سع د ايت لحسن العنوان حي.

املتعلق بحفر وجلب. الوحدة أزيال5،.

بامللك املدعو. السقي  من أجل  املاء.

البالغة. و2. .1 بومازيرفايت عبوايرزي.

30.سنت ال. ال. .84 3.هكتال. مساحته.

فومرص د. تامدة  بج اعة  الكائن 

إقل م. أزيال5  دائرة  أكوديد  ق ادة 

أزيال5.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.

تامدة فومرص د ق ادة أكوديد دائرة.

أزيال5 إقل م أزيال5.
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وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

الحوض املائي رم الرا ع ببني مال5،.

عبدون. أوالد  ق ادة  ب قر  س جري 

إلى غاية. .2020 فوف 11. .2 من. ابتداء.

في مشروع. بحث  .2020 فوف 11. .11

لفائدة. الت1خ ص بحفر وجلب املاء،.

دوال. العنوان  كناي  الحسن  الس د 

خريبكة،. عبدون  اوالد  املراهنة 

أجل. من  املاء. وجلب  بحفر  املتعلق 

االستع االت املنزل ة املنفردة بامللك.

مساحته. البالغة  .1 الحرش. املدعو 

الكائن. سنت ال  .66 ال. .71 هكتال. .2

أوالد. ق ادة  عبدون  أوالد  بج اعة 

عبدون دائرة خريبكة إقل م خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.

عبدون. أوالد  ق ادة  عبدون  أوالد 

دائرة خريبكة إقل م خريبكة.
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وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

الحوض املائي رم الرا ع ببني مال5،.

س جري ب قر ق ادة بني س ي1 ابتداء.

 11 غاية. إلى  .2020 فوف 11. .2 من.

مشروع. في  بحث  .2020 فوف 11.

لفائدة. الت1خ ص بحفر وجلب املاء،.

العنوان. لومي�سي  مح د  الس د 

حي القريعة وادي زم،. .9 الزفقة. .32

أجل. من  املاء. وجلب  بحفر  املتعلق 

لوم�سي. ملك  املدعو  بامللك  السقي 

78.ال تقريبا الكائن. البالغة مساحته.

س ي1. بني  ق ادة  س ي1  بني  بج اعة 

دائرة واد زم إقل م خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.

بني س ي1 ق ادة بني س ي1 دائرة واد زم.

إقل م خريبكة.
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وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

الحوض املائي رم الرا ع ببني مال5،.

 2020 فوف 11. .2 من. س جري ابتداء.

بحث. .2020 فوف 11. .11 غاية. إلى 

وجلب. بحفر  الت1خ ص  مشروع  في 

لفائدة الس دة ح اة الغاسولي. املاء،.

شالع. زاوية  ل بولن  زفقة  العنوان 

 12 شقة. .1 طابق. الجي1وفد دلج باء.

املتعلق بحفر وجلب. الدال الب ضاء،.

أخرى. استع االت  أجل  من  املاء.

شرقا. خريبكة  فوس  املدعو  بامللك 

 71 ال. .10 مساحته. البالغة  .282

سنت ال الكائن ببلدية خريبكة باشوية.

خريبكة ع الة خريبكة.

بلدية. ب قر  امللف  وضع  تم  لقد 

ع الة. خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.
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وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

الحوض املائي رم الرا ع ببني مال5،.

.- املفاسيس. ق ادة  ب قر  س جري 

 2020 فوف 11. .2 من. ابتداء. الفقراء.

بحث. .2020 فوف 11. .11 غاية. إلى 

وجلب. بحفر  الت1خ ص  مشروع  في 

املاء،.لفائدة الس د بوعزة العدفاوي.

 1291 االمل. حي  العنوان  معه  ومن 

وجلب. بحفر  املتعلق  خريبكة،.

املنزل ة. االستع االت  أجل  من  املاء.

املنفردة بامللك املدعو بوملام قرب بي1.

خداديم. .9 البالغة مساحته. عائشة 

ق ادة. املفاسيس  بج اعة  الكائن 

خريبكة. دائرة  الفقراء. .- املفاسيس.

إقل م خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.

املفاسيس ق ادة املفاسيس.-.الفقراء.

دائرة خريبكة إقل م خريبكة.
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وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

الحوض املائي رم الرا ع ببني مال5،.

بوشان. اثنين  ق ادة  ب قر  س جري 

إلى غاية. .2020 فوف 11. .2 من. ابتداء.

في مشروع. بحث  .2020 فوف 11. .11

لفائدة. الت1خ ص بحفر وجلب املاء،.

العنوان. لبداوي  املصطفى  الس د 

جرير،. بن  بوشان  املقدم  هل  دوال 

أجل. من  املاء. وجلب  بحفر  املتعلق 

السقي بامللك املدعو الكلعة البالغة.

سنت ال. .18 ال. .3 هكتال. .4 مساحته.

ق ادة. ح و  آيت  بج اعة  الكائن 

إقل م. الرحامنة  دائرة  بوشان  اثنين 

الرحامنة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.

آيت ح و ق ادة اثنين بوشان دائرة.

الرحامنة إقل م الرحامنة.
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وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

الحوض املائي رم الرا ع ببني مال5،.

بوشان. اثنين  ق ادة  ب قر  س جري 

إلى غاية. .2020 فوف 11. .2 من. ابتداء.

في مشروع. بحث  .2020 فوف 11. .11

لفائدة. الت1خ ص بحفر وجلب املاء،.

الس د عبد الهادي ابو فصر العنوان.

ال وسف ة،. الخلفي  امبالك  دال  حي 

أجل. من  املاء. وجلب  بحفر  املتعلق 

البالغة. الغابة  بامللك املدعو  السقي 

80.سنت ال. ال. .92 1.هكتال. مساحته.

تزمرين. عامر  أوالد  بج اعة  الكائن 

الرحامنة. دائرة  بوشان  اثنين  ق ادة 

إقل م الرحامنة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.

أوالد عامر تزمرين ق ادة اثنين بوشان.

دائرة الرحامنة إقل م الرحامنة.
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وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

الحوض املائي رم الرا ع ببني مال5،.

س جري ب قر ق ادة فطواكة ابتداء.

 11 غاية. إلى  .2020 فوف 11. .2 من.

مشروع. في  بحث  .2020 فوف 11.

لفائدة. الت1خ ص بحفر وجلب املاء،.

العنوان. كركاب  العزيز  عبد  الس د 

دوال آيت العربي فرقة الدلاع فطواكة.

أزيال5،.املتعلق بحفر وجلب املاء.من.

تلبولت. املدعو  بامللك  السقي  أجل 

سنت ال. .94 ال. .87 البالغة مساحته.

الكائن بج اعة تدلي فطواكة ق ادة.

فطواكة دائرة فطواكة إقل م أزيال5.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.

دائرة. فطواكة  ق ادة  فطواكة  تدلي 

فطواكة إقل م أزيال5.

168

وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

الحوض املائي رم الرا ع ببني مال5،.

س جري ب قر ق ادة بني ع ي1 ابتداء.

 11 غاية. إلى  .2020 فوف 11. .2 من.

مشروع. في  بحث  .2020 فوف 11.

لفائدة. الت1خ ص بحفر وجلب املاء،.

الس د عبد القادل الع راني ومن معه.

شالع. امللكي  الدلك  سرية  العنوان 

املتعلق. الصخي1ات،. الثاني  الحسن 

السقي. أجل  من  املاء. وجلب  بحفر 

بامللك املدعو فدان الكلخة.3.البالغة.

الكائن. ال  .88 هكتال. .4 مساحته.

ع ي1. بني  ق ادة  كريفات  بج اعة 

دائرة الفق ه بن صالح إقل م الفق ه.

بن صالح.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة.

كريفات ق ادة بني ع ي1 دائرة الفق ه.

بن صالح إقل م الفق ه بن صالح.
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وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

الحوض املائي رم الرا ع ببني مال5،.

 2020 فوف 11. .2 من. س جري ابتداء.

بحث. .2020 فوف 11. .11 غاية. إلى 

وجلب. بحفر  الت1خ ص  مشروع  في 

ع الة. مح د  الس د  لفائدة  املاء،.

العنوان.1002.حي املقاومة وادي زم،.

أجل. من  املاء. وجلب  بحفر  املتعلق 

االستع االت املنزل ة املنفردة بامللك.

املدعو البستان.-.89.البالغة مساحته.

1.ال.6.سنت ال الكائن ببلدية وادي زم.

باشوية وادي زم ع الة خريبكة.

بلدية. ب قر  امللف  وضع  تم  لقد 

ع الة. زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خريبكة.

170

وكالة الحوض املائي رم الرا ع

فظام امل اه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة. مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

الحوض املائي رم الرا ع ببني مال5،.

 2020 فوف 11. .2 من. س جري ابتداء.

بحث. .2020 فوف 11. .11 غاية. إلى 

وجلب. بحفر  الت1خ ص  مشروع  في 

املاء،.لفائدة الس د املصطفى لع الة.

وادي. الحسن ة  حي  .190 العنوان.

من. املاء. وجلب  بحفر  املتعلق  زم،.

والسقي. املنزل ة  االستع االت  أجل 

بامللك املدعو البستان.-.346.البالغة.

الكائن. سنت ال  .34 ال. .1 مساحته.

زم. وادي  باشوية  زم  وادي  ببلدية 

ع الة خريبكة.

بلدية. ب قر  امللف  وضع  تم  لقد 

ع الة. زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خريبكة.

171

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .15 بتاليخ. .2020/3717

العقالات. الذي س جرى على  .2020

متسراف. .3 املس اة ت اللت ت اللت.

لقم. العقالية  الرسوم  ذي  بومرعاز 

ولقم. .41/42782 ولقم. .41/44077

ولقم. .41/42784 ولقم. .41/42781

 41/42778 ولقم. .41/427794

 املتواجد بالج اعة الت1اب ة العنوصر،

ابتداء. إقل م صفرو،. دائرة صفرو،.

إلى غاية. .2020 فوف 11. .9 تاليخ. من 

18.فوف 2020.11.بحث علني في شأن.

مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.

مساحة. سقي  أجل  من  منه،. املاء.

هكتال لفائدة الس د مح د. .1.6666

التعريف. لبطاقة  الحامل  أن�سي 

.C152744.الوطن ة

14

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .16 بتاليخ. .2020/3721

العقال. على  س جرى  الذي  .2020

ذي. عث ان  س دي  فدان  املسمى 

 8111657 لقم. العقالي  الرسوم 

س دي. الت1اب ة  بالج اعة  املتواجد 

إقل م. ت فلت،. دائرة  الرزاق،. عبد 

 10 تاليخ. من  ابتداء. الخ يسات،.

فوف 11. .20 غاية. إلى  .2020 فوف 11.

مشروع. شأن  في  علني  بحث  .2020

منه،. الت1خ ص بحفر بئ1 وجلب املاء.

 1.3381 مساحة. سقي  أجل  من 

الغنضول عبد. الس د  لفائدة  هكتال 

التعريف. لبطاقة  الحامل  الكريم 

.T88629.الوطن ة

15

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

2020/3720.بتاليخ.15.أكتوار.2020 

املسمى. العقال  على  س جرى  الذي 

التحديد. موضوع  الج اعي  العقال 

اإلدالي لقم.DA17-B.ذي عقد إيجال.

ملف لقم.13891.املتواجد بالج اعة.

الت1اب ة القصيب ة،.دائرة القصيب ة،.

من. ابتداء. سل  ان،. س دي  إقل م 

 18 غاية. إلى  .2020 فوف 11. .9 تاليخ.

شأن. في  علني  بحث  .2020 فوف 11.

ثقبين،. بإفجاز  الت1خ ص  مشروع 

هكتالا. .28 مساحة. سقي  أجل  من 

لفائدة شركة.MAROAGRI SARL.في.

شخص م ثلها القافوني.

16
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .21 بتاليخ. .2020/3733

العقال. على  س جرى  الذي  .2020

املسمى الكص عة ذي لسم مقاس ة.

 288 376.ص. بالت1ا�سي ض ن برقم.

تزك ت،. الت1اب ة  بالج اعة  املتواجد 

ابتداء. إقل م إفران،. باشوية إفران،.

إلى غاية. .2020 فوف 11. .13 من تاليخ.

23.فوف 2020.11.بحث علني في شأن.

مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.

مساحة. سقي  أجل  من  منه،. املاء.

الس دة. لفائدة  هكتالا  .2.1697

لبطاقة. الحاملة  خديجة  البكولي 

.DB2971.التعريف الوطن ة

17

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .16 بتاليخ. .2020/3723

العقال. على  س جرى  الذي  .2020

املسمى بن ج  ل.1.ذي شهادة امللك ة.

املتواجد بالج اعة. .41/26127 لقم.

الت1اب ة اغبالو أقولال،.دائرة صفرو،.

 12 تاليخ. من  ابتداء. صفرو،. إقل م 

فوف 11. .23 غاية. إلى  .2020 فوف 11.

مشروع. شأن  في  علني  بحث  .2020

املاء. وجلب  ثقب  بإفجاز  الت1خ ص 

منه،.من أجل سقي مساحة.5.8457 

ابرولي. الس د  لفائدة  هكتالات 

التعريف. لبطاقة  الحامل  لحسن 

.C150182.الوطن ة

18

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .19 بتاليخ. .2020/3734

العقال. على  س جرى  الذي  .2020

شراء. ذي  قرمان  حوض  املسمى 

املتواجد. .228 ص. .232 برقم. ض 

دائرة. الص  عة،. الت1اب ة  بالج اعة 

تاليخ. من  ابتداء. تازة،. إقل م  تاهلة،.

12.فوف 2020.11.إلى غاية.23.فوف 11.

مشروع. شأن  في  علني  بحث  .2020

املاء. وجلب  ثقب  بإفجاز  الت1خ ص 

منه،.من أجل سقي مساحة.2.هكتالا.

الحامل. علي  عوين  الس د  لفائدة 

.Z85385.لبطاقة التعريف الوطن ة

19

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

2020/3724.بتاليخ.16.أكتوار.2020 

املسمى. العقال  على  س جرى  الذي 

حبس. عقد  فظي1  ذي  القبول  باب 

املتواجد. .322 ص. .542 برقم. ض 

املخفي،. س دي  الت1اب ة  بالج اعة 

دائرة غفساي،.إقل م تاوفات،.ابتداء.

إلى غاية. .2020 فوف 11. .12 من تاليخ.

23.فوف 2020.11.بحث علني في شأن.

مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.

مسجد. تزويد  أجل  من  منه،. املاء.

لفائدة مسجد ايرملوذ. ايرملوذ باملاء.

في شخص م ثله القافوني.

20

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .19 بتاليخ. .2020/3730

العقال. على  س جرى  الذي  .2020

الرسم. موضوع  الرويضة  املسمى 

املتواجد. .37/12108 لقم. العقالي 

بالج اعة الت1اب ة س دي امح د بن.

إقل م تاوفات،. دائرة تيسة،. لحسن،.

 2020 فوف 11. .12 تاليخ. من  ابتداء.

إلى غاية.23.فوف 2020.11.بحث علني.

بإفجاز. الت1خ ص  مشروع  شأن  في 

من أجل سقي. منه،. بئ1 وجلب املاء.

لفائدة. هكتالات  .2.3556 مساحة.

الس د املداد مح د الحامل لبطاقة.

.ZT99971.التعريف الوطن ة

21

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .19 بتاليخ. .2020/3732

العقال. على  س جرى  الذي  .2020

1.ذي شهادة امللك ة. املسمى بوطاهر.

املتواجد بالج اعة. .62975/05 لقم.

عين. دائرة  هللا،. حرز  آيت  الت1اب ة 

ابتداء. الحاجب،. إقل م  تاوجدات،.

إلى غاية. .2020 فوف 11. .12 من تاليخ.

23.فوف 2020.11.بحث علني في شأن.

مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.

مساحة. سقي  أجل  من  منه،. املاء.

هكتالا لفائدة الس د الداودي. .1.50

التعريف. لبطاقة  الحامل  ك ا5 

.F298193.الوطن ة

22

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .20 بتاليخ. .2020/3737

العقال. على  س جرى  الذي  .2020

املسمى س دي ع ر ذي الرسم العقال.

املتواجد بالج اعة. .67/11470 لقم.

عين. دائرة  هللا،. حرز  آيت  الت1اب ة 

ابتداء. الحاجب،. إقل م  تاوجدات،.

إلى غاية. .2020 فوف 11. .13 من تاليخ.

23.فوف 2020.11.بحث علني في شأن.

مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.

مساحة. سقي  أجل  من  منه،. املاء.

كرامي. الس د  لفائدة  هكتالات  .5

التعريف. لبطاقة  الحامل  الصنهاجي 

.D145720.الوطن ة

23

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 16 بتاليخ. .2020/3725 ح.ج.

على. س جرى  الذي  .2020 أكتوار.

مطلب. ذي  لغريفات  املسمى  العقال 

املتواجد. .37/59527 التحف ظ لقم.

دائرة. البسابسة،. الت1اب ة  بالج اعة 

تيسة،.إقل م تاوفات،.ابتداء.من تاليخ.

12.فوف 2020.11.إلى غاية.23.فوف 11.

مشروع. شأن  في  علني  بحث  .2020

املاء. وجلب  ثقب  بإفجاز  الت1خ ص 

منه،.من أجل سقي مساحة.2.5213 

هكتالات لفائدة الس د العاللي ح  د.

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C681078

24
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

2020/3726.بتاليخ.16.أكتوار.2020 

املسمى. العقال  على  س جرى  الذي 

ظهر الدئب ذي الرسم العقالي لقم.

الت1اب ة. بالج اعة  املتواجد  .7311

ت فلت،. دائرة  أولحسن،. علي  آيت 

تاليخ. من  ابتداء. الخ يسات،. إقل م 

12.فوف 2020.11.إلى غاية.23.فوف 11.

مشروع. شأن  في  علني  بحث  .2020

املاء. وجلب  ثقب  بإفجاز  الت1خ ص 

منه،.من أجل سقي مساحة.1.6863 

هكتال لفائدة الس د السح مي مح د.

التعريف. لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.AE31420.الوطن ة

25

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .16 بتاليخ. .2020/3728

العقال. على  س جرى  الذي  .2020

املسمى اعبادة امداز عقد شراء.ض.

املتواجد بالج اعة الت1اب ة. .48 برقم.

إقل م بوملان،. دائرة بوملان،. سكولة،.

 2020 أكتوار. .12 تاليخ. من  ابتداء.

إلى غاية.23.أكتوار.2020.بحث علني.

بإفجاز. الت1خ ص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء.منه،.من أجل سقي.

لفائدة. هكتالات  .6.0156 مساحة.

الس د اليدا5 لحسن الحامل لبطاقة.

.A320839.التعريف الوطن ة

26

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .19 بتاليخ. .2020/3729

العقال. على  س جرى  الذي  .2020

ض. كراء. عقد  ذي  تغزوت  املسمى 

برقم.24.ص.257.املتواجد بالج اعة.

أكل وس،. دائرة  الح ام،. الت1اب ة 

 12 من تاليخ. ابتداء. إقل م خن فرة،.

فوف 11. .23 غاية. إلى  .2020 فوف 11.

مشروع. شأن  في  علني  بحث  .2020

املاء. وجلب  ثقب  بإفجاز  الت1خ ص 

منه،.من أجل سقي مساحة.4.6251 

خالد. ف اوي  الس د  لفائدة  هكتالا 

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 

.V189886

27

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .16 بتاليخ. .2020/3727

العقال. على  س جرى  الذي  .2020

شراء. عقد  ذي  كحلة  عين  املسمى 

واجب ض برقم.79.ص.60.املتواجد.

باشوية. تزك ت،. الت1اب ة  بالج اعة 

إفران،.إقل م إفران،.ابتداء.من تاليخ.

12.فوف 2020.11.إلى غاية.23.فوف 11.

مشروع. شأن  في  علني  بحث  .2020

املاء. وجلب  ثقب  بإفجاز  الت1خ ص 

منه،.من أجل سقي مساحة.0.3333 

هكتالا لفائدة الس دة الرامي مل كة.

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.DB4522

28

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

 2020 6.أكتوار. 2020/3637.بتاليخ.

املسمى. العقال  على  س جرى  الذي 

امللك ة. شهادة  ذي  الجنان  فدان 

املتواجد بالج اعة. .16/58826 لقم.

دائرة. الغندول،. س دي  الت1اب ة 

الخ يسات،. إقل م  الخ يسات،.

 2020 أكتوار. .30 تاليخ. من  ابتداء.

2020.بحث علني. فوف 11. .9 إلى غاية.

بإفجاز. الت1خ ص  مشروع  شأن  في 

من أجل سقي. منه،. بئ1 وجلب املاء.

لفائدة. هكتالا  .1.4010 مساحة.

لبطاقة. الحامل  سع د  فرج  الس د 

.X11514.التعريف الوطن ة

29

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

 2020 6.أكتوار. 2020/3636.بتاليخ.

الذي س جرى على العقال املسمى عقد.

مالس. .4 بتاليخ. عل ه  مصادق  كراء.

الت1اب ة. بالج اعة  املتواجد  .2020

تازوطة،.دائرة صفرو،.إقل م صفرو،.

 2020 أكتوار. .30 تاليخ. من  ابتداء.

2020.بحث علني. فوف 11. .9 إلى غاية.

في شأن مشروع الت1خ ص بإفجاز بئ1.

من أجل صناع ة. منه،. املاء. وجلب 

 STE.تزويد مقلع باملاء).لفائدة شركة(

NAZEK MARBRE SARL.في شخص.

م ثلها القافوني.

30

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

 2020 6.أكتوار. 2020/3635.بتاليخ.

املسمى. العقال  على  س جرى  الذي 

التحف ظ. مطلب  ذي  الغنم  سهب 

بالج اعة. املتواجد  .57/6768 لقم.

إفران،. دائرة  عوا،. ضاية  الت1اب ة 

 30 تاليخ. من  ابتداء. إفران،. إقل م 

فوف 11. .9 غاية. إلى  .2020 أكتوار.

مشروع. شأن  في  علني  بحث  .2020

املاء. وجلب  ثقب  بإفجاز  الت1خ ص 

منه،.من أجل سقي مساحة.2.2702 

بنلفق ه. الس د  لفائدة  هكتالات 

لبطاقة. الحامل  العزيز  عبد  موالي 

.U7311.التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدلته مديرة وكالة.

 الحوض املائي لسبو لقم.2020/3706 

الذي. .2020 أكتوار. .15 ح.ج بتاليخ.

»اوالد. املسمى. العقال  على  س جري 

 الجرير«.ذي شهادة االستغال5 عدد.4 

املتواجد. .2018 ف11اير. .28 بتاليخ.

حرازم. س دي  الت1اب ة  بالج اعة 

دائرة احواز فاس،.إقل م فاس ابتداء.

إلى غاية. .2020 فوف 11. .9 تاليخ. من 

18.فوف 2020.11.بحث علني في شأن.

مشروع الت1خ ص بجلب املاء.من واد.

اكاي،.من أجل سقي مساحة.9,5610 

مح د. هدان  الس د  لفائدة  هكتال 

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C331639

32
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

ب وجب قرال أصدلته مديرة وكالة.

 الحوض املائي لسبو لقم.2020/3704 

 2020 أكتوار. .15 بتاليخ. ح.ج 

املسمى. العقال  على  س جري  الذي 

االستغال5. شهادة  ذي  »تاسكالت«.

 2020 سبت 11. .2 بتاليخ. .22 عدد.

تزك ت. الت1اب ة  بالج اعة  املتواجد 

ابتداء. افران  إقل م  افران،. دائرة 

إلى غاية. .2020 فوف 11. .9 تاليخ.  من 

18.فوف 2020.11.بحث علني في شأن.

مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.

مساحة. سقي  أجل  من  منه،. املاء.

هكتال لفائدة الس د باحاج. .3,9435

التعريف. لبطاقة  الحامل  مح د 

.D251715.الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

ب وجب قرال أصدلته مديرة وكالة.

 الحوض املائي لسبو لقم.2020/3709 

الذي. .2020 أكتوار. .15 ح.ج بتاليخ.

»فدان. املسمى. العقال  على  س جري 

 ازلايب«.ذي عقد ملك ة ض بعدد.279 

املتواجد بالج اعة الت1اب ة. .362 ص.

إقل م. ت فلت،. دائرة  الطلبة،. مقام 

الخ يسات ابتداء.من تاليخ.9.فوف 11.

 2020 فوف 11. .18 غاية. إلى  .2020

بحث علني في شأن مشروع الت1خ ص.

بإفجاز ثقب وجلب املاء.منه،.من أجل.

لفائدة. هكتال  .1,80 مساحة. سقي 

الس د مزولفي بوعزة الحامل لبطاقة.

.X102569.التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

ب وجب قرال أصدلته مديرة وكالة.

 الحوض املائي لسبو لقم.2020/3707 

الذي. .2020 أكتوار. .15 ح.ج بتاليخ.

»إداو«. املسمى. العقال  على  س جري 

 ذي الرسم العقالي عدد.16723/57 

الكالون. الت1اب ة  بالج اعة  املتواجد 

ابتداء. افران  إقل م  أزلو،. دائرة 

إلى غاية. .2020 فوف 11. .9 تاليخ.  من 

18.فوف 2020.11.بحث علني في شأن.

مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.

مساحة. سقي  أجل  من  منه،. املاء.

الحركات. الس د  لفائدة  هكتال  .5

التعريف. لبطاقة  الحامل  املصطفى 

.M223230.الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

ب وجب قرال أصدلته مديرة وكالة.

 الحوض املائي لسبو لقم.2020/3711 

الذي. .2020 أكتوار. .15 ح.ج بتاليخ.

»لكادة«. س جري على العقال املسمى.

 K/12982  ذي الرسم العقالي عدد.

س دي. الت1اب ة  بالج اعة  املتواجد 

افران. إقل م  أزلو،. دائرة  املخفي،.

إلى. .2020 فوف 11. .9 من تاليخ. ابتداء.

علني. بحث  .2020 فوف 11. .18 غاية.

بإفجاز. الت1خ ص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء.منه،.من أجل سقي.

الس د. لفائدة  هكتال  .1,80 مساحة.

لبطاقة. الحامل  مصطفى  حاسني 

.D225861.التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدلته مديرة وكالة.

 الحوض املائي لسبو لقم.2020/3712 

الذي. .2020 أكتوار. .15 ح.ج بتاليخ.

»الدل   ة«. املسمى. بالعقال  س جري 

 12 عدد. االستغال5  شهادة   ذي 

املتواجد. .2020 يول و. .17 بتاليخ.

االوداية،. سبت  الت1اب ة  بالج اعة 

موالي. إقل م  يعقوب،. موالي  دائرة 

فوف 11. .9 تاليخ. من  ابتداء. يعقوب 

 2020 فوف 11. .18 غاية. إلى  .2020

بحث علني في شأن مشروع الت1خ ص.

من أجل. من واد مكس،. بجلب املاء.

سقي مساحة.4.هكتال لفائدة الس د.

القصبي عبد الرح م الحامل لبطاقة.

.C287967.التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدلته مديرة وكالة.

 الحوض املائي لسبو لقم.2020/3714 

الذي. .2020 أكتوار. .15 ح.ج بتاليخ.

»فدان. املسمى. العقال  على  س جري 

ايرض فحادة«.ذي شهادة االستغال5.

بالج اعة. املتواجد  .02/2020 عدد.

املنز5،. دائرة  طم،. طم  بئ1  الت1اب ة 

تاليخ. من  ابتداء. صفرو   إقل م 

فوف 11. .18 إلى غاية. .2020 فوف 11. .9

مشروع. شأن  في  علني  بحث  .2020

املاء. وجلب  ثقب  بإفجاز  الت1خ ص 

منه،.من أجل سقي مساحة.1,4112 

هكتال لفائدة الس د لحسن السا�سي.

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C294415
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدلته مديرة وكالة.

 الحوض املائي لسبو لقم.2020/3705 

الذي. .2020 أكتوار. .15 ح.ج بتاليخ.

»ادعو. املسمى. العقال  على  س جري 

الرسم. موضوع  املحجوب«. ايت 

شهادة. ذي  .K/2585 عدد. العقالي 

املتواجد. .57/2020 عدد. إدالية 

جحجوح،. سبت  الت1اب ة  بالج اعة 

الحاجب. إقل م  أكولاي،. دائرة 

إلى. .2020 فوف 11. .9 من تاليخ. ابتداء.

علني. بحث  .2020 فوف 11. .18 غاية.

بحفر. الت1خ ص  مشروع  شأن  في 

من أجل سقي. منه،. بئ1 وجلب املاء.

لفائدة. هكتالات  .2,4448 مساحة.

الس د مح د وع و الحامل لبطاقة.

.D122801.التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدلته مديرة وكالة.

 الحوض املائي لسبو لقم.2020/3719 

الذي. .2020 أكتوار. .15 ح.ج بتاليخ.

»تزيز. املسمى. العقال  على  س جري 

واالد الجنان عقة«.ذي شهادة امللك ة.

مخالجة. وعقد  .41/47400 عدد.

املتواجد. .285 ص. .288 بعدد. ض 

اقولال،. اغبالو  الت1اب ة  بالج اعة 

ابتداء. صفرو  إقل م  صفرو،. دائرة 

إلى غاية. .2020 فوف 11. .9 تاليخ. من 

18.فوف 2020.11.بحث علني في شأن.

مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.

مساحة. سقي  أجل  من  منه،. املاء.

الس د. لفائدة  هكتالات  .10,7366

الوالي اح د الحامل لبطاقة التعريف.

.C142743.الوطن ة

40



عدد.5637 - 25.لا ع ارو1442.5 )11.فوف 2020.11)الجريدة الرسمية   15418

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدلته مديرة وكالة.

 الحوض املائي لسبو لقم.2020/3632 

 2020 أكتوار. .6 بتاليخ.  ح.ج 

املسمى. العقال  على  س جري  الذي 

»طاووس.3«.موضوع الرسم العقالي.

ذي عقد إيجال محرل. .F/6167  عدد.

املتواجد. .2020 أغسطس. .17 بتاليخ.

اقولال،. اغبالو  الت1اب ة  بالج اعة 

ابتداء. صفرو  إقل م  صفرو،. دائرة 

إلى غاية. .2020 أكتوار. .30 من تاليخ.

بحث علني في شأن. .2020 فوف 11. .9

مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.

مساحة. سقي  أجل  من  منه،. املاء.

 STE شركة. لفائدة  هكتالات  .30

في. .EXPLOITATION IDRISSIA

شخص م ثلها القافوني.

41

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدلته مديرة وكالة.

 الحوض املائي لسبو لقم.2020/3680 

الذي. .2020 أكتوار. .12 ح.ج بتاليخ.

»اوالد. املدعو. العقال  على  س جري 

اوالد. املسمى  باملكان  اسب طة«.

السالل ة. للج اعة  التابع  اسب طة 

اوالد اسب طة ذي شهادة االستغال5.

 2020 سبت 11. .25 بتاليخ. .31 عدد.

عامر،. الت1اب ة  بالج اعة  املتواجد 

ق ادة عامر الش ال ة،.باشوية عامر،.

إقل م سال ابتداء.من تاليخ.12.فوف 11.

 2020 فوف 11. .23 غاية. إلى  .2020

بحث علني في شأن مشروع الت1خ ص.

بإفجاز ثقب وجلب املاء.منه،.من أجل.

املاش ة. وإلواء. املنزلي  االستع ا5 

وسقي مساحة.0,4875.هكتال لفائدة.

الحامل. حسيسو  الجاللي  الس د 

.A570793.لبطاقة التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدلته مديرة وكالة.

 الحوض املائي لسبو لقم.2020/3715 

 2020 أكتوار. .14 بتاليخ. ح.ج 

املسمى. امللك  على  س جري  الذي 

ذي الرسم العقالي. .»10 »لالعائشة.

ةعقد صدقة مؤلخ. .R/31826  عدد.

 2020 ف11اير. .12 .،7 .،6 .،4 بتاليخ.

املتواجد بالج اعة الت1اب ة املناصرة،.

بن نصول،. دائرة  املناصرة،. ق ادة 

تاليخ. من  ابتداء. القن طرة   إقل م 

13.فوف 2020.11.إلى غاية.24.فوف 11.

مشروع. شأن  في  علني  بحث  .2020

املاء. وجلب  ثقب  بإفجاز  الت1خ ص 

منه،.من أجل سقي مساحة.0,2934 

عزيز. عروية  الس د  لفائدة  هكتال 

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G430658
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدلته مديرة وكالة.

 الحوض املائي لسبو لقم.2020/3695 

 2020 أكتوار. .14 بتاليخ. ح.ج 

املسمى. العقال  على  س جري  الذي 

العقالي. الرسم  ذي  .21 »الع ون«.

13/39518.املتواجد بالج اعة. عدد.

الت1اب ة املساعدى،.ق ادة املساعدة،.

إقل م س دي. دائرة س دي سل  ان،.

فوف 11. .13 من تاليخ. سل  ان ابتداء.

 2020 فوف 11. .24 غاية. إلى  .2020

بحث علني في شأن مشروع الت1خ ص.

بإفجاز ثقب وجلب املاء.منه،.من أجل.

لفائدة. هكتالات  .5 مساحة. سقي 

عنه. تنوب  الجواهري  جواد  الس د 

لبطاقة. الحامل  اجواهري  لاض ة 

.G250058.التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدلته مديرة وكالة.

 الحوض املائي لسبو لقم.2020/3696 

الذي. .2020 أكتوار. .14 ح.ج بتاليخ.

س جري على امللك املسمى.»ازلال.3« 

 R/20214 ذي الرسم العقالي عدد.

الكائن بقب لة اوالد امح د املتواجد.

ق ادة. بومعيز،. الت1اب ة  بالج اعة 

بومعيز،.دائرة س دي سل  ان،.إقل م.

تاليخ. من  ابتداء. سل  ان   س دي 

13.فوف 2020.11.إلى غاية.24.فوف 11.

مشروع. شأن  في  علني  بحث  .2020

املاء. وجلب  ثقب  بإفجاز  الت1خ ص 

 20 مساحة. سقي  أجل  من  منه،.

الس د ادليس افح ل. لفائدة  هكتال 

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GA56342
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

2020/3697.بتاليخ.14.أكتوار.2020 

الج اعي. العقال  على  س جري  الذي 

املسمى. باملكان  اسع د  طالب  اوالد 

»اوالد طالب اسع د«.التابع للج اعة.

ذي. اسع د  طالب  اوالد  السالل ة 

بتاليخ. .668 االستغال5 عدد. شهادة 

املتواجد. .2020 سبت 11. فاتح 

العسلوجي،. دال  الت1اب ة  بالج اعة 

بهت،. دائرة  العسلوجي،. دال  ق ادة 

إقل م س دي قاسم ابتداء.من تاليخ.

13.فوف 2020.11.إلى غاية.24.فوف 11.

مشروع. شأن  في  علني  بحث  .2020

املاء. وجلب  ثقب  بإفجاز  الت1خ ص 

منه،.من أجل سقي مساحة.7.هكتال.

مشري. املالك  عبد  الس د  لفائدة 

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G57512
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .15 بتاليخ. .2020/3698

العقال. على  س جري  الذي  .2020

املريس. افصر  اوالد  املدعو  الج اعي 

»اوالد افصر املريس«. باملكان املسمى.

الحدادة. السالل ة  للج اعة  التابع 

الفالحي. االستغال5  شهادة  ذي 

 2020 أكتوار. .6 بتاليخ. .2462 عدد.

املتواجد بالج اعة الت1اب ة الحدادة،.

دائرة احواز. ق ادة احواز القن طرة،.

ابتداء. القن طرة  إقل م  القن طرة،.

إلى غاية. .2020 فوف 11. .13 من تاليخ.

24.فوف 2020.11.بحث علني في شأن.

مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.

مساحة. سقي  أجل  من  منه،. املاء.

0,10.هكتال لفائدة الس د املصطفى.

التعريف. لبطاقة  الحامل  الك حل 

.G266294.الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

2020/3690..بتاليخ.14.أكتوار.2020 

الذي س جري على القطعة ارلض ة.

ذات. »الكلتة الح لة«. باملكان يسمى.

3293.بتاليخ.  شهادة االستغال5 عدد.

املتواجد بالج اعة. .2020 أكتوار. .2

دائرة. زومي،. ق ادة  زومي،. الت1اب ة 

من. ابتداء. وزان  إقل م  زومي،.

غاية. إلى  .2020 فوف 11. .14  تاليخ.

24.فوف 2020.11.بحث علني في شأن.

وجلب. بئ1  بإفجاز  الت1خ ص  مشروع 

املاء.منه،.من أجل االستع ا5 املنزلي.

املاش ة لفائدة الس د مح د. وإلواء.

لبطاقة. الحامل  الكتاني  الشريف 

.LC183970.التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار .5 بتاليخ. .2020/3625  ح.ج.

العقال. على  س جري  الذي  .2020

الرسم. ذي  .»1 »هريات. املسمى.

املتواجد. .70/236 عدد. العقالي 

سل  ان،. س دي  الت1اب ة  بالج اعة 

.،2 اإلدالية. امللحقة   ق ادة 

إقل م. سل  ان،. س دي  باشوية 

تاليخ. من  ابتداء. سل  ان   س دي 

فوف 11. .15 إلى غاية. .2020 فوف 11. .5

مشروع. شأن  في  علني  بحث  .2020

املاء. وجلب  ثقب  بإفجاز  الت1خ ص 

باملاء. مقهى  تزويد  أجل  من  منه،.

لفائدة الس د مح د زايدة ومن معه.

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G33402
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار. .5 بتاليخ. ح.ج/2020/3627.

2020.الذي س جرى على امللك املسمى.

بالد بن الج اللي ذي الرسم العقالي.

بقب لة عامر. الكائن  .R/11603 لقم.

السفل ة فرقة اوالد انع م املتواجد.

السفل ة،. عامر  الت1اب ة  بالج اعة 

احواز. دائرة  السفل ة،. عامر  ق ادة 

ابتداء. القن طرة،. إقل م  القن طرة،.

إلى غاية .2020 فوف 11. .5 تاليخ.  من 

15.فوف 2020.11.بحث علني في شأن.

مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.

 8 أجل سقي مساحة. منه من  املاء.

هكتالات لفائدة الس د لقطة العربي.

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G90714
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار. .5 بتاليخ. ح.ج/2020/3629.

القطعة. على  س جرى  الذي  .2020

الخنادق. املسمى  باملكان  ارلض ة 

شهادة. ذي  امح جال  دوال  تراب 

 17 بتاليخ. .3049 لقم. االستغال5 

بالج اعة. املتواجد  .2020 سبت 11.

دائرة. زومي،. ق ادة  زومي،. الت1اب ة 

من. ابتداء. وزان،. إقل م  زومي،.

غاية إلى  .2020 فوف 11. .5  تاليخ.

15.فوف 2020.11.بحث علني في شأن.

مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.

منه من أجل االستع ا5 املنزلي. املاء.

وإلواء.املاش ة مساحة هكتال لفائدة.

ازواوي. الشريف  مح د  الس د 

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GM145045
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2020/3517.بتاليخ.18.سبت 11.

القطعة. على  س جرى  الذي  .2020

بالجريدة. املسجلة  ارولى  الفالح ة 

5901.الصادلة بتاليخ. الرس  ة عدد.

 216 لقم. تحت  .2020 ديس 11. .20

 3,5 مساحتها. .29 اإلدالي. بالتحديد 

لقم. االستغال5  وذات شهادة  هكتال 

والقطعة. .2020 يوف و. .15 بتاليخ. .73

اإلدالي. بالتحديد  الثاف ة  الفالح ة 

29.مساحتها.3,5.هكتال وذات شهادة.

االستغال5 لقم.54.بتاليخ.5.أغسطس.

2020.الكائنتين باملكان املسمى مزالع.

دوال أوالد جال5 التابعتين للج اعة

واملتواجد. ..1 السالل ة الشبافات.

بالج اعة الت1اب ة بي1 الطالب،.ق ادة.

الشرالدة،. دائرة  الطالب،. بي1  تكنة 

من. ابتداء. قاسم،. س دي  إقل م 

غاية إلى  .2020 فوف 11. .5  تاليخ.

15.فوف 2020.11.بحث علني في شأن.

مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.

مساحة. سقي  أجل  من  منه  املاء.

ادليس. الس د  لفائدة  هكتالات  .7

التعريف. لبطاقة  الحامل  بلعامري 

.GK4506.الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار. .5 بتاليخ. ح.ج/2020/3624.

العقال. على  س جرى  الذي  .2020

بين. شراكة  اتفاق ة  ذي  الفالحي 

حو5. والخاص  العام  القطاعين 

الخاص. لل لك  التابعة  ارلا�سي 

أبريل. .24 بتاليخ. املغرا ة  للدولة 

ذي. .5083 لقم. مشروع  .2017

 30/30761 الرس ين العقاليين لقم.

بالج اعة. املتواجد  .R/56721 و.

دائرة. ق ادة ملراب ح،. الت1اب ة ملراب ح،.

ابتداء. قاسم،. س دي  إقل م  ولغة،.

إلى غاية .2020 فوف 11. .5 تاليخ.  من 

15.فوف 2020.11.بحث علني في شأن.

مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.

املاء.منه من أجل سقي مساحة.4,35 

 DOMAINE شركة. لفائدة  هكتالا 

 AGRICOLE RIDA ZAINE SARL

م ثلها. شخص  في  م ثلة  .AU

سل اني. يوسف  الس د  القافوني 

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GN66986
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار. .5 بتاليخ. ح.ج/2020/3623.

امللك. على  س جرى  الذي  .2020

العقالي. الرسم  ذي  الولجة  املسمى 

بني. بدوال  الكائن  .30/7432 لقم.

الت1اب ة. بالج اعة  املتواجد  زلالة 

دائرة ولغة،. ق ادة ملراب ح،. ملراب ح،.

من. ابتداء. قاسم،. س دي  إقل م 

غاية إلى  .2020 فوف 11. .5  تاليخ.

15.فوف 2020.11.بحث علني في شأن.

مشروع الت1خ ص بإفجاز بئ1ين وجلب.

مساحة. أجل سقي  من  منه ا،. املاء.

6,4850.هكتالا لفائدة الس د ادليس.

لبطاقة. الحامل  معه  ومن  الرا�سي 

.GN48030.التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار. .7 بتاليخ. ح.ج/2020/3648.

امللك. على  س جرى  الذي  .2020

ذي. عائشة«. اوالد  »بالد  املسمى.

املطلب لقم ل/22775.الكائن بقب لة.

لقم. إدالية  شهادة  وذي  الصفافعة 

املتواجد. .2020 مالس. .16 بتاليخ. .68

القصيب ة،. الت1اب ة  بالج اعة 

القصيب ة،. دائرة  القصيب ة،. ق ادة 

من. ابتداء. سل  ان،. س دي  إقل م 

غاية إلى  .2020 فوف 11. .7  تاليخ.

17.فوف 2020.11.بحث علني في شأن.

مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.

مساحة. سقي  أجل  من  منه،. املاء.

الج اللي. الس د  لفائدة  هكتالات  .5

التعريف. لبطاقة  الحامل  الصالحي 

.G69930.الوطن ة

55



عدد.5637 - 25.لا ع ارو1442.5 )11.فوف 2020.11)الجريدة الرسمية   15420

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار. .7 بتاليخ. ح.ج/2020/3518.

امللكين. على  س جرى  الذي  .2020

و. أ«. الزياتة  »الكوب  املس  ين.

العقالية. بالرسوم  الزياتة«. »عركوب 

وذي. .R/18251 و. .R/18252 لقم.

عقد كراء.طويل ارمد بتاليخ.23.يوف و.

الت1اب ة. بالج اعة  املتواجد  .2020

أوالد. ازغال  ق ادة  أوالد بن ح ادي،.

سل  ان،. س دي  دائرة  بنح ادي،.

من. ابتداء. سل  ان،. س دي  إقل م 
غاية إلى  .2020 فوف 11. .7  تاليخ.
17.فوف 2020.11.بحث علني في شأن.
مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.
مساحة. سقي  أجل  من  منه،. املاء.
الس د. لفائدة  هكتالا  .2,4375
لبطاقة. الحامل  الرامي  الغني  عبد 

.GA60623.التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار. .2 بتاليخ. ح.ج/2020/3605.

القطعة. على  س جرى  الذي  .2020

ذات. املل اف ة  .2 لقم. ارلض ة 

لالستث ال. الجهوي  املكتب  شهادة 
 7 بتاليخ. .474 لقم. للغرب  الفالحي 
بالج اعة. املتواجد  .2020 سبت 11.
أوالد. ق ادة  احسين،. أوالد  الت1اب ة 
سل  ان،. س دي  دائرة  احسين،.
من. ابتداء. سل  ان،. س دي  إقل م 
غاية إلى  .2020 فوف 11. .2  تاليخ.
12.فوف 2020.11.بحث علني في شأن.
مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.
مساحة. سقي  أجل  من  منه،. املاء.
عبد. الس د  لفائدة  هكتالا  .9,7764
لبطاقة. الحامل  الحي1ش  الحق 

.GA28943.التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار. .2 بتاليخ. ح.ج/2020/3608.

القطعة. على  س جرى  الذي  .2020

له. املغفول  توزيع  من  ارلض ة 

تج نة. بدوال  الكائنة  الثاني  الحسن 

بتاليخ. .667 ذات شهادة ادالية لقم.

املتواجد. .2020 سبت 11. فاتح 

العسلوجي،. دال  الت1اب ة  بالج اعة 

بهت،. دائرة  العسلوجي،. دال  ق ادة 

من. ابتداء. قاسم،. س دي  إقل م 

غاية إلى  .2020 فوف 11. .2  تاليخ.

12.فوف 2020.11.بحث علني في شأن.

مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.

مساحة. سقي  أجل  من  منه  املاء.

الفاطمي. الس د  لفائدة  هكتال  .1

التعريف. لبطاقة  الحامل  بنسلطان 

.GA54912.الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار. .5 بتاليخ. ح.ج/2020/3622.

امللك. على  س جرى  الذي  .2020

املسمى العبدالوي ذي الرسم العقالي.

بالج اعة. املتواجد  .13/40265

أوالد. ق ادة  احسين،. أوالد  الت1اب ة 

سل  ان،. س دي  دائرة  احسين،.

من. ابتداء. سل  ان،. س دي  إقل م 

غاية إلى  .2020 فوف 11. .5  تاليخ.

15.فوف 2020.11.بحث علني في شأن.

مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.

مساحة. سقي  أجل  من  منه  املاء.

يحيى. الس د  لفائدة  هكتال  .8,5274

املض ض ينوب عنه الحسين كبايلو.

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 

.F318552
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 5 بتاليخ. ح.ج/2020/3621.
على. س جرى  الذي  .2020 أكتوار.
بتعاوف ة. .2 لقم. ارلض ة  القطعة 
ذي. الصالح ة  الزلاعي  االصالح 
لالستث ال. الجهوي  املكتب  شهادة 
 14 بتاليخ. .485 الفالحي للغرب لقم.
بالج اعة. املتواجد  .2020 سبت 11.
أوالد. ازغال  ق ادة  ازغال،. الت1اب ة 
سل  ان،. س دي  دائرة  بنح ادي،.
من. ابتداء. سل  ان،. س دي  إقل م 
غاية إلى  .2020 فوف 11. .5  تاليخ.
في. علني  بحث  .2020 فوف 11. .15
بإفجاز. الت1خ ص  مشروع  شأن 
منه من أجل سقي. ثقب وجلب املاء.
لفائدة. هكتال  .9,9997 مساحة.
الس دة حضرية السع دي ومن معها.
الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GA80587
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 5 بتاليخ. ح.ج/2020/3626.
على. س جرى  الذي  .2020 أكتوار.
بتعاوف ة. .21 لقم. الفالح ة  القطعة 
ذات. الزوين ة  الزلاعي  االصالح 
لالستث ال. الجهوي  املكتب  شهادة 
 7 بتاليخ. .473 لقم. للغرب  الفالحي 
بالج اعة. املتواجد  .2020 سبت 11.
أوالد. ازغال  ق ادة  ازغال،. الت1اب ة 
سل  ان،. س دي  دائرة  بنح ادي،.
من. ابتداء. سل  ان،. س دي  إقل م 
غاية إلى  .2020 فوف 11. .5  تاليخ.
15.فوف 2020.11.بحث علني في شأن.
مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.
مساحة. سقي  أجل  من  منه  املاء.
الس د. لفائدة  هكتال  .12,1771
لبطاقة. الحامل  العربي  الصافي 

.GA2851.التعريف الوطن ة
61

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 5 بتاليخ. ح.ج/2020/3628.

على. س جرى  الذي  .2020 أكتوار.

مطلب. ذي  بوعائشة  املدعو  امللك 

38176/ل الكائن بدوال. تحف ظ لقم.

الت1اب ة. بالج اعة  املتواجد  النفخة 

دائرة. لالم  وفة،. ق ادة  لالم  وفة،.

ابتداء. القن طرة،. إقل م  لالم  وفة،.

إلى غاية .2020 فوف 11. .5 تاليخ.  من 

15.فوف 2020.11.بحث علني في شأن.

مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.

مساحة. سقي  أجل  من  منه  املاء.

2,2875.هكتال لفائدة السادة البدلي.

ينوب. علي  مح د  والبدلي  السع د 

لبطاقة. الحاملين  بدلي  عال5  عنهم 

و. .GB41765 الوطن ة. التعريف 

.GB17.و.GB51406
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار. .5 بتاليخ. ح.ج/2020/3631.

القطعة. على  س جرى  الذي  .2020

ارلض ة الكائنة بدوال اكراف و تسمى.

شهادة. ذي  دمولالدال«. »الح ط 

 28 بتاليخ. .2014 عدد. االستغال5 

بالج اعة. املتواجد  .2020 يول و.

إقل م. زومي،. ق ادة  زومي،. الت1اب ة 

فوف 11. .5 تاليخ. من  ابتداء. وزان،.

 2020 فوف 11. .15 غاية. إلى  .2020

بحث علني في شأن مشروع الت1خ ص.

من. منه،. املاء. وجلب  ثقب  بإفجاز 

والواء. املنزلي  االستع ا5  أجل 

املاش ة لفائدة الس د الشريف عزوز.

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 

.LC159504

63
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2020/3689.بتاليخ.14.أكتوار.

العقال. على  س جرى  الذي  .2020

باملكان. الفوالات  املدعو  الج اعي 

املسمى أوالد الع ا�سي التابع للج اعة.

ذي شهادة. الع ا�سي  أوالد  السالل ة 

فاتح. بتاليخ  .33 عدد. االستغال5 

بالج اعة. املتواجد  .2020 أكتوار.

الت1اب ة عامر،.ق ادة عامر الش ال ة،.

باشوية عامر،.إقل م سال،.ابتداء.من.
 24 إلى غاية. .2020 فوف 11. .14 تاليخ.
شأن. في  علني  بحث  .2020 فوف 11.
مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.
مساحة. سقي  أجل  من  منه،. املاء.
1,5033.هكتالا لفائدة الس د مح د.
التعريف. لبطاقة  الحامل  القر�سي 

.A 571539.الوطن ة
64

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2020/3685.بتاليخ.14.أكتوار.

القطعة. على  س جرى  الذي  .2020

اإلصالح. بتعاوف ة  .67 لقم. الفالح ة 

الزلاعي الدفاع ذات شهادة املكتب.

للغرب. الفالحي  لالستث ال  الجهوي 
 2020 سبت 11. .14 بتاليخ. .484 لقم.
ازغال،. الت1اب ة  بالج اعة  املتواجد 
دائرة. ق ادة ازغال أوالد بن ح ادي،.
س دي. إقل م  سل  ان،. س دي 
سل  ان،.ابتداء.من تاليخ.13.فوف 11.
إلى غاية.24.فوف 2020.11.بحث علني.
بإفجاز. الت1خ ص  مشروع  شأن  في 
منه من أجل سقي. ثقب وجلب املاء.
لفائدة. هكتالا  .9,8698 مساحة.
الس دة فاطنة ات ي1ة الحامل لبطاقة.

.GA83039.التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 14 بتاليخ. ح.ج/2020/3686.
على. س جري  الذي  .2020 أكتوار.
الكريبي. املدعو  الج اعي  العقال 
التابع. الطناجة  املسمى  باملكان 
ذي. الطناجة  السالل ة  للج اعة 
 10 30.بتاليخ. شهادة االستغال5 لقم.
بالج اعة. املتواجد  .2020 سبت 11.
دائرة. ق ادة املكرن،. الت1اب ة املكرن،.
ابتداء. القن طرة،. إقل م  بن نصول،.
غاية. إلى  .2020 يناير. .14 تاليخ. من 
24.فوف 2020.11.بحث علني في شأن.
مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.
مساحة. سقي  أجل  من  منه،. املاء.
الحاج. الس د  لفائدة  هكتالا  .4,40
التعريف. لبطاقة  الحامل  الحرول 

.G216263.الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2020/3682.بتاليخ.14.أكتوار.

امللك. على  س جرى  الذي  .2020

الرسم. ذي  .3 جان. سافت  املسمى 

الكائن. .R/40962 عدد. العقالي 

ع ر. أوالد  دوال  الخلوط،. بقب لة 
 2 الهضبة. الضم  منطقة  الزويتن،.
س دي. الت1اب ة  بالج اعة  املتواجد 
بواكر. س دي  ق ادة  الحاج،. بواكر 
إقل م. م  وفة،. لال  دائرة  الحاج،.
القن طرة،.ابتداء.من تاليخ.14.فوف 11.
إلى غاية.24.فوف 2020.11.بحث علني.
بإفجاز. الت1خ ص  مشروع  شأن  في 
ثقب وجلب املاء.منه،.من أجل سقي.
لفائدة. هكتالا  .1,4169 مساحة.
معه. ومن  القيسومي  االح ر  الس د 
الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G114193
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.
 2020 6.أكتوار. 2020/3638.بتاليخ.
الفالحي. العقال  على  س جري  الذي 
ذي. قاسم  س دي  بإقل م  الكائن 
اتفاق ة شراكة بين القطاعين العام.
الفالح ة. ارلا�سي  حو5  والخاص 
للدولة. الخاص  لل لك  التابعة 
بتاليخ. .53996 املغرا ة مشروع لقم.
الرس ين. ذي  .2020 ف11اير. .26
 P 1 (   R/20525.العقاليين عدد
املتواجد بالج اعة. .P2 P3 R/1923
الت1اب ة اشبافات،.ق ادة زيرالة،.دائرة.
قاسم،. س دي  إقل م  الشرالدة،.
إلى. .2020 فوف 11. .6 من تاليخ. ابتداء.
علني. بحث  .2020 فوف 11. .16 غاية.
بإفجاز. الت1خ ص  مشروع  شأن  في 
أجل. من  منه ا،. املاء. وجلب  ثقبين 
لفائدة. هكتالا  .44 مساحة. سقي 
شركة.JOUD AGRI.م ثلة في شخص.
م ثلها القافوني الس د خالد شريف.
الغدلي�سي الحامل لبطاقة التعريف.

.A299650.الوطن ة
68

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.
 2020 7.أكتوار. 2020/3652.بتاليخ.
التابع. العقال  على  س جري  الذي 
للج اعة السالل ة املكاديد ذي عقد.
10.يوف و. 187/13.بتاليخ. إيجال عدد.
املتواجد. .5426 امللف. لقم  .2013
ق ادة. القن طرة،. الت1اب ة  بالج اعة 
دائرة العصام،. .12 امللحقة اإلدالية.
 7 من تاليخ. ابتداء. إقل م القن طرة،.
فوف 11. .17 غاية. إلى  .2020 فوف 11.
مشروع. شأن  في  علني  بحث  .2020
وجلب. ثقب  بإفجاز  الت1خ ص 
مساحة. سقي  أجل  من  منه،. املاء.
 PREFAB شركة. لفائدة  هكتالا 
شخص. في  م ثلة  .INDUSTRIES
م ثلها القافوني الس د سع د لشدي.
الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 

.B.H 518936
69

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .6 بتاليخ. .2020/3643/

العقال. على  س جري  الذي  .2020

الج اعي املدعو اوالد اسب طة باملكان.

املسمى اوالد اسب طة التابع للج اعة.

شهادة. ذي  اسب طة  اوالد  السالل ة 

االستغال5 لقم.30.بتاليخ.25.سبت 11.

الت1اب ة. بالج اعة  املتواجد  .2020

عامر،.ق ادة عامر الش ال ة،.باشوية.

تاليخ. من  ابتداء. إقل م سال،. عامر،.

فوف 11. .16 إلى غاية. .2020 فوف 11. .6

مشروع. شأن  في  علني  بحث  .2020

الت1خ ص بإفجاز بئ1 وجلب املاء.منه،.

والواء. املنزلي  االستع ا5  أجل  من 
 0,4455 مساحة. وسقي  املاش ة 
املولى. عبد  الس د  لفائدة  هكتالا 
التعريف. لبطاقة  الحامل  براطي 

.A586272.الوطن ة
70

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.
 2020 6.أكتوار. 2020/3644.بتاليخ.
الج اعي. العقال  على  س جري  الذي 
املسمى. باملكان  الفوالات  املدعو 
السالل ة. للج اعة  التابع  الحنشة 
الحنشة ذي شهادة االستغال5 لقم.
32.بتاليخ.28.سبت 2020.11.املتواجد.
ق ادة عامر. الت1اب ة عامر،. بج اعة 
الش ال ة،.باشوية عامر،.إقل م سال،.
إلى. .2020 فوف 11. .6 من تاليخ. ابتداء.
علني. بحث  .2020 فوف 11. .16 غاية.
بإفجاز. الت1خ ص  مشروع  شأن  في 
ثقب وجلب املاء.منه،.من أجل سقي.
لفائدة. هكتالا  .0,7966 مساحة.
الس د مح د كن�سي الحامل لبطاقة.

.AB161530.التعريف الوطن ة
71
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .6 بتاليخ. .2020/3642/

القطعة. على  س جري  الذي  .2020

االصالح. بتعاوف ة  .3 لقم. الفالح ة 

الزلاعي املل اف ة ذات شهادة املكتب.

للغرب. الفالحي  لالستث ال  الجهوي 
 2020 سبت 11. .21 بتاليخ. .501 لقم.
أوالد. الت1اب ة  بالج اعة  املتواجد 
دائرة. ق ادة اوالد احسين،. احسين،.
س دي. إقل م  سل  ان،. س دي 
فوف 11. .6 من تاليخ. ابتداء. سل  ان،.
 2020 فوف 11. .16 غاية. إلى  .2020
بحث علني في شأن مشروع الت1خ ص.
من. منه،. املاء. وجلب  ثقب  بإفجاز 
هكتالا. .9,8496 مساحة. اجل سقي 
الشخ اني. الزوين  الس د  لفائدة 
الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GA16627
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.
 2020 6.أكتوار. 2020/3641.بتاليخ.
املسمى. امللك  على  س جري  الذي 
التقل ع وكرسافة ذي الرسم العقالي.
الكائن بدوال املعاليف. .52/794 عدد.
الت1اب ة. بالج اعة  املتواجد  املريجة 
دائرة. لالم  وفة،. ق ادة  لالم  وفة،.
ابتداء. القن طرة،. إقل م  لالم  وفة،.
إلى غاية. .2020 فوف 11. .6 تاليخ. من 
في. علني  بحث  .2020 فوف 11. .16
شأن مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب.
وجلب املاء.منه،.من أجل االستع ا5.
املاش ة وسقي مساحة. املنزلي والواء.
عبد. الس د  لفائدة  هكتالا  .0,3427
لبطاقة. الحامل  الطاهري  الرح ان 

.GB2805.التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .6 بتاليخ. .2020/3640/

العقال. على  س جري  الذي  .2020

الج اعي املدعو اوالد اسب طة باملكان.

املسمى اوالد اسب طة التابع للج اعة.

شهادة. ذي  اسب طة  اوالد  السالل ة 

االستغال5 لقم.28.بتاليخ.15.سبت 11.

الت1اب ة. بالج اعة  املتواجد  .2020

عامر،.ق ادة عامر الش ال ة،.باشوية.

تاليخ. من  ابتداء. إقل م سال،. عامر،.

فوف 11. .16 إلى غاية. .2020 فوف 11. .6

مشروع. شأن  في  علني  بحث  .2020

املاء. وجلب  ثقب  بإفجاز  الت1خ ص 
منه،.من أجل سقي مساحة.0,9575 
لحبيب. عال5  الس د  لفائدة  هكتالا 
الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G131836
74

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.
 2020 6.أكتوار. 2020/3639.بتاليخ.
الج اعي. العقال  على  س جري  الذي 
اوالد. املسمى  باملكان  كريش  املدعو 
السالل ة. للج اعة  التابع  بنعيش 
الدواغر بهت ذي شهادة إدالية لقم.
34.بتاليخ.17.سبت 2020.11.املتواجد.
ق ادة. بالج اعة الت1اب ة الصفافعة،.
إقل م. دائرة القصيب ة،. الصفافعة،.
تاليخ من  ابتداء. سل  ان،.  س دي 
فوف 11. .16 إلى غاية. .2020 فوف 11. .6
مشروع. شأن  في  علني  بحث  .2020
املاء. وجلب  ثقب  بإفجاز  الت1خ ص 
 0,20 مساحة. سقي  أجل  من  منه،.
السالم. عبد  الس د  لفائدة  هكتالا 
التعريف. لبطاقة  الحامل  املجاهد 

.GA43059.الوطن ة
75

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

 2020 5.أكتوار. 2020/3630.بتاليخ.

الذي س جري على القطعة ارلض ة.

الهاش  ة. خندق  املسمى  باملكان 

شهادة. ذي  امح جال  دوال  بت1اب 

 17 بتاليخ. .3050 لقم. االستغال5 

بالج اعة. املتواجد  .2020 سبت 11.

دائرة. زومي،. ق ادة  زومي،. الت1اب ة 

من تاليخ. ابتداء. إقل م وزان،. زومي،.

فوف 11. .15 إلى غاية. .2020 فوف 11. .5

مشروع. شأن  في  علني  بحث  .2020

املاء. وجلب  ثقب  بإفجاز  الت1خ ص 

منه من أجل االستع ا5 املنزلي والواء.

هندا. سع د  الس د  لفائدة  املاش ة 

 LC.الحامل لبطاقة التعريف الوطن ة

.121225
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

/2020/3646.بتاليخ.6.أكتوار.2020 

الذي س جري على القطعة ارلض ة.

باملكان املسمى الكذيوة سوسان تراب.

دوال امح جال ذي شهادة االستغال5.

 2020 17.سبت 11. بتاليخ. .3048 لقم.

زومي،. الت1اب ة  بالج اعة  املتواجد 

ابتداء. وزان،. إقل م  زومي،. ق ادة 

إلى غاية. .2020 فوف 11. .6 تاليخ. من 

في. علني  بحث  .2020 فوف 11. .16

شأن مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب.

منه من أجل االستع ا5. وجلب املاء.

الس د. لفائدة  املاش ة  والواء. املنزلي 

عزيز هندا الحامل لبطاقة التعريف.

.GM185821.الوطن ة

77

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.
/2020/3650.بتاليخ.7.أكتوار.2020 
الج اعي. العقال  على  س جري  الذي 
املدعو البسباسة باملكان املسمى اوالد.
السالل ة. للج اعة  التابع  ح دان 
اوالد ح دان ذي شهادة إدالية عدد.
 2020 سبت 11. فاتح  بتاليخ  .231
س دي. الت1اب ة  بالج اعة  املتواجد 
اعزوز ق ادة موالي عبد القادل،.دائرة.
قاسم،. س دي  إقل م  الغرب،. تال5 
إلى. .2020 فوف 11. .7 من تاليخ. ابتداء.
علني. بحث  .2020 فوف 11. .17 غاية.
بإفجاز. الت1خ ص  مشروع  شأن  في 
ثقب وجلب املاء.منه،.من أجل سقي.
هكتالا لفائدة الس د. .0,25 مساحة.
لبطاقة. الحامل  ش كي  العزيز  عبد 

.GN21755.التعريف الوطن ة
78

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.
/2020/3645.بتاليخ.6.أكتوار.2020 
الج اعي. العقال  على  س جري  الذي 
اوالد. املسمى  باملكان  الوطي  املدعو 
السالل ة. للج اعة  التابع  بوخل ف 
بهت ذي شهادة االستغال5. الدواغر 
 2020 سبت 11. .17 بتاليخ. .35 لقم.
الت1اب ة. بالج اعة  املتواجد 
دائرة. الصفافعة،.ق ادة الصفافعة،.
سل  ان،. س دي  إقل م  القصيب ة،.
إلى. .2020 فوف 11. .6 من تاليخ. ابتداء.
علني. بحث  .2020 فوف 11. .16 غاية.
بإفجاز. الت1خ ص  مشروع  شأن  في 
ثقب وجلب املاء.منه،.من أجل سقي.
هكتالا لفائدة الس د. .0,60 مساحة.
لبطاقة. الحامل  لكن ص  ادليس 

.GA50953.التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .20 بتاليخ. .2020/3756

العقال. على  س جرى  الذي  .2020

مطلب. ذي  عساس  بي1  املسمى 

16/38259.املتواجد. التحف ظ عدد.

بالج اعة الت1اب ة أيت اوليبل،.دائرة.

الخ يسات،. إقل م  الخ يسات،.

ابتداء.من تاليخ.13.فوف 2020.11.إلى.

بحث علني. .،2020 فوف 11. .23 غاية.

بإفجاز. الت1خ ص  مشروع  شأن  في 

من أجل سقي. منه،. بئ1 وجلب املاء.

الس د. لفائدة  هكتال  .1,67 مساحة.

الحامل. معه  ومن  ادليس  لهناوي 

.X54732.لبطاقة التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

2020/3754.بتاليخ.20.أكتوار.2020 

املسمى. العقال  على  س جرى  الذي 

العقالي. ذي الرسم  .1 الهامة. فدان 

16/51404.املتواجد بالج اعة. عدد.

دائرة. الت1اب ة س دي عال5 املصدل،.

الخ يسات،. إقل م  الخ يسات،.

 2020 فوف 11. .13 تاليخ. من  ابتداء.

بحث. .،2020 فوف 11. .23 غاية. إلى 

الت1خ ص. مشروع  شأن  في  علني 

بإفجاز بئ1 وجلب املاء.منه،.ومن أجل.

سقي مساحة.1.هكتال لفائدة الس د.

بركاش الحامل. حسان عروب ومل اء.

 X34815 لبطاقة التعريف الوطن ة.

.A216155.ولقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .20 بتاليخ. .2020/3751/

العقال. على  س جرى  الذي  .2020

املسمى املق طع ة ذي مطلب تحف ظ.

بالج اعة. املتواجد  .81/3321 عدد.

الت1اب ة عين الجوهرة،.دائرة ت فلت،.

تاليخ. من  ابتداء. الخ يسات،. إقل م 

13.فوف 2020.11.إلى غاية.23.فوف 11.

بحث علني في شأن مشروع. .،2020

الت1خ ص بإفجاز بئ1 وجلب املاء.منه،.

0,95.هكتال. ومن أجل سقي مساحة.

الحامل. م لود  جدو  الس د  لفائدة 

.XA4418.لبطاقة التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .20 بتاليخ. .2020/3750

العقال. على  س جرى  الذي  .2020

ذي. يامنة  اعوينت  فدان  املسمى 

املتواجد. .،279 عقد شراء.ص بعدد.

بالج اعة الت1اب ة بويحيى الحجامة،.

الخ يسات،. إقل م  ت فلت،. دائرة 

ابتداء.من تاليخ.13.فوف 2020.11.إلى.

بحث علني. .،2020 فوف 11. .23 غاية.

بإفجاز. الت1خ ص  مشروع  شأن  في 

ومن أجل سقي. منه،. بئ1 وجلب املاء.

الس د. لفائدة  هكتال  .0,70 مساحة.

لبطاقة. الحامل  العزيز  عبد  ازغاي 

.BH101105.التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .20 بتاليخ. .2020/3747/

العقال. على  س جرى  الذي  .2020

الرسم. ذي  لعجو5  ملك  املسمى 

املتواجد. .16/60605 عدد. العقالي 

دائرة. بالج اعة الت1اب ة الخ يسات،.

الخ يسات،. إقل م  الخ يسات،.

 2020 فوف 11. .13 تاليخ. من  ابتداء.

بحث. .،2020 فوف 11. .23 غاية. إلى 

علني في شأن مشروع الت1خ ص بحفر.

ومن أجل سقي. منه،. بئ1 وجلب املاء.

الس د. لفائدة  هكتال  .0.30 مساحة.

لعجو5 عبد السالم الحامل لبطاقة.

.X11593.التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج

أكتوار. .20 بتاليخ. .2020/3743/

العقال. على  س جرى  الذي  .2020

املسمى لكح لة ذي الرسم العقالي.

املتواجد. .05/159433 عدد.

دائرة. الدخيسة،. الت1اب ة  بالج اعة 

احواز مكناس،.إقل م مكناس،.ابتداء.

إلى غاية. .2020 فوف 11. .13 من تاليخ.

23.فوف 2020.11،.بحث علني في شأن.

مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.

مساحة. سقي  أجل  ومن  منه،. املاء.

الس د. لفائدة  هكتالات  .2,1270

بوسحابة. ومح د  اخواض  لضوان 

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 

.UC37917.ولقم.I304432
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .20 بتاليخ. .2020/3753/

العقال. على  س جرى  الذي  .2020

مطلب. ذي  عساس  بي1  املسمى 

16/38259.املتواجد. التحف ظ عدد.

بالج اعة الت1اب ة أيت اوليبل،.دائرة.

الخ يسات،. إقل م  الخ يسات،.

ابتداء.من تاليخ.13.فوف 2020.11.إلى.

بحث علني. .،2020 فوف 11. .23 غاية.

بإفجاز. الت1خ ص  مشروع  شأن  في 

ومن أجل سقي. منه،. بئ1 وجلب املاء.

مساحة.1.8440.هكتال لفائدة الس د.

لبطاقة. الحامل  امح د  صالح  ايت 

.Z40995.التعريف الوطن ة

101

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .20 بتاليخ. .2020/3757

العقال. على  س جرى  الذي  .2020

شراء. ذي  الحوض  فدان  املسمى 

املتواجد. .،237 ص. .282 بعدد. ض 

دائرة. العنوصر،. الت1اب ة  بالج اعة 

من. ابتداء. صفرو،. إقل م  صفرو،.

غاية. إلى  .2020 فوف 11. .13 تاليخ.

23.فوف 2020.11،.بحث علني في شأن.

مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.

مساحة. سقي  أجل  ومن  منه،. املاء.

2.50.هكتال لفائدة الس د فرحي ع ر.

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 

.DA20578

102
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

2020/3755.بتاليخ.20.أكتوار.2020 

املسمى. العقال  على  س جرى  الذي 

74.ص. بوداود ذي ملك ة ض بعدد.

57.املتواجد بالج اعة الت1اب ة غ اتة.

الغرا ة،.ذائرة واد أمل ل،.إقل م تازة،.

 2020 فوف 11. .13 تاليخ. من  ابتداء.

بحث. .،2020 فوف 11. .23 غاية. إلى 

الت1خ ص. مشروع  شأن  في  علني 

بإفجاز بئ1 وجلب املاء.منه،.ومن أجل.

0.8891.هكتال لفائدة. سقي مساحة.

الس د الن ة مرزوقة الحامل لبطاقة.

.X393176.التعريف الوطن ة

103

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .20 بتاليخ. .2020/3752

العقال. على  س جرى  الذي  .2020

املسمى منز5 مكناس ذي عقد ملك ة.

املتواجد. .160 ص. .109 بعدد. ض 

اقولال،. اغبالو  الت1اب ة  بالج اعة 

ابتداء. إقل م صفرو،. دائرة صفرو،.

إلى غاية. .2020 فوف 11. .13 من تاليخ.

23.فوف 2020.11،.بحث علني في شأن.

وجلب. بئ1  بإفجاز  الت1خ ص  مشروع 

مساحة. سقي  أجل  ومن  منه،. املاء.

0.2423.هكتال لفائدة الس د فاصف.

التعريف. لبطاقة  الحامل  لش د 

.C167821.الوطن ة

104

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

2020/3749.بتاليخ.20.أكتوار.2020 

الذي س جرى على العقال املسمى ايت.

االستغال5. شهادة  ذي  ك كو  يو�سي 

عدد.46،.املتواجد بالج اعة الت1اب ة.

بوملان،. إقل م  بوملان،. دائرة  ك كو،.

ابتداء.من تاليخ.13.فوف 2020.11.إلى.

بحث علني. .،2020 فوف 11. .23 غاية.

بإفجاز. الت1خ ص  مشروع  شأن  في 

ومن أجل سقي. منه،. بئ1 وجلب املاء.

مساحة.4.62.هكتالات لفائدة الس د.

حج ج حدو الحامل لبطاقة التعريف.

.C601416.الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .20 بتاليخ. .2020/3748

العقال. على  س جرى  الذي  .2020

امللك ة. شهادة  ذي  املرجة  املسمى 

21/11606.املتواجد بالج اعة. عدد.

دائرة. الغرا ة،. مكناسة  الت1اب ة 

تاليخ. من  ابتداء. تازة،. إقل م  تازة،.

13.فوف 2020.11.إلى غاية.23.فوف 11.

بحث علني في شأن مشروع. .،2020

الت1خ ص بإفجاز بئ1 وجلب املاء.منه،.

 1.6940 مساحة. سقي  أجل  ومن 

عامر. لما5  الس د  لفائدة  هكتال 

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 

.X23671
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .20 بتاليخ. .2020/3746

العقال. على  س جرى  الذي  .2020

بعدد. ض  شراء. ذي  التباع  املسمى 

بالج اعة. املتواجد  .316 ص. .255

الخ يسات،. دائرة  الكنزلة،. الت1اب ة 

تاليخ. من  ابتداء. الخ يسات،. إقل م 

13.فوف 2020.11.إلى غاية.23.فوف 11.

بحث علني في شأن مشروع. .،2020

املاء. وجلب  بئ1ين  بإفجاز  الت1خ ص 

مساحة. سقي  أجل  ومن  منه ا،.

4.2480.هكتال لفائدة الس د السهلي.

لبطاقة. الحامل  معه  ومن  مني1 

.AB92288.التعريف الوطن ة

107

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .20 بتاليخ. .2020/3735

العقال. على  س جرى  الذي  .2020

شهادة. ذي  .3-1 امهاوش. املسمى 

املتواجد. .05/165405 عدد. امللك ة 

إقل م. بوفكران،. الت1اب ة  بالج اعة 

 13 تاليخ. من  ابتداء. مكناس،.

فوف 11. .23 غاية. إلى  .2020 فوف 11.

بحث علني في شأن مشروع. .،2020

الت1خ ص بإفجاز بئ1 وجلب املاء.منه،.

هكتالا. .3 مساحة. سقي  أجل  ومن 

لفائدة الس د لمضاني عبد الرح ان.

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D110991

108

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

 2020 9.أكتوار. 2020/3658.بتاليخ.

املسمى. العقال  على  س جرى  الذي 

ثالث نسع د واواكر ذي عقد شراء.

املتواجد. .467 ص. .589 بعدد. ض 

دائرة. تكريكرة،. الت1اب ة  بالج اعة 

من تاليخ. ابتداء. إقل م افران،. أزلو،.

فوف 11. .16 إلى غاية. .2020 فوف 11. .5

بحث علني في شأن مشروع. .،2020

املاء. وجلب  ثقب  بإفجاز  الت1خ ص 

مساحة. سقي  أجل  ومن  منه،.

يوسفي. الس د  لفائدة  3.هكتالا 

التعريف. لبطاقة  الحامل  ادليس 

.DA32388.الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

 2020 9.أكتوار. 2020/3657.بتاليخ.

الذي س جرى على العقال املسمى تيزي.

ذي شهادة االستغال5 لقم.21/2020 

تزك ت،. الت1اب ة  بالج اعة  املتواجد 

ابتداء. إقل م افران،. باشوية افران،.

إلى غاية. .2020 فوف 11. .5 تاليخ. من 

16.فوف 2020.11،.بحث علني في شأن.

مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.

مساحة. سقي  أجل  ومن  منه،. املاء.

هرال. الس د  لفائدة  هكتالا  .1.63

التعريف. لبطاقة  الحامل  هللا  عبد 

.D19633.الوطن ة

110
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

 2020 9.أكتوار. 2020/3656.بتاليخ.

املسمى. العقال  على  س جرى  الذي 

لغسو5 ذي عقد اشهاد ض بعدد.71 

الت1اب ة. بالج اعة  املتواجد  .55 ص.

إقل م. صفرو،. دائرة  العنوصر،.

فوف 11. .5 تاليخ. من  ابتداء. صفرو،.

.،2020 فوف 11. .16 غاية. إلى  .2020

بحث علني في شأن مشروع الت1خ ص.

ومن. منه،. املاء. وجلب  ثقب  بإفجاز 

هكتال. .0.9761 مساحة. سقي  أجل 

مح د. علي  أوالد  الس د  لفائدة 

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C213163

111

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

 2020 8.أكتوار. 2020/3654.بتاليخ.

املسمى. العقال  على  س جرى  الذي 

بعدد. ض  شراء. لسم  ذي  اكل وم 

بالج اعة. املتواجد  .245 ص. .1875

دائرة. بولزوين،. أيت  الت1اب ة 

ابتداء. الحاجب،. إقل م  الحاجب،.

إلى غاية. .2020 فوف 11. .2 تاليخ. من 

12.فوف 2020.11،.بحث علني في شأن.

مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.

سقي. أجل  ومن  منه،. املاء. وجلب 

هكتال لفائدة الس د تندا. .5 مساحة.

لبطاقة. الحامل  معه  ومن  الحسين 

.D177365.التعريف الوطن ة

112

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

 2020 8.أكتوار. 2020/3653.بتاليخ.

املسمى. العقال  على  س جرى  الذي 

تكل ان ذي نسخة عقد مخالجة ض.

بعدد.812.املتواجد بالج اعة الت1اب ة.

إفران،. إقل م  أزلو،. دائرة  تكريرة،.

إلى. .2020 فوف 11. .2 من تاليخ. ابتداء.

بحث علني. .،2020 فوف 11. .12 غاية.

بإفجاز. الت1خ ص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء.منه،.ومن أجل سقي.

مساحة.0.5603.هكتالا لفائدة لقاس.

التعريف. لبطاقة  الحامل  املصطفى 

.DA2129.الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .19 بتاليخ. .2020/3731

الذي س جرى بالعقال املسمى. .2020

املتواجد بالج اعة الت1اب ة اولتزاغ،.

دائرة غفساي،.إقل م تاوفات،.ابتداء.

إلى غاية. .2020 فوف 11. .12 من تاليخ.

في. علني  بحث  .،2020 23.فوف 11.

شأن مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب.

وجلب وجلب املاء.من واد ولغة،.ومن.

مقلع. تزويد  صناع ة  أغراض  أجل 

 STE RAOUF شركة. لفائدة  باملاء.

TRAVAUX SARL.في شخص م ثلها.

القافوني.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 20 بتاليخ. ح.ج2020/3738.

على. س جري  الذي  .2020 أكتوار.

ذي شهادة. .I بن عال. املسمى  العقال 

املتواجد. .05/86844 عدد. امللك ة 

دائرة. مجاط،. الت1اب ة  بالج اعة 

ابتداء. أحواز مكناس،إقل م مكناس 

إلى غاية. .2020 فوف 11. .13 من تاليخ.

23.فوف 2020.11.بحث علني في شأن.

مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.

مساحته. سقي  أجل  من  منه  املاء.

هكتالا لفائدة الس دة بن عال.  0,75

التعريف. لبطاقة  الحاملة  شادية 

.D417792.الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار. .23 بتاليخ. ح.ج2020/3772.

العقال. على  س جري  الذي  .2020

املسمى صل حة ذي الرسم العقالي.

بالج اعة. املتواجد  .K/27093عدد

دائرة. بولزوين،. آيت  الت1اب ة 

من. إقل م الحاجب ابتداء. الحاجب،.

 26 إلى غاية. .2020 فوف 11. .16 تاليخ.

شأن. في  علني  بحث  .2020 فوف 11.

مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.

اإلستع االت. أجل  من  منه  املاء.

املنزل ة وإلواء.املاش ة وسقي مساحة.

5 هكتالات لفائدة الس د ادليس ايان.

التعريف. لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.D500853.الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار. .12 بتاليخ. ح.ج2020/3668.

العقال. على  س جري  الذي  .2020

الرسم. ذي  لح ر  شعبة  املسمى 

16/34430املتواجد. عدد. العقالي 

الغندول. س دي  الت1اب ة  بالج اعة 

إقل م الخ يسات. دائرة الخ يسات،.

إلى. .2020 فوف 11. .6 من تاليخ. ابتداء.

علني. بحث  .2020 فوف 11. .16 غاية.

بإفجاز. الت1خ ص  مشروع  شأن  في 

سقي. أجل  من  منه  املاء. وجلب  بئ1 

الس د. لفائدة  هكتالا   4 مساحة.

لبطاقة. الحامل  خالد  بلعامري 

.X302207.التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار. .12 بتاليخ. ح.ج2020/3666.

العقال. على  س جري  الذي  .2020

مطلب. شهادة  ذي  جعبوب  املسمى 

بالج اعة. املتواجد  .81/1906 لقم.

الت1اب ة عين الجوهرة،.دائرة ت فلت،.

تاليخ. من  ابتداء. الخ يسات  إقل م 

فوف 11. .16 إلى غاية. .2020 فوف 11. .6

مشروع. شأن  في  علني  بحث  .2020

املاء. وجلب  ثقب  بإفجاز  الت1خ ص 

 0,80 مساحة. سقي  أجل  من  منه 

هكتالا لفائدة الس دة بلبالكة فت حة.

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.XA76440
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .21 بتاليخ. .2020/3765

العقال. على  س جري  الذي  .2020

مطلب. ذي  يشو  ولد  سهب  املسمى 

املتواجد. .2496/81 عدد. التحف ظ 

الجوهرة،. عين  الت1اب ة  بالج اعة 

الخ يسات. إقل م  ت فلت،. دائرة 

ابتداء.من تاليخ.13.فوف 2020.11.إلى.

غاية.23.فوف ن2020.11.بحث علني في.

املاء. بجلب  الت1خ ص  شأن مشروع 

 0,9612 منه من أجل سقي مساحة.

هكتال لفائدة الس دة الدح اني فزهة.

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.A288330
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

2020/3572.بتاليخ22.أكتوار.2020 

املسمى. العقال  على  س جري  الذي 

ملك الدولة موضوع الرسم العقالي.

يناير. .9 ذي عقد كراء. عدد ك/185.

 9 محرل في. وملحق عقد كراء. .2017

املتواجد بالج اعة. .2017 أغسطس.

باشوية سبع. الحضرية سبع ع ون،.

من. ابتداء. الحاجب  إقل م  ع ون،.

غاية. إلى  .2020 فوف ن11. .16 تاليخ.

في. علني  بحث  .2020 فوف ن11. .25

شأن مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب.

مساحة. أجل سقي  من  املاء. وجلب 

هكتالت لفائدة الس د اس اع لي. .5

التعريف. لبطاقة  الحامل  اح د 

.S13708.الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار. .20 ح.ج2020/3745بتاليخ.

العقال. على  س جري  الذي  .2020

العقالي. الرسم  ذي  محب  املسمى 

81/10795.املتواجد بالج اعة. عدد.

دائرة ت فلت،. الت1اب ة مقام الطلبة،.

إقل م الخ يسات ابتداء.من تاليخ.13 

فوف ن11. .23 إلى غاية. .2020 فوف ن11.

مشروع. شأن  في  علني  بحث  .2020

املاء. وجلب  ثقب  بإفجاز  الت1خ ص 

 1,0650 منه من أجل سقي مساحة.

هكتالا لفائدة الس دة محب ح اني.

التعريف. لبطاقة  الحاملة  افيسة 

.CB57122.الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار. .21 بتاليخ. ح.ج2020/3764.

العقال. على  س جري  الذي  .2020

امللك ة. شهادة  ذي  تغالفت  املسمى 

بالج اعة. املتواجد  .27/9006 عدد.

اكل وس،. دائرة  الح ام،. الت1اب ة 

13فوف 11. من تاليخ. ابتداء. خن فرة،.

 2020 فوف ن11. .23 غاية. إلى  .2020

بحث علني في شأن مشروع الت1خ ص.

منه من أجل. املاء. بئ1 وجلب  بإفجاز 

سقي مساحة.1.هكتالا لفائدة الس د.

الحامل. ادليس  موالي  مجدوب 

.V33229.لبطاقة التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار. .21 بتاليخ. ح.ج2020/3766.

العقال. على  س جري  الذي  .2020

إدالية. شهادة  ذي  امبالكة  املسمى 

الت1اب ة. بالج اعة  املتواجد  .01 لقم.

إقل م. دائرة عين عرمة،. عين كرمة،.

13فوف 11. من تاليخ. ابتداء. مكناس،.

 2020 فوف ن11. .23 غاية. إلى  .2020

بحث علني في شأن مشروع الت1خ ص.

منه من أجل. املاء. بئ1 وجلب  بإفجاز 

3,80.هكتالات لفائدة. سقي مساحة.

الس د املل اني حسن الحامل لبطاقة.

.D191129.التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار. .12 بتاليخ. ح.ج2020/3667.

العقال. على  س جري  الذي  .2020

عدد. مطلب  ذي  البي1ات  املسمى 

81/5004.املتواجد بالج اعة الت1اب ة.

عرمة،. ت فلت  دائرة  الطلبة،. مقام 

تاليخ. من  ابتداء. الخ يسات،. إقل م 

6.فوف 2020.11.إلى غاية.16.فوف ن11.

مشروع. شأن  في  علني  بحث  .2020

منه. الت1خ ص بإفجاز بئ1 وجلب املاء.

وسقي. املنزلي  اإلستع ا5  أجل  من 

هكتالا لفائدة الس د. .0,40 مساحة.

لبطاقة. الحامل  ابراه م  باها  ايت 

التعريف الوطن ة ض40001.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار. .12 بتاليخ. ح.ج2020/3662.

العقال. على  س جري  الذي  .2020

امللك ة. شهادة  ذي  الخرب  املسمى 

21/68528.املتواجد بالج اعة. عدد.

الت1اب ة مكناسة الشرق ة،.دائرة تازة،.

إقل م تازة،.ابتداء.من تاليخ.6.فوف 11.

 2020 فوف ن11. .16 غاية. إلى  .2020

بحث علني في شأن مشروع الت1خ ص.

أجل. من  منه  املاء. وجلب  بئ1  بحفر 

4,60.هكتالات لفائدة. سقي مساحة.

الحامل. ال عكوبي  التهامي  الس د 

.Z794.لبطاقة التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار. .12 بتاليخ. ح.ج2020/3669.

العقال. على  س جري  الذي  .2020

مطلب. ذي  العبد  شعبة  املسمى 

املتواجد. .81/4703 عدد. التحف ظ 

الجوهرة،. عين  الت1اب ة  بالج اعة 

الخ يسات،. إقل م  ت فلت،. دائرة 

إلى. .2020 فوف 11. .6 من تاليخ. ابتداء.

بحث علني. .2020 فوف ن11. .16 غاية.

بإفجاز. الت1خ ص  مشروع  شأن  في 

سقي. أجل  من  منه  املاء. وجلب  بئ1 

مساحة.1,92.هكتالات لفائدة الس د.

البشتي عبد السالم الحامل لبطاقة.

.XA34390.التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار. .12 بتاليخ. ح.ج2020/3670.

العقال. على  س جري  الذي  .2020

 1 القطعة. ح ري  فدان  املسمى 

س دي. الت1اب ة  بالج اعة  املتواجد 

الخ يسات،. دائرة  املصدل،. عال5 

تاليخ. من  ابتداء. الخ يسات،. إقل م 

6.فوف 2020.11.إلى غاية.16.فوف ن11.

مشروع. شأن  في  علني  بحث  .2020

منه. الت1خ ص بإفجاز بئ1 وجلب املاء.

 0,5131 مساحة. سقي  أجل  من 

هكتالا لفائدة الس د ه ولي ح  د.

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 

.V26241
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار. .12 بتاليخ. ح.ج2020/3664.

العقال. على  س جري  الذي  .2020

املسمى الزغبة ذي لسم شراء.ض ن.

الزغبة. وفدان  .120 ص. .129 بعدد.

املتواجد. .267 249.ص. ض ن بعدد.

بالج اعة الت1اب ة س دي يوسف بن.

إقل م صفرو،. دائرة صفرو،. اح د،.

إلى. .2020 فوف 11. .6 من تاليخ. ابتداء.

بحث علني. .2020 فوف ن11. .16 غاية.

بإفجاز. الت1خ ص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سقي. ثقب وجلب املاء.

لفائدة. هكتالا  .0,6191 مساحة.

الحامل. اسع د  اقنوش  الس د 

.C82877.لبطاقة التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم. لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار. .8 بتاليخ. ح.ج2020/3649.

العقال. على  س جري  الذي  .2020

بوخ1زة. س دي  ولجة  فدان  املسمى 

ذي مطلب العقالي عدد.38411/16 

مج ع. الت1اب ة  بالج اعة  املتواجد 

إقل م. الخ يسات،. دائرة  الطلبة،.

 2 تاليخ. من  ابتداء. الخ يسات،.

فوف ن11. .12 إلى غاية. .2020 فوف 11.

مشروع. شأن  في  علني  بحث  .2020

الت1خ ص بجلب املاء.من أجل سقي.

أغراض صناع ة.)تزويد املقلع باملاء).

.CARIBAHT.لفائدة شركة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .08 بتاليخ. .2020/3651

العقال. على  س جري  الذي  .2020

املسمى السهلي.1.املتواجد بالج اعة.

الت1اب ة س دي عال5 البحراوي،.دائرة.

ابتداء. الخ يسات  إقل م  ت فلت،.

غاية. إلى  .2020 فوف11. .02 تاليخ. من 

بحث علني في شأن. .2020 فوف11. .12

مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.

املاء.منه من أجل االستع االت املنزلي.

والواء.املاش ة لفائدة الس د سنط بو.

التعريف. لبطاقة  الحامل  بنتهامي 

.A822008.الوطن ة

 140

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

 2020 8.أكتوار. 2020/3655.بتاليخ.

املسمى. العقال  على  س جري  الذي 

بالج اعة. املتواجد  خديجة  ايرض 

مرموشة،. دائرة  املان،. آيت  الت1اب ة 

 2 تاليخ. من  ابتداء. بوملان،. إقل م 

فوف 11. .12 غاية. إلى  .2020 فوف 11.

مشروع. شأن  في  علني  بحث  .2020

املاء. وجلب  ثقب  بإفجاز  الت1خ ص 

منه من أجل االستع ا5 املنزلي وإلواء.

 2,6258 مساحته. والسقي  املاش ة 

مح د. الس دين  لفائدة  هكتالا 

مسي1 ولش د مسي1 الحاملين لبطاقة.

و. .CB245689 الوطن ة. التعريف 

.CB213488
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .09 بتاليخ. .2020/3661

العقال. على  س جري  الذي  .2020

شهادة. ذي  .1 احيزون. املسمى 

املتواجد. .53307/05 لقم. امللك ة 

سل  ان. س دي  الت1اب ة  بالج اعة 

دائرة احواز مكناس،. مو5 الك فان،.

 05 من تاليخ. ابتداء. إقل م مكناس،.

فوف2020.11.إلى غاية.16.فوف2020.11 

بحث علني في شأن مشروع الت1خ ص.

بإفجاز ثقب وجلب املاء.منه من أجل.

لفائدة. هكتالا  .5 مساحته. سقي 

الحامل. القادل  عبد  احيزون  الس د 

.D20921.لبطاقة التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .09 بتاليخ. .2020/3660

العقال. على  س جري  الذي  .2020

املسمى عكي ذي الرسم العقالي لقم.

بالج اعة. املتواجد  .146420/05

مو5. سل  ان  س دي  الت1اب ة 

الك فان،.دائرة احواز مكناس،.إقل م.

فوف11. .05 تاليخ. من  ابتداء. مكناس،.

2020.إلى غاية.16.فوف2020.11.بحث.

الت1خ ص. مشروع  شأن  في  علني 

بإفجاز ثقب وجلب املاء.منه من أجل.

الس د. لفائدة  املنزلي  االستع ا5 

لبطاقة. الحامل  هشام  السقاط 

D493724.التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

2020/3659.بتاليخ.09.أكتوار.2020 

املسمى. العقال  على  س جري  الذي 

بوفت لة1.املتواجد بالج اعة الت1اب ة.

س دي سل  ان مو5 الك فان،.دائرة.

احواز مكناس،.إقل م مكناس،.ابتداء.

غاية. إلى  .2020 فوف11. .05 تاليخ. من 

بحث علني في شأن. .2020 فوف11. .16

مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.

املاء.منه من أجل السقي مساحته.5 

هكتالا لفائدة الس د بوفت لة مح د.

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D134772
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .12 بتاليخ. .2020/3665

العقال. على  س جري  الذي  .2020

العقالي. الرسم  ذي  فاط ة  املسمى 

بالج اعة. املتواجد  .K/12680 لقم.

الحاجب،. دائرة  اقدال،. الت1اب ة 

 06 ابتداء.من تاليخ. إقل م الحاجب،.

فوف2020.11.إلى غاية.16.فوف2020.11 

بحث علني في شأن مشروع الت1خ ص.

بإفجاز ثقب وجلب املاء.منه من أجل.

سقي مساحة.5.هكتالا لفائدة الس د.

لبطاقة. الحامل  بنعي�سى  بوقرواش 

.D46637.التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .20 بتاليخ. .2020/3739

العقال. على  س جري  الذي  .2020

اح ودو. اوالد  املدعو  الج اعي 

التابع. اح ودو  اوالد  املسمى  باملكان 

للج اعة السالل ة اوالد اح ودو ذي.

 23 بتاليخ. .113 لقم. ادالية  شهادة 

بالج اعة. املتواجد  .،2020 سبت 11.

ق ادة عامر. الت1اب ة عامر السفل ة،.

القن طرة،. احواز  دائرة  السلف ة،.

اقل م القن طرة،.ابتداء.من تاليخ.20 

فوف2020.11.الى غاية.30.فوف2020.11 

بحث علني في شأن مشروع الت1خ ص.

بإفجاز ثقب وجلب املاء.منه من أجل.

هكتالا. .1.9368 مساحة. السقي 

ينوب. ميس  التهامي  الس د  لفائدة 

لبطاقة. الحامل  ميس  عاد5  عنه 

.G193604.التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .20 بتاليخ. .2020/3736

املسمى. امللك  س جري  الذي  .2020

4.س ذي الرسم العقالي. ظهر الدوم.

بالج اعة. املتواجد  .R/14375 لقم.

املناصرة،. ق ادة  املناصرة،. الت1اب ة 

القن طرة،. اقل م  بن نصول،. دائرة 

الى غاية. .2020 فوف11. .20 من. ابتداء.

2020،.بحث علني في شأن. فوف11. .30

مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.

مساحة. السقي  أجل  من  منه  املاء.

لامي. الس د  لفائدة  هكتالا  .0.8603

التعريف. لبطاقة  الحامل  ص11ي 

.G129463.الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .20 بتاليخ. .2020/3741

القطعة. على  س جري  الذي  .2020

ذات. اقصال  دال  املس اة  االلض ة 

بتاليخ. .3285 شهادة االستغال5 لقم.

2020،.املتواجد بالج اعة. 2.أكتوار.

دائرة. زومي،. ق ادة  زومي،. الت1اب ة 

 20 من. ابتداء. وزان،. اقل م  زومي،.

فوف2020.11.الى غاية.30.فوف2020.11،.

بحث علني في شأن مشروع الت1خ ص.

بإفجاز ثقب وجلب املاء.منه من أجل.

الس دة. لفائدة  املنزلي  االستع االت 

لبطاقة. الحامل  ح دولي  فاط ة 

.LC46336.التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.
2020/3740.بتاليخ.20.أكتوار.2020 
الج اعي. العقال  على  س جري  الذي 
املدعو الدشرة باملكان املسمى العود.
التابع للج اعة السالل ة الدشرة ذي.
 17 24.بتاليخ. شهادة االستغال5 لقم.
بالج اعة. املتواجد  .،2020 سبت 11.
الت1اب ة لالم  وفة،.ق ادة لالم  وفة،.
القن طرة،. اقل م  لالم  وفة،. دائرة 
الى غاية. .2020 فوف11. .20 من. ابتداء.
2020،.بحث علني في شأن. فوف11. .30
مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.
مساحته. سقي  أجل  من  منه  املاء.
السادة. لفائدة  هكتالا  .0.2380
لضوان لباح ومح د لباح ينوب عنهم.
لبطاقتي. الحاملين  املشوك  دل ل 
 GB128372 الوطن ة لقم. التعريف 

.GB 177183
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

أكتوار. .20 بتاليخ. .2020/3742

2020.الذي س جري العقال الج اعي.

املسمى. باملكان  ادلم  اوالد  املدعو 

التابع. زكوطة  ج اعة  م اصة  دوال 

طي. ادل م  اوالد  السالل ة  للج اعة 
 14 95.بتاليخ. شهادة االستغال5 لقم.
بالج اعة. املتواجد  .،2020 سبت 11.
دائرة. ق ادة زكوطة،. الت1اب ة زكوطة،.
قاسم،. س دي  اقل م  الشرالدة،.
الى غاية. .2020 فوف11. .20 من. ابتداء.
2020،.بحث علني في شأن. فوف11. .30
مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.
املاء.منه من أجل سقي مساحة.3.50 
الحق. عبد  الس د  لفائدة  هكتالا 
التعريف. لبطاقة  الحامل  املساوي 

.G86314.الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

2020/3771.بتاليخ.20.أكتوار.2020 

فدان. املسمى  امللك  س جري  الذي 

 30/10756 املرجة ذي املطلب لقم.

 17 بتاليخ. .62 لقم. ادالية  وشهادة 

بالج اعة. املتواجد  .2020 سبت 11.

ق ادة الخنيشات،. الت1اب ة توغ لت،.

قاسم،. س دي  اقل م  ولغة،. دائرة 

الى غاية. .2020 فوف11. .20 من. ابتداء.

2020،.بحث علني في شأن. فوف11. .30

بئ1وجلب. بإفجاز  الت1خ ص  مشروع 

مساحة. سقي  أجل  من  منه  املاء.

11.50هكتالا لفائدة الس د ل الء.بن.

عال5 ينوب عنها عبد الناصر قا�سي.

التعريف. لبطاقة  الحامل  ح ان 

.B461810.الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة. أصدلته  قرال  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج.

2020/3410.بتاليخ.20.أكتوار.2020 

الذي س جري على القطعة االلض ة.

الزلاعي. االصالح  بتعاوف ة  .77 لقم.

الجهوي. املكتب  شهادة  ذات  االمل 

بتاليخ. .559 لقم. الفالحي  لالستث ال 

املتواجد بالج اعة. .2020 أكتوار. .7

اشبافات،. ق ادة  شبافات،. الت1اب ة 

دائرة الشرالدة،.اقل م س دي قاسم،.

الى غاية. .2020 فوف11. .20 من. ابتداء.

2020،.بحث علني في شأن. فوف11. .30

مشروع الت1خ ص بإفجاز ثقب وجلب.

 5 أجل سقي مساحة. منه من  املاء.

هكتالا لفائدة الس د الحامري خل فة.

الوطن ة. التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GK6629
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