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 .......................................................................................................... STE  OKJA03ي

 ...STE COMPAGNIE GENERALE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION03ي

 STE GROUPEMENT ENTREPRISE GENIE ENERGETIQUE DU

 ................................................................................................. MAROC02ي

 .................................................................................................STE NOUFELEC02ي

 .................................................................................... STE ARCONTROL TEX02ي

 ..............................................................................................STE CHOUGARD02ي

 .....................................................................................SOCIETE WERECRUIT05ي

 ................................................................................................CARRIERE SAFA05ي

 .............................................................. SOCIETE LABORATOIRE SINTEGR05ي

 .......................................................................................................... MARINEZ05ي

 ....................................................................... LE COMPTOIR GOURMAND05ي

 .................................................................. LOTISSEMENT FALAH ELKHEIR0ي(
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 .............................................................................................LES DEUX PALAIS0ي(

 .....................................................................................................IM.G.M 0يشركة(

 .........................................................................................STE. WINXI(GROUP0ي(

 ............................................................................................STE. MARMOLUX07ي

 ..................................................................................................STE. ENSOULA07ي

 ............................................................................................... YOTA TRADING07ي

 ..........................................................................................................PANTOFIT07ي

 ...............................................................................................FD MARKETING08ي

 ......................................................................................................... NOUFISTY08ي

 ....................................................................................... IDEALES COULEURS08ي

 ............................................................................................................MACLISA08ي

 ...................................................................................... STE ARCHI FINITION08ي

 ........................................................................................................SOCREBAN08ي

 ................................................RICARDO MOLINA MAROC SPECIALITES08ي

 .......................................................................................... JM SURVEILLANCE09ي

 ........................................................................SPIRAL WELDED PIPES 09يشركة

 ......................................................................................................... ABS PROD09ي

 ................................................................................................. DESMA ETUDE09ي

 .....................................................................ESSAGHROCHNI ENTREPRISE09ي

0ييعقد تسيير حر مصل تجاري................................................................................. 

0يياكوميز كورك ........................................................................................................ 

 .................................................................................................S.K.Y.D.N 0ييشركة

 ............................................................................................EL FIGUIGUI 0ييشركة

 ....................................................................................ONET CREATIVE 0ييشركة

 INGENIERIE OPTIMALE ET TRAVAUX D’AMENAGEMENT 9 شركة 

 ............................................................................... SARL AU I.O.T.A 90يي

 ............................................................................ BAGZLANDIMPORT 0ييشركة

 .........................................................................................................VIGIPROMييي

 .........................................................................................................KAI MILOAييي

 .............................................................................OLEA HOLIDING MAROCييي

 ........................................................................................ AURISKCO MAROCييي

 .......................................................................... SOCIETE BELMIR ELECTRICييي

 ......................................................STE VEDIA INNOVATION ET SERVICES2يي

 AL MAGHRIBIA POUR LE DEVELOPPEMENT ET

 ...........................................................................  L’INVESTISSEMENT2يي

 ........................................................................ MERBAD RENTAL CAR 2ييشركة

 .............................................................................SOCIETE OLYMPICA 2ييشركة

 ...........................................................................................STE ZENOUTRADI3يي

 ........................................................................................................TAHA MAD3يي

 ..................................................................................BEST SOLUTIONS ELEC3يي

 ............................ARMA INTERIM FORMATION EVOLUTION MAROC3يي

 ....................................................................................................STE PROMUS3يي

 .................................................................................... STE SUPER BENFARES3يي

 ........................................................................................................ ISOLGLASS2يي

 ....................................................................................... CORAL ALUMINUM2يي

 .....................................................................................LA CENTRALE MEDIK2يي

 ..................................................................................................ADLI MENAGE2يي

 ..................................................................................OBA WORLD ELECTRO2يي

 ..................................................................................................ALLOY WHEEL5يي

 .................................................................................. ALEX INTERNATIONAL5يي

 .................................................................................... SANTA CANELA COFF5يي

 ......................................................................................................CLA STUDIO5يي

 .................................................................................................................EGIMA5يي

 ..................................................................................................... HAD INVEST5يي

 ...................................................................................COFREPECHE MAROC5يي

 ...................................................................STE STARE SERVICE MAZAGAN5يي

 ...................................................................................STE 2AB 2 KH(SERVICEيي(

 ..............................................................................................STE SELGY CORPيي(

 ...........................................................................................STE GOLD NICKELيي(

 ........................................................................................... STE SAM CERAME7يي

 ..................................................................................STE(CLUB(BE(HAPPY 3P7يي

 .................................................................................................. STE OUBA TEL7يي

 ...............................................................................STE AFROVIA LOGISTICS7يي

 .........................................................................................................STE RB-CO7يي

 ..............................................................................STE EDIAN CONSULTING7يي

 ..............................................................................STE BN CONSTRUCTION8يي

 ....................................................................................STE ZAKARIAS TRANS8يي
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 .........................................................................................STE SOLHI INCHAA8يي

 ..................................................................................................... STE DALILKA8يي

 ..................................................................................................STE SOIXANTE9يي

 .................................................................................STE KODIABEDA AGRO9يي

 .................................................................................STE EES CONSULTANTS9يي

9ييشركة مارينا بانوس.............................................................................................. 

 ................................................................................... STE MELLAHI IMPORT20ي

 .............................................................STE PROMO CARROSSERIE AUTO20ي

 ......................................................................................... STE(CUT & BEAUTY20ي

 ............................................................................................... STE BISCORNET20ي

 ............................................................................................ STE ABLA FLEURS20ي

 .....................................................................................STE WRAITH MOTOR20ي

 ........................................................................................ STE FB ANIMATIONي2ي

 ............................................................................STE AUTO ECOLE LOUDYIي2ي

 ............................................................................. STE ESPACE MAAMOURAي2ي

 ...................................................................................... STE KENZI ELEGANTي2ي

 ............................................................................................ STE PANEL AGROي2ي

 ............................................................................................ SOLAMTA RABAT22ي

 ............................. SHANGHAL ZHENHUA HEAVY INDUSTRIES SPAIN22ي

 .........................................................................................................MAROLIFT22ي

 .........................................................................................................SHOORAH22ي

 ............................................................................. 22يشركة بولد  أيطال أأون�سي

 ................................................................................................AFRIQUIA MED22ي

 ........................................................................................... ALM PUBLISHING22ي

 ............................................................................................CHEMOUAE SALE23ي

 ..........................................................................................................PRO PARK23ي

 ...................................................................................................... MAKNET3D23ي

 .........................................................................................STE S.A DOMICOM23ي

 ...................................................STE SM.MH ELECTRICITE ET PLOMBIER23ي

 ............................................................................................ 22يشركة  سو ي ترانس

 ............................................................................................ SIGMA SHIPPING22ي

 ...................................................................................................OPTION PLUS22ي

 ................................................................................................TULIPE DESIGN22ي

 ...............................................................................................STE AZIMO CAR22ي

 ......................................................................................... G.P.S AIN SALAMA22ي

 .......................................................................................... START SOLUTION25ي

 ........................................................................................... STONE ALLIANCE25ي

 ......................................................................................................C.H LAHSEN25ي

 ................................................................................ CHADI TRANSACTIONS25ي

 .................................................................................................................AI-MN25ي

 .............................................................................................. CELAF TRAVAUX25ي

 .....................................................................................LJ D’IMPORT EXPORT2ي(

 ............................................................................................ )2يشركة ويب أنسيس

)2ياكسيون فونسيير................................................................................................. 

)2يابدن ا لو.............................................................................................................. 

 ...............................................................................................CARA & BONITA27ي

 ................................................................................................................T2MVB27ي

 ...........................................................................................................KM CORP27ي

27يشركة ألسطام...................................................................................................... 

 ................................................................................................................. 28ينرا�سي)

 ................................................................................................................. 28يبرينو ي)

 .......................................................................................ESQUINITA COCINA28ي

 ...................................................................................RESIDENCE MANIOLA28ي

 ................................................................................. RESIDENCE MARIPOSA28ي

 ..................................................................................STE BANETARKI IMMO29ي

 ...............................................................................................STE MA PISCINE29ي

 ............................................................................................................TAJ MALL29ي

 .................................................................ECOLE LA PLUME VERTE PRIVEE29ي

 ..............................................................................MANNSCHAFT HYGIENE30ي

 ..........................................................................................GOLDEN DELIGHT30ي

 ............................................................................................. DRON NISS PRO30ي

 ......................................... CENTRE(EDUCASUB(PRIVE «OUSTAD’COM»30ي

 .............................................................................................................AXE HILLي3ي

 ..................................................................................... SALON ELISA DAKARي3ي

 ......................................................................................................... IMMOSIMي3ي

 ............................................................................................... H2 IMMOBILERي3ي

 ...................................................................................................... ASSURISMA32ي

 .......................................................................................................JANA VIAJES32ي
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 ................................................................................. DEMSIRI PIECES AUTO32ي

32يمجلوعة مدارس أون بول الخاصة................................................................... 

33يشركة التقنيات والتجهيزات لتحريك املياه.......................................................... 

 ......................................................................................... EXPACT PARTNERS33ي

 ................................................................................................................ KWIKS33ي

 .............................................................................................BRAND BUILDER33ي

 ......................................................................................... EXPACT PARTNERS33ي

 .............................................................................................................. 33ي»  انيك »

 ........................................................................................................... 32ي» أويلهم »

 .......................................................................................MH SOUTRAITANCE32ي

 E B F P32ي

 ......................................................................STE NOUN MOGADOR 32يشركة

 ....................................................................STE « DAR(BOUTAZERT « SARL32ي

 ................................................................................................... CASA EDIFICE32ي

 ...................................................................................................... SINGLE CAR35ي

 ................................................................................ FENIX MAGHREBI E.D.R35ي

35يكوزي تراف........................................................................................................... 

 ..........................................................................................LRO CONSULTING35ي

 .........................................................................................................STE ADLAL35ي

 ..............................................................................................................STE MLS35ي

 ................................................................................................... TP MAGHREB35ي

 ........................................................................................ SOCIETE SINE TWO35ي

 .............................................................................................................. GLOSYS3ي(

 .................................................................... SOCIETE WORKFORCE VALUE3ي(

)3يأانت طرافو......................................................................................................... 

 .................................................................................................. )3يشركة سيترا  ت

 ............................... AMENAGEMENT CONSTRUCTION ET SOLUTION3ي(

 ........................................................................ BENSAID NETTOYAGE 3يشركة(

 .....................................................................................................COPROMALI37ي

 .......................................................................................................RAGAB CAR37ي

 ................................................................................SOCIETE ELAOUNI SERV37ي

 ...........................................................................................MAYSA ACHGHAL37ي

 ............................................................................................................STE KTPS37ي

 ....................................................................................................... VERDASUN37ي

 ...........................................................................................MEDICT SERVICES38ي

 ..................................................................................................STG TELECOM38ي

38يشركة صومينال................................................................................................... 

 ...................................................................................................... NEW PLACK38ي

 .........................................................................................................EMOTRAD38ي

 ............................................................................................................ASBATIM38ي

 .................................................................................................................  TMHF39ي

39يشركة أمغيد......................................................................................................... 

 ....................................................................................OUANAHOU SERVICE39ي

 ............................................................................................ TRANS ISMAIL ET39ي

 .....................................................................................................VISTA VERDE39ي

 ..........................................................................................................IRRI AZUR20ي

 ............................................................................................. CONFIG MAROC20ي

 ......................................................................................................... SG INVEST20ي

 ....................................................................................................BK HOLDING20ي

 ................................................................................................. HYGIENE PLUS20ي

 ........................................................................................................ RKDIMMOي2ي

ي2يكونتنونطال نيوز ماروك...................................................................................... 

 ................................................................................................. INAS FISASCATي2ي

 ................................................................................................. INAS FISASCATي2ي

 ...........................................................................................................BAB CASA22ي

 .....................................................................................................ENERGIE.MA22ي

 ...............................................................................................COOLING TECH22ي

 ......................................................................................... J.L PARA COIFFEUR22ي

 .............................................................SC SAVOIR VIVRE ET PROTOCOLE23ي

23ي5)9 ويبس............................................................................................................ 

 SOCIETE TANGEROISE POUR L›EXPLOITATION DU RESTAURANT(

 .............................................................................LE CLARIDGE SARL23ي

 ........................................................................................................NH Finance22ي

 ......................................................................................................MERO JEBSE22ي

 .................................................................................................ARGA NEGOCE22ي

 .............................................. INTERNATIONAL(BUSINESS  TRANSPORT25ي

 ....................................................................................................... LJT MAROC25ي

 ................................................................................................... BEST SEFROU25ي
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 SOCIETE TANGEROISE POUR L›EXPLOITATION DU RESTAURANT

 .............................................................................LE CLARIDGE SARL2ي(

 ........................................................... SOCIETE AIT MONTASSIR SARL AU2ي(

 .....................................................................................................RH SYSTEME2ي(

 .................................................................................................SOTRAFOREST2ي(

 .....................................................................................STE GSM EL MADINA27ي

 ........................................................................................................ PEREGLINE27ي

 ...............................................................................................DOUAM TRANS27ي

 ................................................................................................... GHITAMOUN27ي

 .................................................................................................PB COSMETICS28ي

 .......................................................................TRANSGOLD FORWARDING28ي

 ............................................................................... Petro Energy Contracting28ي

 .................................................................................................... ESWA TRADE28ي

 ............................................................................................................ VANOVA29ي

 .........................................................................................gazo forge industrie29ي

 .........................................................................................NIBET TRANSPORT29ي

 ............................................................................................ DAR EL MANDAR29ي

 ........................................................................................AIRIR PROMOTION29ي

 ............................ SOCIETE IMMOBILIERE LIBANO MAROCAINE SARL50ي

 .................................................................................................................RAFIKI50ي

 .......................................................................................................ZANAFIART50ي

 .......................SOCIETE D’AGRICULTURE ET DE LOGISTIQUE MAROCي5ي

 ...................................................................................STE ORIENTFUIT SARLي5ي

 ........................................................................................... GOLDEN CAFTANي5ي

 .......................SOCIETE D’AGRICULTURE ET DE LOGISTIQUE MAROCي5ي

 ................................................................................................... JONES TRANS52ي

 ..................................................................................ENTREPRISE EL BROUJI52ي

 .......................SOCIETE D’AGRICULTURE ET DE LOGISTIQUE MAROC52ي

 ...............................................................................................LES BAINS RAMI52ي

 ....................................................................................................... SORAPIDEP53ي

 ........................................................................................................BOUCHON53ي

 ................................................................................................FRUFIELD SARL53ي

 ...........................................................................................................K.Y AGRO52ي

 .........................................................................................................PELECRAM52ي

 ...........................................................................................MED MARKETING52ي

 ......................................................................................STE(MAR & BEL(SARL52ي

 ..........STE EURO AZUR PIECES POIDS LOURDS ET INDUSTRIE SARL55ي

 ........................................................................................ OXYCOUPE JADIDA55ي

 ............................................................................................................ FORRIRA55ي

 .................................................................................................RIAD EL OULJA55ي

 .................................................................... CAFE RESTAURANT Xeme ART5ي(

 ...............................................................................................STE  LA(POMME5ي(

 ....................................................................SOCIETE UNI NACHHILFE SSN5ي(

 ...................................................................STE OUED FES DE TRANSPORT5ي(

 ................................................................................ARCH-EASY  S.A.R.L.A.U 57ي

 ............................................................................................................ JRH BOIS57ي

 .................................................................................... STE DIGITAL INFINITY57ي

 ....................................................................................................ABGO TRANS58ي

 .........................................................................................SH CREATIVE SARL 58ي

 .............................................................................................................SOTADIL58ي

 ...........................................................................................................MOT›ART59ي

 ....................................................................................................W BATIMENT59ي

 ............................................................................... RED ONE IMMO S.A.R.L 59ي

 ...............................................................................................................IZMFER59ي

 .......................................................................................... COMPTOIR DALIA0)ي

 ......................................................................................................... 7SEAS LAB0)ي

 .............................................................ART AND CULTURE CONSULTING0)ي

 FIDUCIAIRE NORD AFRICAINE D›EXPERTISE COMPTABLE ET DE

 ..................................................................... CONSEIL DE SOCIETES0)ي

 ............................................................................................ SOCIETE ACAIWAي)ي

 ................................................................................. SAFI DEVELOPPEMENTي)ي

 ...........................................................................................HK LIVE KITESURFي)ي

 ................................................................................................. STE SOUKRIM ي)ي

 ................................................................................. HERLBAN TRANSPORT2)ي

 ............ GROUPE(SCOLAIRE(LES(PIONNIERS(DU(SAVOIR(PRIVE (SARL(2)ي

  VILLAS( KESH( EVASION( SARL( AU - ENSEIGNE : VILLAS( FLEURS( DE

 ........................................................................JASMIN MARRAKECH2)ي

 .MAROC RENOVATION DE CONSTRUCTION ET INGENIERIE MRCI3)ي
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 ..................................................................................STE SIFOMED SARL AU3)ي

 .................................................................................................... SATIVIA CALL3)ي

 ..................................................................................................TRANDALOUS2)ي

2)يميلتي كوبرا............................................................................................................ 

 .................................................................................................................  SFAD2)ي

 .................................................................................................... apia tourisme2)ي

 ......................................................................................................MILTA KECH2)ي

5)ينور العزيز طرنسبور............................................................................................. 

 .........................................................................................APIA COSMETIQUE5)ي

 ................................................................JAWHAR HOTEL MANAGEMENT5)ي

 ...........................................................................................................CONSVAL5)ي

 .............................................................................. BEN LHOSSIN PRESSINGي((

 ......................................................................................................AJNHI TEAMي((

 ......................................................................JAWHAR SPA MANAGEMENTي((

 .......................................................................................................MORO&CIEي((

 ..........................................................................................SIYAHA TARFIHIYA7)ي

 ...........................................................................................................TAFKOUT7)ي

 ..........................................................................................WOLF LINE TRANS7)ي

 ......................................... STE LOS BOLICHES INVESTISSEMENTS SARL8)ي

 ................................................................................................. VIVA FOREVER8)ي

 .......................................................................................... VIVA LOCA-IMMO8)ي

 .............................................................................................. 3A TRANS LINES9)ي

 .......................................................................................................... 5G STORE9)ي

 .............D’ETUDES(ET(DE(CONSTRUCTION(DURAND « S.E.C.D « Sarl9)ي

70يشركة الفتح موكا ور............................................................................................ 

 .............D’ETUDES(ET(DE(CONSTRUCTION(DURAND « S.E.C.D « Sarl70ي

 ............................................................................................EL FAJR LIL BINAA70ي

 ..................................................... STE ARTS DESIGN BUILDING SARL AU70ي

 CLINIQUE( MEDICO - CHIRURGICALE-MAISON

 ...........................................»D›ACCOUCHEMENTS «VAL(D›ANFAي7ي

 ........................................................................... SILVIA PROMOTION SARLي7ي

 ................................................................................................BELGAR TRANSي7ي

 ........................................................................................... PIZZERIA SALENAي7ي

 ...................................................................................... ESTRELLA HOLDING72ي

 .............................................................................................JOUDIA NEGOCE72ي

72ي سكونت تور........................................................................................................ 

 ................................................................AL ALAMIYA D'ENGINS SARL AU73ي

 .....................................................................................................ETORKI BOIS73ي

 ................................................................................................. TRIUMPH CAR73ي

 .............................................................................................PARA TRIOMPHE73ي

 ...................................................................................................FLIPCOBELIYA72ي

 ............................................................................. OASIS BUSINESS CENTER72ي

 ..................................................................................................SILVER HOUSE72ي

 ............................................................................................COTE LANGUAGE75ي

 ............................................................................................................... 75يبدر بريك

 ..............................................................................................................COFITEL75ي

 ..........................................................................................................RL TOURS7ي(

 .....................................................................................AHBAROUCH TRANS7ي(

 ...............................................................GLOBAL CONSULTING SERVICES7ي(

 .................................................................................. )7يم.ب. .  هول   ن أوفشور

 ..................................................................................................... EDEN RELAX7ي(

 ......................................................................................................... VIVA CLUB77ي

 .......................................................................................................KOLIOMATI77ي

 ............................................................................... ALMONA INGREDIENTS78ي

 ..................................................................................................MITAT FELLAH78ي

 ........................................................................................... BARI TRANS SARL78ي

 .................................................................................................miguca progres78ي

79يمرا ي للتصد ر واالستيرا  ش.م.م ش.و................................................................ 

 ........................................................................................................SRC TRANS79ي

 ................................................................................. MODE CORPORATION79ي

 ................ SOCIETE D›ETUDE ET TRAVAUX UNIQUE ET POLYVALENT79ي

 ........................................................................... STE TIMA TRANS INTERIM80ي

 ........................................................................................AGROVEST MAROC80ي

 ........................................................................................................... TK PREFA80ي

 ................................................................ LES HUILERIES AIT IMOUR SARL80ي

 .............................................................................SOCIÉTÉ MAGIQUE PNEUي8ي

 ..................................................................... STE TAOUTAT TRAVAUX SARLي8ي

 .................................................................................................................  GWEBي8ي
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 ................................................................................................... REDONE CARي8ي

 ................................................................................. MODE CORPORATIONي8ي

 .................................................................................SOCIÉTÉ CONFORT AIR82ي

 ................................................................................................................. MB2O82ي

 .................................................................................SOCIÉTÉ CONFORT AIR82ي

 .................................................................................. SOCIÉTÉ AL GHANMIA82ي

 ...................................................................................SOCIETE(IYADAM  BAT82ي

 ............................................................................................................ LAPINKA83ي

 ................................................................................ SOCIETE ORIO PROMO83ي

 .....................................................................................................GAIA TRAVEL83ي

 .....................................................PATRIMOINE(CONSULTING & EVENTS83ي

 ................................................................................................. AMIGO CLEAN82ي

 ................................................................................................. AMIGO CLEAN82ي

 ......................................................................................AMR MASSIR TRANS82ي

 ..........................................................................................STE SALADJO MED82ي

 .......................SOCIETE D’AGRICULTURE ET DE LOGISTIQUE MAROC82ي

 .............................................................................................................. 85يلوأديس

 .......................SOCIETE D’AGRICULTURE ET DE LOGISTIQUE MAROC85ي

 ............................................................................................................TAZKALA85ي

 ...................................................................................AL(GHOROUB  TRANS85ي

 .............................................................................................STE ALLIANCE AF8ي(

 ......................................................................... STE LAAOUISSI DIAG AUTO8ي(

 ................................................................................................DELTA TARMIM8ي(

 ......................................................................... )8يوي- فيفو تلكلينيكسيون مروك

 ................................................................................................... 2AN NEGOCE8ي(

 ................................................................................... STE BEN MAJD TRANS87ي

87يوي- فيفو تلكلنيكسيون...................................................................................... 

 ........................................................................................ STE CHICKEN PARC87ي

 .............................................................. SMV COSTRUZIONI TANGER MA87ي

 .................................................STE(REDA(BST .IMMOBILIERE(SARL(A.U( 88ي

 .............................................................................................BO&ZEN(JARDIN88ي

 ....................................................................................................... AQUA DRIP88ي

 .........................................................................................................ELM LINKS89ي

 ..........................................................................................COMPAGNIE SABA89ي

 .......................................................................................................LIZA TEXTIL89ي

 .................................................................................................CASA CAMION89ي

 ................................................................................................... 89يفيستي سيرفيس

90يفوزيس فارما........................................................................................................ 

 .......................................................................................... STE ISTEL SARL AU90ي

 ........................................................................ MERROUCH  COSMETIQUE90ي

 ..........................................................................................COMPAGNIE SABAي9ي

 ..................................................................................................... DESK NORDي9ي

 .....................................................................................................MON TRANSي9ي

 ...............................................................................................MAGNA INVESTي9ي

 ................................................................................................ ATELIO GROUP92ي

 ...................................................... VERTICAL FARMING TECHNOLOGIES92ي

 .......................................................................... PREMIUM CONTRACTORS92ي

 ............................................................................................... TAMESNA VERT93ي

 ....ECOLE PRIVE DE FORMATION DANS LES METIERS DE LA SANTE93ي

93يأومنيوم سيونتفيك إي تيكنيك » أو.س.ث»....................................................... 

 ...................................................... 93يأومنيوم سيونتيفيك إي تيكنيك »أو.س.ث»

 .............................................ENTREPRISE SERVICE BELKHYAT SARL AU  92ي

 ....................................................................BENSALEM ASCENSEUR 92ي شركة

 ...............................................................................................YOU AIR TRANS92ي

 .....................................................................BENSALEM ASCENSEUR 92يشركة

 .....................................................................BENSALEM ASCENSEUR 95يشركة

 ..................................................STE GARIED DE TRAVAUX DIVERS SARL 95ي

 .....................................................................BENSALEM ASCENSEUR 95يشركة

 .....................................................................BENSALEM ASCENSEUR 95يشركة

 ...................................................................................................... 95ي  ان سيرفيس

 ......................................STEINMÜLLER ENGINEERING NORTH AFRICA9ي(

 ........................................................................................ BASNAS LOGISTICS9ي(

 ....................................................................................................... PREMIUDIS9ي(

97ينور شياضلة........................................................................................................ 

 ..............................................................................................TRICOTS RIAMO97ي

 ..........................................................................................MOBILIER DESIGN97ي

 ............................................................................................................ LIVRAISA97ي

98يمارؤاكوي.............................................................................................................. 
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 .........................................................................MEGADIS PARA LAAYOUNE98ي

 ......................................................................................................... 98يأ ول سوفت

 ........................................................ REACH GLOBAL CORPORATION sarl99ي

 ......................................................................................... JORF MECANIQUE 99ي

 ......................................................................................MEDIA IMMO AUTO99ي

 .............................................................................................H.S.B.R SERVICES99ي

 ...............................................................................................AMINOPROMO200

 .......................................................................STRUCTURAL ENGINEERING200

 ...................................................... GROUPE PROTECTION PREVENTION200

 ......................................................................................... JAMALJANE TRANS200

 ......................................................................................................... VEDAT ARI20ي

 ............................................................................. Z.A.S COM CONSULTING20ي

 ....................................................................................................SPRL AYMAN20ي

 ............................................................................................................ RABLAIN202

 .......................................................................................... RADAYA LOGISTIC202

 .....................................................................STE BOULANGERIE ISTANBUL202

 .....................................................................STE BOULANGERIE ISTANBUL202

 ................................................................................CONSERVERIE WASSILA202

 ......................»ENTREPRISE(DE(REALISATION(DES 3 RESEAUX « ER3R203

 .....................................................................................QMAG CONSULTING203

 ......................»ENTREPRISE(DE(REALISATION(DES 3 RESEAUX « ER3R203

 ...........................................................................................LUXEMBOURG (3203

 .........................................................................................ML7 DES(TRAVAUX202

 .... »SOCIETE(ENTREPRISE(DE(REALISATION(DES 3 RESEAUX « ER3R202

 ........................................................................................ M.K BEST SERVICES202

 ...........................................................................................« RAMO FLORES« 202

 ..........................................»VIإكصلونص إ لو« «EXCELLENCE IMMO VI «205

 ........................................................................................... « MCF HOLDING»205

 ....................................................................... SOCIETE S.J SOLIDAIRE SARL205

 ............................................... LES ROCHES BLANCHES - 205الصخور البيضاء

 ............................................................................................  SKANDIA GLASS205

 ........................................................................................................ SVEA MOB20(

 ........................................................................ ALLO MON GESTIONNAIRE20(

 ............................................................................................................ DIGIFISH20(

)20إمرالد تكنولوجي................................................................................................... 

 ..................................................................................................SADA EVENTS 207

 .....................................GROUPEMENT DES PHARMACIENS LA RUCHE207
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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

 لتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحلل اإل ارة أ ة مسؤولية فيلا  تعلق بلضلون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

RABAT TV PRODUCTION
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وشريك وحيد

مقرها االأتلاعي : 28، شارع فال 

ولد علير أكدال الرباط

تعد ل شركة
بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح)

بالرباط للجلع العام) (2020  يسلبر)

 RABAT TV لشركة) االستثنائي 

تم) ش.م.م.و.ش.و  (PRODUCTION

ما  لي):

املصا قة عل2 نقل امسهم):

امسهم) نقل  سند  بلوأب 

املللوكة للشركة بتاريخ فاتح  يسلبر)

اهواري) الياس  السيد  قام  (،2020

بتحويل)200)سهم  للكها في الشركة)

إ 2 السيد حلزة انو.

تكييف اإل ارة):

 قرر االأتلاع العام بعد استقالة)

السيد الياس اهواري تعيين):

9ي  انو من مواليد) السيد حلزة 

الكبداني  ريوش،) بدار  993ي)  نا ر)

رقم) ويحلل  الجنسية،) مغربي 

(،S7973)ي رقم) الوطنية  البطاقة 

إقامة) ي) شقة) (30 بعلارة) الساكن 

إضافي) ي) النهضة) حي  النهضة  أنان 

ومسيرا) للشركة  مسيرا  الرباط 

للشركة ملدة غير محدو ة.

تحيين النظام امسا�سي.

تحيين) العام  االأتلاع   قرر 

ملراعاة) للشركة  امسا�سي  النظام 

التعد الت التي تم إقرارها.

الضبط) بكتابة  اإل داع  تم  لقد 
تحت) بالرباط  التجارية  باملحكلة 
8ي) يسلبر) بتاريخ) )0927ي) الرقم)

.2020
التجاري) بالسجل  التقيد  رقم 

20829ي.
1 P

GENERAL SERVICES COM
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وشريك وحيد

مقرها االأتلاعي : ي2، ساحة
ابو بكر الصد ق، شقة رقم 8

أكدال - الرباط
تعد ل شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
للجلع) بالرباط  (2020 نوفلبر) 7ي)
 GENERAL العام االستثنائي لشركة)
تم) ش.م.م.و.ش.و  (SERVICE COM

ما  لي):
املصا قة عل2 نقل امسهم):

امسهم) نقل  سند  بلوأب 
نوفلبر) 7ي) بتاريخ) للشركة  املللوكة 
كرطيط) السيدة  قامت  (،2020
سهم تللكها) 000ي) بتحويل) حسناء)

في الشركة إ 2 السيد غربي  وسف.
تكييف اإل ارة):

 قرر االأتلاع العام بعد استقالة)
السيدة كرطيط حسناء)تعيين):

مواليد) من  غربي  وسف  السيد 
حسان،) بالرباط  987ي) فبرا ر) 2ي)
رقم) ويحلل  الجنسية،) مغربي 
(،A((872ي رقم) الوطنية  البطاقة 
حي) ((2 رقم) ص  او  بلوك  الساكن 
بوهالل ح.ي.م الرباط.)مسيرا منفر ا)
غير) ملدة  للشركة  ومسيرا  للشركة 

محدو ة.

تحيين النظام امسا�سي.

تحيين) العام  االأتلاع   قرر 

ملراعاة) للشركة  امسا�سي  النظام 

وبالتا ي) إقرارها،) تم  التي  التعد الت 

تم تعد ل املوا ))،)7)و3ي.

الضبط) بكتابة  اإل داع  تم  لقد 

تحت) بالرباط  التجارية  باملحكلة 

7ي) يسلبر) بتاريخ) 3)092ي) الرقم)

.2020

التجاري) بالسجل  التقيد  رقم 

3)ي25ي.

2 P

ZAYTI

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وشريك وحيد

مقرها االأتلاعي : زنقة أبي فارس

املريني الطابق السفلي علارة نهون 

شقة رقم 8 محل رقم 3 حسان 

الرباط

تحويل مقر شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

20) وليو)2020)بالرباط للجلع العام)

 ZAYTI SARL AU(االستثنائي لشركة

ش.م.م.و.ش.و تم ما  لي):

تحويل املقر االأتلاعي للشركة):)

ساحة أبو بكر الصد ق) ي2) (: من)

شقة رقم)8)أكدال الرباط.

إ 2):)زنقة أبي فارس املريني الطابق)

السفلي علارة نهون شقة رقم)8)محل)

رقم)3)حسان الرباط.

الضبط) بكتابة  اإل داع  تم  لقد 
تحت) بالرباط  التجارية  باملحكلة 
25)أغسطس) بتاريخ) ي9ي)0ي) الرقم)

.2020
التجاري) بالسجل  التقيد  رقم 

39879ي.
3 P

BN GROUPE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وشريك وحيد

مقرها االأتلاعي : بلوك 37 شارع 
القلرة اليعقوب املنصور الرباط

تعد ل شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
5ي) وليو)2020)بالرباط للجلع العام)
 BN GROUPE لشركة) االستثنائي 

SARL AU)ش.م.م.و.ش.و تم ما  لي):
تحويل املقر االأتلاعي للشركة):)

ساحة أبو بكر الصد ق) ي2) (: من)
شقة رقم)8)أكدال الرباط.

القلرة  شارع   37 بلوك   : إ 2)
اليعقوب املنصور الرباط.

تغيير النشاط التجاري إ 2):
مركز االتصال الهاتفي))مشغل).

االستشارات اإل ارية.
استيرا  وتصد ر.

تكييف اإل ارة):
  قرر االأتلاع العام تعيين السيدة

مريم بن نوار مسيرة وتعيين):
السيد محلد خربوش من مواليد)
مغربي) بالرباط،) 997ي) فبرا ر) ((
البطاقة) رقم  ويحلل  الجنسية 
الساكن) (،AE28327ي رقم) الوطنية 

ب رقم)333)سكتور حي السالم سال.
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ومسيرا) للشركة  مشاركا  مسيرا 

للشركة ملدة غير محدو ة.

املصا قة عل2 نقل امسهم):

بلوأب سند نقل امسهم املللوكة)

للشركة بتاريخ)2) ونيو)2020،)قامت)

 500 بتحويل) نوار  بن  السيدة مريم 

السيد) إ 2  الشركة  في  تللكها  سهم 

محلد خربوش.

الضبط) بكتابة  اإل داع  تم  لقد 

تحت) بالرباط  التجارية  باملحكلة 

سبتلبر) (9 بتاريخ) 553)0ي) الرقم)

.2020
التجاري) بالسجل  التقيد  رقم 

32227ي.

4 P

ATELIER MAMOUN ZAARI
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

بالشريك الوحيد
رأسلالها : 00.000ي  رهم

العنوان : )، زنقة ضا ة عوا

الشقة رقم )ي، أكدال، الرباط

بلقت�سى عقد عرفي املؤرخ بتاريخ)

واملسجل بالرباط) (2020 30)سبتلبر)

2020))تم تأسيس) )ي)نوفلبر) بتاريخ)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

بالشريك الوحيد تحلل الخصائص)

التالية):
مامون) علل  ورشة  (: التسلية)

الزعري ش.ذ.م.م))ش.و).

مهندس   : االأتلاعي  الهدف 

معلاري، أشغال الهندسة املعلارية، 

البناء،  أعلال  املعلوماتي،  الطبع 

التصد ر  واستشارة،   راسة 

واالستيرا .
زنقة) (،( (: عنوان املقر االأتلاعي)

أكدال،) )ي،) الشقة رقم) ضا ة عوا،)

الرباط.
00.000ي  (: الشركة) رأسلال 

000ي)حصة بقيلة)  رهم مقسم إ 2)

00ي) رهم للحصة الواحدة مكتتبة)
ومحررة بالكامل باسم السيد الزعري)

مامون.

ويسيرها) الشركة  :) د ر  التسيير)

غير) ملدة  مامون  الزعري  السيد 

محدو ة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

وضع السجل التجاري.

من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)

ي3) يسلبر من كل سنة ما عدا السنة)

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

باملركز) القانوني  اإل داع  تم 

بالرباط،) وم لالستثلار   الجهوي 
التقييد) رقم  (،2020 )ي) يسلبر)

السجل التجاري)09200ي.

6 P

MAROAPP
SARL AU

الرأسلال : 50.000  رهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة بشريك وحيد

بلقت�سى عقد عرفي املؤرخ بتاريخ)

واملسجل بالرباط) (2020 نوفلبر) )ي)

2020))تم تأسيس) 20)نوفلبر) بتاريخ)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

تحلل الخصائص التالية):

شركة) (MAROAPP (: التسلية)

بشريك) املحدو ة  املسؤولية  ذات 

وحيد.

في) سواء) (: االأتلاعي) الهدف 

املغرب والخارج):

تكنولوأيا املعلومات واالتصال.

للشركات) الخدامات  تقد م 

املعلومات) مجال  في  وامفرا  

واالتصاالت.

الحزم) الجاهزة،) الوأبات  توزيع 

واملستندات.
عنوان املقر االأتلاعي):)زنقة ارز،)
الطابق امول،)رقم)33،)سيكتور)يي،)

حي الرياض،)الرباط.
50.000) رهم) (: رأسلال الشركة)

00ي  بقيلة) حصة  (500 إ 2) مقسم 

مكتتبة) الواحدة  للحصة   رهم 

ومحررة بالكامل):

 500 أوا ) محلد  السيد  ا ي 

حصة اأتلاعية):)50.000) رهم.

ويسيرها) الشركة  :) د ر  التسيير)
غير) ملدة  أوا   محلد  السيد  ا ي 

محدو ة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

وضع السجل التجاري.
من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)
ي3) يسلبر من كل سنة ما عدا السنة)

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي) يسلبر) بالرباط،) وم) التجارية 
2020،)رقم التقييد السجل التجاري)

09232ي.
7 P

ائتلانية هب فيد

املقر االأتلاعي):)شارع موالي عبد الرحلان)

العلارة))5)الشقة رقم)8)القنيطرة

أوصاميد ترانس
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ الغرب،) امربعاء)  بسوق 
القانون) تم وضع  (2020 أكتوبر) 2ي)
»أوصاميد ترانس») امسا�سي لشركة)

بالخصائص التالية):
التسلية):)أوصاميد ترانس.

الشكل القانوني):)شركة محدو  ة)
املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

:) وار أوال  علار) املقر االأتلاعي)
الزوتن سيدي بوبكر الحاج امربعاء)

الغرب.
غرض) :) كون  الشركة) غرض 

الشركة):
نقل املستخدمين.

مدة الشركة):)99)سنة.
تسيير الشركة أسند للسيد مويلح)

عبد العزيز.
من تبتدئ  (: املالية)  السنة 

ي3  في) وتنتهي  (،2020 أكتوبر) 2ي)
 يسلبر)2020.

مبلغ) حد   (: اإلألا ي) الرأسلال 
000ي  مقسلة إ 2) 00.000ي) رهم،)
للواحدة،) 00ي) رهم  بقيلة) حصة 

موزعة عل2 الشكل التا ي):
السيد) ملكية  في  حصة  000ي)

مويلح عبد العزيز.

باملحكلة) تم  (: القانوني) اإل داع 
الغرب) امربعاء) بسوق  االبتدائية 
تحت رقم)873)2)بتاريخ))ي) يسلبر)

.2020
ملخص قصد النشر):)ائتلانية هب فيد)

القنيطرة

8 P

ائتلانية هب فيد

املقر االأتلاعي):)شارع موالي عبد الرحلان)

العلارة))5)الشقة رقم)8)القنيطرة

الهرا�سي ترانس
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ الغرب،) امربعاء)  بسوق 
القانون) وضع  تم  9ي20) مارس) (2(
ترانس») »الهرا�سي  لشركة) امسا�سي 

بالخصائص التالية):
التسلية):)الهرا�سي ترانس.

الشكل القانوني):)شركة محدو  ة)
املسؤولية.

:) وار أوال  رياحي) املقر االأتلاعي)
بنعو ة)) قرية  قيا ة  الظل  أبل 

امربعاء)الغرب.
غرض) :) كون  الشركة) غرض 

الشركة):
نقل املستخدمين.

مدة الشركة):)99)سنة.
الهرا�سي) (: أسند) الشركة  تسيير 

الرياحي والسيد عبد هللا زعطوم.
من تبتدئ  (: املالية)  السنة 
وتنتهي في الختام) 9ي20،) فاتح  نا ر)

من)ي3) يسلبر)9ي20.
مبلغ) حد   (: اإلألا ي) الرأسلال 
000ي  مقسلة إ 2) 00.000ي) رهم،)
للواحدة،) 00ي) رهم  بقيلة) حصة 

موزعة عل2 الشكل التا ي):
السيد) ملكية  في  حصة  (500

الهرا�سي الرياحي.
السيد ملكية  في  حصة  (500 

عبد هللا زعطوم.
باملحكلة) تم  (: القانوني) اإل داع 
الغرب) امربعاء) بسوق  االبتدائية 
ماي) 5ي) بتاريخ) 9ي3)2) رقم) تحت 

9ي20.
ملخص قصد النشر):)ائتلانية هب فيد)

القنيطرة

9 P
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MENKAR TRAVAUX
SARL

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  قد  بالرباط 
تحلل) والتي  املسؤولية  محدو ة 

الخصائص التالية):
MENKAR TRAVAUX(:(التسلية

الصفة القانونية):)شركة محدو ة)
املسؤولية.

أعلال) (: االأتلاعي) الهدف 
أعلال) سيلا  وال  البناء،) أو  البناء)
تكييف) وتركيب  والتدفئة  السباكة 
الكهربائية) التركيبات  وأعلال  الهواء)

والسباكة وأعلال التركيب امخرى.
رأسلال الشركة):)20.000) رهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي.

شارع) 5ي) رقم) (: االأتلاعي) املقر 
امبطال شقة)2)أكدال الرباط.
التسيير):)الحنصا ي كلال.

اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 
لدى) التجاري  بالسجل  القانوني 
)ي  بالرباط  وم) التجارية  املحكلة 
ي0920ي  رقم) تحت  (2020  يسلبر)

ورقم السجل التجاري)يي283ي.
10 P

فيطا كوم
مكتب الحسابات والجبا ات

واستشارة املقاوالت
30،)زنقة لبنان،)الشقة رقم)8،)حي املحيط)

الرباط
الهاتف):)2ي.05.37.72.30

STE RAMIFLEX
SARL

Au(Capital(de 50.000 Dhs
Siège(Social : AHOUAZ(RMILIA

N°10 SIDI(YAHYA(ZAIR
TEMARA

RC : 108473
حل الشركة

املؤرخ) العرفي  العقد  بلقت�سى 
2020)قرر الجلع) ي2)سبتلبر) بتاريخ)
 RAMIFLEX SARL لشركة) العام 

ذات املسؤولية املحدو ة ما  لي):

حل الشركة.
تعيين السيد علر  اسين اوفو�سي)

مصفي للشركة.
في) الشركة  تصفية  مقر  تحد د 
0ي  رقم) الرميلية  احواز  (: العنوان)

سيدي  حيى زعير،)تلارة.
املحكلة) في  القانوني  اإل داع  تم 
التجارية بالرباط في)7ي)نوفلبر)2020 

تحت رقم)00)08ي.
لالستشارة والتنبيه

فيطا كو

11 P

APTIV SERVICES MAROC
SA

س.ت طنجة رقم 2597ي
تغيير متصرفين

تغيير الرئيس املد ر العام
اإل ارة) مجلس  محضر  بلوأب 
والجلع) (2020 نوفلبر) (5 املنعقد ب)
ب) استثنائيا  املنعقد  العا ي  العام 
)2)نوفلبر)2020،)بالشركة املساهلة)
 APTIV SERVICES MAROC SA
طريق) طنجة،) االأتلاعي  املقر  ذات 

الرباط،)تقرر ما  لي):
مهام السيد خوزي كارلوس) إنهاء)
من) (José Carlos JIMENEZ أيلنز)

مهامه كرئيس مد ر عام.
معا نة تعيين السيد محلد بحري)
  Mohmmed( BAHRI( FILALI فيال ي)

كرئيس مد ر عام للشركة.
إنهاء)مهام السيد رضوان بولعيش)

Redouan BOULAICH)كلتصرف.
تعيين كلتصرفين أد ):

 Eoin مولدوني) اوين  السيد 
ا رلندي،) مواطن  (،MULDOWNEY

والقاطن ب)57)كالن بارك،) بلن.
 Darren بيركا) السيد  ارين 
والقاطنة) كندي،) مواطن  (BYRKA

بالشقة)2ي،)سبيناكر الفيرنو،) بلن.
تم إنجاز اإل داع القانوني بكتابة)
الضبط باملحكلة التجارية لطنجة،)
رقم) تحت  (2020 2ي) يسلبر) في)

.2370(8
12 P

APTIV SERVICES TANGER
SA

س.ت طنجة رقم 05ي33
تغيير متصرفين

تغيير الرئيس املد ر العام
اإل ارة) مجلس  محضر  بلوأب 
والجلع) (2020 نوفلبر) (5 املنعقد ب)
ب) استثنائيا  املنعقد  العا ي  العام 
)2)نوفلبر)2020،)بالشركة املساهلة)
 APTIV SERVICES TANGER SA
تجزئة) طنجة،) االأتلاعي  املقر  ذات 
تقرر للتصد ر،) الحرة  املنطقة   ي،)

ما  لي):
مهام السيد خوزي كارلوس) إنهاء)
من) (José Carlos JIMENEZ أيلنز)

مهامه كرئيس مد ر عام.
معا نة تعيين السيد محلد بحري)
  Mohmmed( BAHRI( FILALI فيال ي)

كرئيس مد ر عام للشركة.
إنهاء)مهام السيد رضوان بولعيش)

Redouan BOULAICH)كلتصرف.
تعيين كلتصرفين أد ):

 Eoin مولدوني) اوين  السيد 
ا رلندي،) مواطن  (،MULDOWNEY

والقاطن ب)57)كالن بارك،) بلن.
 Darren بيركا) السيد  ارين 
والقاطنة) كندي،) مواطن  (BYRKA

بالشقة)2ي،)سبيناكر الفيرنو،) بلن.
تم إنجاز اإل داع القانوني بكتابة)
الضبط باملحكلة التجارية لطنجة،)
رقم) تحت  (2020 2ي) يسلبر) في)

.2370(7
13 P

APTIV SERVICES KENITRA
SA

س.ت قنيطرة رقم 09ي37
تغيير متصرفين

تغيير الرئيس املد ر العام
اإل ارة) مجلس  محضر  بلوأب 
والجلع) (2020 نوفلبر) (5 املنعقد ب)
ب) استثنائيا  املنعقد  العا ي  العام 
)2)نوفلبر)2020،)بالشركة املساهلة)
 APTIV SERVICES KENITRA SA
القنيطرة،) االأتلاعي  املقر  ذات 
الطريق) أطلنتيك،) الحرة  املنطقة 

الوطنية رقم)2،)تقرر ما  لي):

مهام السيد خوزي كارلوس) إنهاء)
من) (José Carlos JIMENEZ أيلنز)

مهامه كرئيس مد ر عام.
معا نة تعيين السيد محلد بحري)
  Mohmmed( BAHRI( FILALI فيال ي)

كرئيس مد ر عام للشركة.
إنهاء)مهام السيد رضوان بولعيش)

Redouan BOULAICH)كلتصرف.
تعيين كلتصرفين أد ):

 Eoin مولدوني) اوين  السيد 
ا رلندي،) مواطن  (،MULDOWNEY

والقاطن ب)57)كالن بارك،) بلن.
 Darren بيركا) السيد  ارين 
والقاطنة) كندي،) مواطن  (BYRKA

بالشقة)2ي،)سبيناكر الفيرنو،) بلن.
القانوني) اإل داع  إنجاز  تم 
التجارية) باملحكلة  الضبط  بكتابة 
بالقنيطرة،)في)9) يسلبر)2020)تحت)

رقم)80252.
14 P

 SOCIETE UNIVERS SABLE
D’ATLANTIQUE

SARL AU
الشركة ذات مسؤولية محدو ة

ذات الشريك الوحيد
عنوان مقرها االأتلاعي : حي 

االز هار B علارة املرابطين رقم ي 
مكرر مراكش

تفويت حصص اأتلاعية
تعيين مسير أد د للشركة

بلقت�سى الجلع العام املنعقد في)
حصص) تفويت  تم  (2020 مارس) (2
اأتلاعية لشركة محدو ة املسؤولية)
ذات الشريك الوحيد املوأو ة باملقر)

االأتلاعي التا ي):
املرابطين) علارة  (B االز هار) حي 

رقم)ي)مكرر مراكش قرر ما  لي):
بيع الحصص االأتلاعية.

باع السيد اصطيلي رشيد أليع)
 300.000 في) تتلثل  والتي  حصصه 
حصة اأتلاعية للسيد خالد ازرزار.

كلا تم تعد ل الفصول القانونية)
امسا�سي) القانون  من  و30) 2ي) (،7

للشركة.
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تعيين مسير أد د للشركة.

تم تعيين السيد خالد ازرزار مسير)

أد د للشركة كلسير وحيد لفترة غير)

محدو ة تبعا لقبول استقالة املسير)

السيد اصطيلي رشيد.

التجارية) باملحكلة  اإل داع  تم 

تحت) (2020 )ي) ونيو) بلراكش  وم)

الرقم)3205يي.

15 P

 SOCIETE WORD SOCIETE

IMMOBILIERE
SARL AU

الشركة ذات مسؤولية محدو ة

ذات الشريك الوحيد

عنوان مقرها االأتلاعي : عللية 

صنهاأة علارة E رقم 9 االز هار 2 

مراكش

تفويت حصص اأتلاعية
تعيين مسير أد د للشركة

بلقت�سى الجلع العام املنعقد في)

حصص) تفويت  تم  (2020 مارس) (2

اأتلاعية لشركة محدو ة املسؤولية)

ذات الشريك الوحيد املوأو ة باملقر)

االأتلاعي التا ي):
 9 رقم) (E علارة) صنهاأة  عللية 

االز هار)2)مراكش قرر ما  لي):

بيع الحصص االأتلاعية.

باع السيد اصطيلي رشيد أليع)

 50.000 في) تتلثل  والتي  حصصه 

حصة اأتلاعية للسيد خالد ازرزار.

كلا تم تعد ل الفصول القانونية)

امسا�سي) القانون  من  و30) 2ي) (،7

للشركة.

تعيين مسير أد د للشركة.

تم تعيين السيد خالد ازرزار مسير)

أد د للشركة كلسير وحيد لفترة غير)

محدو ة تبعا لقبول استقالة املسير)

السيد اصطيلي رشيد.

التجارية) باملحكلة  اإل داع  تم 

تحت) (2020 )ي) ونيو) بلراكش  وم)

الرقم))320يي.

16 P

SOCIETE SELVER SOUSS
SARL AU

الشركة ذات مسؤولية محدو ة
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االأتلاعي : رقم 5ي
قسارية  اسين شارع محلد اقبال

امسرنات أكا  ر
تفويت حصص اأتلاعية
تعيين مسير أد د للشركة

بلقت�سى الجلع العام املنعقد في)
حصص) تفويت  تم  (2020 مارس) (5
اأتلاعية لشركة محدو ة املسؤولية)
ذات الشريك الوحيد املوأو ة باملقر)

االأتلاعي التا ي):
شارع) قسارية  اسين  5ي) رقم)
قرر أكا  ر  امسرنات  اقبال   محلد 

ما  لي):
بيع الحصص االأتلاعية.

باع السيد اصطيلي رشيد أليع)
 50.000 في) تتلثل  والتي  حصصه 
حصة اأتلاعية للسيد خالد ازرزار.

كلا تم تعد ل الفصول القانونية)
امسا�سي) القانون  من  و30) 2ي) (،7

للشركة.
تعيين مسير أد د للشركة.

تم تعيين السيد خالد ازرزار مسير)
أد د للشركة كلسير وحيد لفترة غير)
محدو ة تبعا لقبول استقالة املسير)

السيد اصطيلي رشيد.
التجارية) باملحكلة  اإل داع  تم 
تحت) (2020 5ي) ونيو) بلراكش  وم)

الرقم)90233.
17 P

ATTAWISTONE
 شركة محدو ة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
KM5 طريق أسفي، حربيل، مراكش

رقم التقييد في السجل التجاري 
7)ي8

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
مراكش  وم))2)أكتوبر)2020)تم إعدا )
واملسجل) لشركة  امسا�سي  القانون 
رقم) تحت  (2020 نوفلبر) 7ي) بتاريخ)

009/20ي7)باملليزات التالية):

محدو ة) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

.ATTAWISTONE(:(تسلية الشركة

أعلال) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

مختلفة.

 KM5 (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

طريق أسفي،)حربيل،)مراكش.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

00.000ي  (: مبلغ رأسلال الشركة)

 رهم.

حصة) 000ي) العينية) الحصص 

موزعة) للحصة  00ي) رهم  بقيلة)

كاآلتي):

السيد مرا  النحلي)000ي)حصة.

أسلاء)مسيري الشركة الشخصية)

والعائلية وعناوينهم):)

عنوانه) النحلي،) مرا   السيد 

النواجي الفاطمي الجد دة،)العطاوية)

قلعة السراغنة.

بلراكش) القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ)22)نوفلبر)2020.

18 P

ONE UP TRANS
 شركة محدو ة املسوؤلية 
رأسلالها : 00.000ي  رهم

مقرها االأتلاعي : زاوية شارع موالي 

 عبد العزيز وابن زرع، مكتب س 
رقم ي، القنيطرة

الغير) العام  الجلع  إثر  عل2  (- (I

7) يسلبر) بتاريخ) املنعقد  العا ي 

 ONE UP شركة) شركاء) قرر  (2020

املسؤولية) محدو ة  شركة  (TRANS
مقرها) 00.000ي) رهم،) رأسلالها)

عبد) موالي  شارع  زاوية  االأتلاعي 

ي،) العزيز وابن زرع مكتب س رقم)

القنيطرة ما  لي):

تفويت)500)حصة من قبل السيد)

حروش) السيد  لصالح  نبيل  بلعربي 

 اسين.

حروش  اسين) السيد ن  تعيين 

وحروش ميلو  مسير ن للشركة ملدة)

غير محدو ة.

القانون) من  و7) (( البند) تعد ل 
امسا�سي.

تم اإل داع القانوني باملحكلة) (- (II
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)5ي) يسلبر)

2020)تحت رقم)80532.
19 P

فالم بارا
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

شريك وحيد
ي3 شارع الوطاسيين، متجر 75، 

بطانة، سال
الهاتف : )ي )ي ي7 87)0

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة

تم تأسيس) بلقت�سى عقد عرفي،)
شركة ذات مسؤولية محدو ة شريك)

وحيد.
 FLAM PARA (: اللقب االأتلاعي)

.SARL AU
:)السيدة نسيلة الحالب) الشركاء)
 AB184516(:(1000(الحالب،)ب.و.ط

سهم.
الحالب) نسيلة  السيدة  (: املسير)

الحالب.
رأس املال):)00.000ي) رهم.

املستلزمات) بيع  (: النشاط)
الطبية وشبه الطبية ومستحضرات)

التجليل.
املدة):)99)سنة.

شارع الوطاسيين،) ي3) (: العنوان)
متجر)75،)بطانة،)سال.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 2020 نوفلبر) (2 االبتدائية بسال  وم)

السجل التجاري رقم)99ي32.
للبيان

20 P

HQL INVEST
SARL

ه.ك.ل ش.م.م
تأسيس شركة محدو ة املسؤولية 

محرر) عرفي  عقد  بلقت�سى  (- (I
أكتوبر) (2( بتاريخ) البيضاء) بالدار 
محدو ة) شركة  تأسيس  تم  (،2020

املسؤولية ذات الخصائص التالية):
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التسلية):)ه.ك.ل ش.م.م.
الهدف):)غرض الشركة في املغرب)
أو) لنفسها  سواء) الخارج  في  وكذلك 
في) حتى  أو  ثالثة  أطراف  عن  نيابة 

املشاركة):
 املشاركة والتلويل بجليع أشكاله،
في أليع) بشكل مباشر أو غير مباشر،)
الشركات الصناعية،)التجارية،)املالية،)

املنقولة،)العقارية أو الخدمية)؛
التجارية،) امصول  أليع  إنشاء)
تجهيزها) إ ارتها،) تأأيرها،) حيازتها،)
املؤسسات،) لجليع  تشغيلها  أو 
الشركات،)املصانع،)الورش أو غيرها)؛
أليع) تفويت  أو  تشغيل  اقتناء،)
التجارية) والعالمات  العلليات 

وبراءات االختراع)؛
إ ارة وتنظيم املشاركات املذكورة)؛

الهيئات) أليع  في  املشاركة 
اإل ارية للشركات املذكورة)؛

العامة،) واملشورة  املساعدة 
الشركات) خالل  من  أو  مباشرة 
فيلا) خصوصا  غيرها،) أو  الفرعية 

 تعلق بلا  لي):
تنظيم وإ ارة الشركات الخاصة)؛

واملالية،) عام  بشكل  الدراسات 
أو) التسويق  وكذلك  االقتصا  ة 

الربحية)؛
االستشارة) املعلوماتية،) معالجة 

والبحث املعلوماتي)؛
برامج أو حزم برامج أو كل) إنشاء)

تكنولوأيا املعلومات)؛
تخفيض قيلة الشركات)؛

الهندسة املالية)؛
أعل الشركاء)عل2 اتصال في إطار)

املشاريع االستثلارية)؛
االستشارة في التوظيف)؛

الشركة) في إطار  العاملين  تدريب 
البحوث) في  لها  الفرعية  والشركات 

امساسية أو التطبيقية)؛
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة)
للشركة في أليع املعامالت التجارية)
امغراض) بأحد  تتعلق  قد  التي 
إنشاء) طريق  عن  أعاله  املذكورة 
أي) أو  عدا ات  أو  أد دة  شركات 
املساهلات،) طريق  عن  أو  منظلات 
املالية) اموراق  شراء) االكتتاب،)

علليات) االأتلاعية،) الحقوق  أو 

الجلعيات أو املشاركة أو) االندماج،)

غير ذلك)؛

املعامالت) أليع  عامة،) وبصورة 

التجارية،)والعقارية،)املنقولة واملالية)

املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر)

كليا أو أزئيا بأي من امشياء)املذكورة)

أعاله أو من املحتلل أن تعزز تحقيق)

بلفر ها) إما  هدفها،) تطوير  و/أو 

من) بأي  أزئيا  أو  كليا  باملشاركة  أو 

امشياء)املذكورة أعاله أو من املحتلل)

أن تعزز تحقيق و/أو تطوير هدفها،)

إما بلفر ها أو باملشاركة أو باالشتراك)

مع شركة لها نفس الغرض بأي شكل)

 من امشكال،)وعل2 وأه الخصوص):)

أي) تقد م  أو  شركة،) أي  إنشاء)

مساهلات لشركات قائلة،)االندماج)

أو التحالف معها أو غير ذلك.

الطريق) برشيد،) (: املقر االأتلاعي)

5ي،) رقم) املجلوعة  (7 الرئيسية)

املنطقة الصناعية.

في) الشركة  مدة  حد ت  (: املدة)

التأسيس) من  وم  ابتداء) سنة  (99

حالة الحل املسبق) النهائي باستثناء)

التلد د املنصوص عليه في هذه) أو 

القوانين.

حد ) (: االأتلاعي) الرأسلال 

الرأسلال االأتلاعي في)00.000ي) رهم)

مقسلة إ 2)000ي)حصة من فئة)00ي 

 رهم للحصة الواحدة،)وتحرر بأكللها)

وتقسم عل2 الشكل التا ي):

السيد منير قاسمي)223)حصة)؛

السيد حلزة قاسمي)223)حصة)؛

السيد  اسر قاسمي)223)حصة)؛

50ي  العابدي) فاطلة  السيدة 

حصة)؛

السيدة منية قاسمي)ي2ي)حصة)؛

املجلوع)000ي)حصة.

من) تبتدئ  (: االأتلاعية) السنة 

ي3) يسلبر من) فاتح  نا ر وتنتهي في)

كل سنة.

اإل ارة):) د ر الشركة):

السيد عبد الرحيم كليلي والسيد)

املهدي كليلي.

امرباح):)املنتجات الصافية للسنة)

النفقات) أليع  اقتطاع  بعد  املالية 

العامة وأعباء)أخرى،)بلا في ذلك كل)
تكون) واالحتياطات،) االستهالكيات 

الربح الصافي،)من هذا الربح الصافي)

الخسائر) وعند االقتضاء) املنقوص،)

السابقة،) قتطع مبلغ لتأسيس أصل)

يسمى باالحتياط القانوني.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم  (- (II

للدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)8) يسلبر)2020.
تم تسجيل السجل التجاري) (- (III

التجارية) باملحكلة  الضبط  بكتابة 

 للدار البيضاء)بتاريخ)8) يسلبر)2020 

تحت رقم).

21 P

NATIVE WEB
SARL AU

التصفية النهائي للشركة
الوحيد) الشريك  لقرار  تبعا  (- (I

لشركة) (،2020 نوفلبر) 2ي) بتاريخ)

محدو ة) شركة  ويب») »نتيف 

الوحيد،) الشريك  ذات  املسؤولية 
مقرها) 00.000ي) رهم،) رأسلالها)
زنقة) (2( البيضاء) بالدار  االأتلاعي 

الشقة) الطابق امول،) محلد القري،)
التجاري) بالسجل  مسجلة  (،5 رقم)

 3258(3 رقم) تحت  البيضاء) بالدار 

قرر الشريك الوحيد ما  لي):

ي)-)قراءة تقرير املصفي.

وإغالق) املصفي  ذمة  إبراء) (- (2

التصفية النهائية للشركة.

-)طلب كاتب املحكلة التجارية) (3

بالدار البيضاء)من أأل إلغاء)تسجيل)

الشركة املذكورة.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم  (- (II

الضبط لدى املحكلة التجارية للدار)

 2020 2ي) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)757323.

22 P

AS TEINTURE ET FINISSAGE
SARL AU

 شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
ذات الشريك الوحيد

I)-)بلقت�سى عقد عرفي محرر بالدار)
البيضاء)بتاريخ)30)نوفلبر)2020،)تم)
املسؤولية) محدو ة  شركة  تأسيس 
ذات شريك وحيد وذات الخصائص)

التالية):
التسلية):)أس للصباغة والتشطيب.

الهدف):)غرض الشركة):
الصباغة والتشطيب)؛

شراء)وبيع وتلثيل وتسويق أليع)
منتجات النسيج وملحقتها)؛

الورش) أليع  وتشغيل  تأأير 
بالصناعة) املتعلقة  واملصانع 
والتصنع وخاصة في مجاالت النسيج)

والصباغة والطباعة)؛
أليع) في  عام  بشكل  التجارة 
املالبس) مثل  االستهالكية  املنتجات 
الداخلية) واملالبس  والجوارب 

والخر وات وغيرها)؛
واالستيرا ) النسيج  صناعة 
والتسويق) والتلثيل  والتصد ر 
والتجارة بشكل عام لجليع منتجات)

النسيج ومستلزماتها)؛
أخذ أو حيازة أو استغالل أو بيع أو)
منح ترخيص لجليع براءات االختراع)
في) تدخل  التي  التجارية  والعالمات 
موضوع الشركة،)وكل ذلك لحسابها)

الحصري)؛
واالستحواذ) والتركيب  اإلنشاء)
غير) أو  املباشر  والتشغيل  والتأأير 
املباشر مي علل تجاري أو متجر أو)
مؤسسة) أو  مصنع  أو  ماركت  سوبر 
صناعية أو تجارية وأي بيوت تجارية)
تتعلق بالتصنيع والتعبئة والتغليف،)
منتج) أي  وتداول  وتلثيل  إعدا  

استهالكي)؛
االستحواذ عل2 حصة عن طريق)
املشركة) أو  االندماج  أو   املساهلة 
الوحدات) أو  في امسهم  أو االكتتاب 
أو السندات أو بأي طريقة أخرى في)
أي شركات أو شركات مرتبطة بشكل)
مباشر أو غير مباشر بغرض الشركة)؛
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تجاري) نشاط  أي  عام،)  وبشكل 

أو صناعي أو ما ي،)أو عقاري،)قد  كون)

أو غير مباشر) مرتبطا بشكل مباشر 

تدعم) قد  التي  أو  الشركة  بغرض 

تطوير الشركة.

املقر االأتلاعي):)الدار البيضاء)87 

الثاني،) الطابق  نهضة،) إقامة  ندى،)

مليل،) تيط  الصناعية  املنطقة 

محافظة مد ونة.

في) الشركة  مدة  حد ت  (: املدة)

التأسيس) من  وم  ابتداء) سنة  (99

حالة الحل املسبق) النهائي باستثناء)

التلد د املنصوص عليه في هذه) أو 

القوانين.

الرأسلال الشركة):)حد  الرأسلال)

000.000.ي) رهم) في) االأتلاعي 

إ 2 السيد سعيد) بالكامل  خصصت 

سللون.

من) تبتدئ  (: االأتلاعية) السنة 

فاتح  نا ر وتنتهي في  يسلبر من كل)

سنة.

السيد) الشركة  :) د ر  اإل ارة)

سعيد سللون كلسير وحيد وملدة غير)

محد ة.

امرباح):)املنتجات الصافية للسنة)

النفقات) أليع  اقتطاع  بعد  املالية 

في ذلك) بلا  أخرى،) أو أعباء) العامة 

تكون) كل االستهالكات واالحتياطات،)

الربح الصافي،)من هذا الربح الصافي)

الخسائر) وعند االقتضاء) املنقوص،)

السابقة  قتطع مبلغ لتأسيس أصل)

يسمى باالحتياط القانوني.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم  (- (II

للدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 

 2020 0ي) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)5ي9)75.

بكتابة) الشركة  تسجيل  تم  (- (III

للدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 

 2020 0ي) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)282209.

23 P

 MOUNTAIN

DISTRIBUTION
SARL AU

الوحيدة) الشركة  لقرار  تبعا  (- (I

بتاريخ) زوكاري  مونية   السيدة 

مونتان) لشركة  (،2020 نوفلبر) (3

 ستربسين شركة محدو ة املسؤولية)
رأسلالها) الوحيد،) الشريك  ذات 

2.000.000) رهم،)مقرها) االأتلاعي)
زنقة) 22ي) االأتلاعي بالدار البيضاء)

محلد سليحة،)إقامة أوهرة محلد)

 سليحة،)الطابق السا س،)شقة)35 

للدار) التجاري  بالسجل  ومسجلة 

قررت) 70883ي) تحت رقم) البيضاء)

الشريكة الوحيدة ما  لي):

ي)-)تحويل املقر االأتلاعي.

من القوانين) (2 تعد ل البند) (- (2

امساسية للشركة.

امساسية) القوانين  تعد ل  (- (3

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم  (- (II

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار)

 2020 2ي) يسلبر) في تاريخ) البيضاء)

تحت رقم)ي75732.

24 P

NEXT PROMO
SARL

رأسلال الشركة : 00.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : 0ي زنقة الحرية، 

 الطابق 3، رقم الشقة 5، 

الدار البيضاء
رقم السجل التجاري : 278207

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) 2ي)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

محدو ة باملليزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدو ة.

عند) متبوعة  (: الشركة) تسلية 

االقتضاء)بلختصر تسليتها.

غرض الشرك بإ جاز):)بيع العقارات.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

00.000ي  (: مبلغ رأسلال الشركة)

 رهم مقسم كالتا ي):

والعائلية) الشخصية  امسلاء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الحصة) خريبيش  ميلو   السيد 

500)؛

السيدة رفة مينة الحصة)500.

والعائلية) الشخصية  امسلاء)

ومواطن مسيري الشركة):

السيد خريبيش ميلو .

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

3)نوفلبر)2020)تحت رقم)752290.

25 P

STE NEJMACIM
SARL AU

تأسيس الشركة
العام) الجلع  عقد  بلقت�سى 

يي)نوفلبر) التأسي�سي املنعقد بتاريخ)

 STE شركة) تأسيس  تم  (2020

NEJMACIM SARL AU)باملواصفات)

التالية):

 STE NEJMACIM (: التسلية)

.SARL AU

تجزئة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

عين) طريق  (2(2 رقم) القرويين 

الشقف،)فاس.

00.000ي  (: مبلغ رأسلال الشركة)

حصة الذي) 000ي)  رهم مكون من)

النجاري،) سعد  السيد   لتلكها 

(،207 علارة) (،2 بالشقة) الساكن 

طريق عين) حي النزهة،) إقامة رانية،)

الشقف،)فاس.

غرض الشركة):

تاأر موا  البناء)؛

نقل البضائع.

التسيير):)للسيد سعد النجاري.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة ابتداءا من تقييدها)

بالسجل التجاري.

كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 
بفاس) التجارية  املحكلة   ضبط 
تحت رقم) (2020 7ي) يسلبر) بتاريخ)
ي5)3)وتم تسجيل الشركة بالسجل)

التجاري تحت رقم)5327).
26 P

STE PNEUS HAMRIA
SARL AU

تأسيس الشركة
العام) الجلع  عقد  بلقت�سى 
30)نوفلبر) التأسي�سي املنعقد بتاريخ)
 STE PNEUS(2020)تم تأسيس شركة
باملواصفات) (HAMRIA SARL AU

التالية):
 STE PNEUS HAMRIA(:(التسلية

.SARL AU
ي  رقم) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
تجزئة رقم)2ي)مركز حلرية الوا  ن،)

موالي يعقوب،)فاس.
00.000ي  (: مبلغ رأسلال الشركة)
حصة الذي) 000ي)  رهم مكون من)
حكيلة،) الزوي�سي  السيدة  تلتلكها 
الوا  ن،) حلرية  مركز  ب  الساكنة 

اوال  ميلون،)موالي يعقوب،)فاس.
وتوازن) غسل  (: الشركة) غرض 

السيارات.
التسيير):)للسيدة الزوي�سي حكيلة.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة ابتداءا من تقييدها)

بالسجل التجاري.
كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 
بفاس) التجارية  املحكلة   ضبط 
تحت رقم) (2020 7ي) يسلبر) بتاريخ)
53)3)وتم تسجيل الشركة بالسجل)

التجاري تحت رقم)ي535).
27 P

شركة كاب باي أكادير
ش.م.م

إغالق التصفية وتشطيب نهائي 
للشركة

 تبعا ملحضر الجلع العام االستثنائي
أكتوبر) )ي) بتاريخ) بأكا  ر  املؤرخ 
لشركة) الشريك  قرر  (2020
ذات) ش.م.م  أكا  ر») باي  »كاب 



33 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 

00.000ي) رهم) يساوي)  رأسلال 

 2 الطابق) (2 بلوك) (2 رقم) مقرها 
املجلس) قرر  أكا  ر  البكاي،)  شارع 

ما  لي):
نهائي) وتشطيب  التصفية  إغالق 

للشركة.
تم اإل داع القانوني بكتابة الضبط)
بأكا  ر) التجارية  املحكلة   لدى 
تحت رقم) (2020 8ي) يسلبر) بتاريخ)

.97527
املسير):)الحسين النبارك

28 P

شركة بارادي إمسوان
ش.م.م

إغالق التصفية وتشطيب نهائي 
للشركة

العام) الجلع  ملحضر  تبعا 
بتاريخ) بأكا  ر  املؤرخ   االستثنائي 
الشريك) قرر  (2020 أكتوبر) )ي)
ش.م.م) إمسوان») »بارا ي  لشركة)
ذات رأسلال يساوي)00.000ي) رهم)
مقرها مكتب رقم)2)الطابق)ي)علارة)
أكا  ر) الحاج مبارك شارع مراكش،)

قرر املجلس ما  لي):
نهائي) وتشطيب  التصفية  إغالق 

للشركة.
تم اإل داع القانوني بكتابة الضبط)
بأكا  ر) التجارية  املحكلة   لدى 
تحت رقم) (2020 8ي) يسلبر) بتاريخ)

.97522
املسير):)الحسين النبارك

29 P

شركة تيكارت باي أكادير
ش.م.م

إغالق التصفية وتشطيب نهائي 
للشركة

العام) الجلع  ملحضر  تبعا 
بتاريخ) بأكا  ر  املؤرخ   االستثنائي 
الشريك) قرر  (2020 أكتوبر) )ي)
لشركة)»تيكارت باي أكا  ر»)ش.م.م)
ذات رأسلال يساوي)00.000ي) رهم)
مقرها رقم)2)بلوك)2)الطابق)2)شارع)

البكاي،)أكا  ر قرر املجلس ما  لي):

نهائي) وتشطيب  التصفية  إغالق 

للشركة.

تم اإل داع القانوني بكتابة الضبط)

بأكا  ر) التجارية  املحكلة   لدى 

تحت رقم) (2020 8ي) يسلبر) بتاريخ)

.9752(
املسير):)الحسين النبارك

30 P

 STE PATISSERIE 

LA BAGUETTE DOREE
SARL

بلقت�سى محضر اأتلاع املنعقد)

قرر الشركاء) (2020 )ي) وليو) بتاريخ)

 PATISSERIE LA BAGUETTE(لشركة

DOREE)الكائن مقرها بتجزئة االمان)
الصد ق) بكر  أبو  شارع  30ي) رقم)

الجها  ة،)الدشيرة،)ما  لي):

بجلع) السيد  اغور  استقالة 

للشركة) موقعا  كلسيرا  مهامه  من 
ذمته وتعيين السيد  اغور) مع إبراء)

أحلد مسيرا وموقعا للشركة وذلك)

ملدة غير محدو ة..

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بإنزكان)

تحت) (2020 أغسطس) 7ي)  بتاريخ)
رقم)258ي.

31 P

STE HOTELIERE ATLANTIS
شركة مساهلة

رأسلالها : 9.000.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : فندق املوحد ن، 

شارع الحسن امول، الدار البيضاء

 السجل التجاري بالدار البيضاء 
رقم ي3729

تجد د مدة مهام املتصرفين
بلقت�سى مداوالت الجلعية العامة)

تم) 9ي20) 28) ونيو) بتاريخ) العا  ة 

تجد د مدة مهام املتصرفين التاليين):

السيد حكيم التازي)؛

السيد عبد الخالق غربي)؛

السيد املكي شوني بنعبد هللا)؛

السيد  حيى الفاضلي.

بانعقا ) مهامهم  مدة  تنتهي 

الجلعية العامة العا  ة التي ستبث)

في حسابات السنة املالية املنتهية في)

ي3) يسلبر)2020.

اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 

بالدار) التجارية  باملحكلة  القانوني 

2020تحت) 7ي) يسلبر)  البيضاء)

رقم)0ي7579.
من أأل التلخيص والنشر

مجلس اإل ارة

32 P

STE HOTEL LES IDRISSIDES
شركة مساهلة

رأسلالها : 2.000.000ي2  رهم

املقر االأتلاعي : فندق حدائق 

أكدال، املنطقة السياحية مكدال 

مشوار القصبة، مراكش

 السجل التجاري بلراكش 

رقم 2787

نها ة وتجد د مدة مهام املتصرفين
بلقت�سى مداوالت الجلعية العامة)

تم) (2020 30) ونيو) بتاريخ) العا  ة 

املتصرفين) مهام  مدة  نها ة  تسجيل 

التاليين):

السيد حكيم التازي)؛

السيد عبد الخالق غربي)؛

السيد املكي شوني بنعبد هللا)؛

السيد  حيى الفاضلي.

ملدة) مهامهم  مدة  تجد د  تقرر 

ثالث سنوات تنتهي بانعقا  الجلعية)

في) ستبث  التي  العا  ة  العامة 

في) املنتهية  املالية  السنة  حسابات 

ستنعقد) والتي  (2020  ي3) يسلبر)

في)2023.

اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 

القانوني باملحكلة التجارية بلراكش)

تحت) (2020 7ي) يسلبر)  بتاريخ)

رقم)8255يي.
من أأل التلخيص والنشر

مجلس اإل ارة

33 P

STE FAVER
SARL AU

ففير
 25 محرر) عرفي  عقد  بلقت�سى 
أسا�سي) نظام  تكوين  (2020 نوفلبر)
لشركة ذات مسؤولية املحدو ة ذات)

شريك وحيد خصائصها كالتا ي):
 STE FAVER SARL AU(:(التسلية

ففير.
الهدف):)تلارس الشركة امهداف)

التالية):
كراء)السيارات بدون سائق.

البهجة) إقامة  (: االأتلاعي) املقر 
حي املسيرة يعقوب) (2 رقم) )ي) علارة)

املنصور الرباط.
مائة ألف) (: رأس املال االأتلاعي)
ألف) إ 2  مقسم  00.000ي)  رهم)
حصة قيلة كل واحدة مائة) 000ي)

 رهم)00ي.
التسيير):)تم تعيين السيد سفيان)
التعريف) لبطاقة  الحامل  سليعي 
كلسير) (EE857905 رقم) الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدو ة.
وضع) تم  (: القانوني) اإل داع 
الضبط) كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم)

السجل التجاري)28385ي.
34 P

STE SAM PLO
SARL

 N° 36 2MEM : الكائن مقرها
 ETAGE AV TARIK IBN ZIAD HAY

MAGHREB ARABI
TEMARA

إعالن عن بيع حصص اأتلاعية
املؤرخ) العام  الجلع  بلقت�سى 
 SAM(بتاريخ)7) يسلبر)2020)لشركة

PLO SARL)تقرر ما  لي):
للسيد) اأتلاعية  حصص  بيع 
بويدة سعيد إ 2 السيد الحا ني عزيز)

50ي)حصة.
للسيد) اأتلاعية  حصص  بيع 
الحلزاوي) السيد  إ 2  سعيد  بويدة 

مرا )50ي)حصة.
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تحيين القانون امسا�سي للشركة.

اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني 

باملحكلة االبتدائية بتلارة بتاريخ))ي 

 يسلبر)2020)تحت رقم ض)5)25.

35 P

STE LA MAISON ECLAIR
SARL

شركة محدو ة املسؤولية
رأسلالها : 00.000ي  رهم

مقرها االأتلاعي : تجزئة الهاشلية 
رقم 55ي - تلارة

تأسيس شركة
بتاريخ) العرفي  العقد  بلقت�سى 

قوانين) وضع  تم  (2020 8) يسلبر)

الشركة ذات املليزات التالية):

 STE LA MAISON (: التسلية)

.ECLAIR SARL

الشكل القانوني):)شركة محدو ة)

املسؤولية.

الغرض االأتلاعي بإ جاز):

تركيبات كهربائية.

أعلال متنوعة أو البناء.

التجارة.

املدة):)حد ت في)99)سنة.

املقر االأتلاعي):)تجزئة الهاشلية)
رقم)55ي)تلارة.

الرأسلال):)حد  في مبلغ)00.000ي 

 رهم مقسلة إ 2):

واحدة) كل  قيلة  حصة  (300

00ي) رهم مقسلة عل2 الشريك بدر)

الحاجي.

00ي  واحدة) قيلة  حصة  (700

أحلد) الشريك  عل2  مقسلة   رهم 

الحاجي.

تسير الشركة من طرف) (: اإل ارة)

السيد أحلد الحاجي.

تم لدى كتابة) (: اإل داع القانوني)

بتلارة) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

رقم) تحت  (2020 أكتوبر) )ي) بتاريخ)
)258)رقم التقييد بالسجل التجاري)

بتلارة)527ي3ي.

36 P

STE SOFI SERVICE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
 قدر رأسلالها ب 00.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : الرقم 38، تقاطع 
شارع باستور وزنقة أبو شعيب 

الدكا ي، البرتقال - الرباط
 5 في) بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
أكتوبر)2020)ومسجل في)3ي)أكتوبر)
تحلل) شركة  تأسيس  تم  (2020

الخصائص التالية):
 STE SOFI SERVICE (: التسلية)

.SARL
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدو ة.
الهدف االأتلاعي):)محطة وقو .

مطعم.
00.000ي) رهم) (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  000ي) إ 2) مقسلة 

00ي) رهم للحصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
فاتح  نا ر) من  (: املالية) السنة 
ي3) يسلبر من كل سنة ما عدا) إ 2)
السنة امو 2 تبتدئ من تاريخ تأسيس)

الشركة إ 2)ي3) يسلبر.
املقر االأتلاعي):)الرقم)38،)تقاطع)
شعيب) أبو  وزنقة  باستور  شارع 

الدكا ي،)البرتقال)-)الرباط,
التسيير ملدة غير محدو ة):)كل من)
الحامل) مرا ،) محلد  غنام  السيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
بوعلر،) والسيد  زيد  (A5(7037
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.A722282(رقم
توزيع امرباح):)من امرباح الصافية)
تؤخذ)5%)لتكوين االحتياط القانوني)

والباقي  وزع بين الشركاء.
بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم) تحت  (2020 9) يسلبر) بتاريخ)

09220ي.
.RC(:(148153
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STE MOGASUN
شركة ذات مسؤولية محدو ة

وذات شريك وحيد
 قدر رأسلالها ب 500.000  رهم

املقر االأتلاعي : )ي، زنقة 
أوكيلدن، رقم 2ي الطابق الثاني - 

أكدال - الرباط
 23 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
3) يسلبر) 2020)ومسجل في) نوفلبر)
2020)قرر الشريك في الشركة ما  لي):
تغيير املقر االأتلاعي للشركة من)
العنوان) إ 2  أعاله  املذكور  العنوان 
تجزئة املدوز،)حي) (،82 الرقم) (: التا ي)
املحل) الجد دة،) زنقة  الذهب،) وا  

رقم)2،)تلارة.
بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم) (2020 7ي) يسلبر) بتاريخ)

09238ي.
السجل التجاري رقم)20353
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STE K.H.A PROMO
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
 قدر رأسلالها ب : 00.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : 32، ساحة أبو بكر 
الصد ق، شقة رقم 7 أكدال الرباط

 7 في) بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
2) يسلبر) 2020)ومسجل في) أكتوبر)

2020)قرر شركاء)الشركة ما  لي):
تفويت)500)حصة اأتلاعية من)
للشركة) العلمي  السيد  اسر  طرف 
وبالتا ي تصبح) (DAR RAFIAA SARL
 DAR RAFIAA SARL الشركة)
 K.H.A الشريكة الوحيدة في الشركة)
ويصبح التقسيم الجد د) (PROMO

لرأسلال الشركة ما  لي):
(:(DAR RAFIAA(شركة

00.000ي) رهم.
املجلوع):)00.000ي) رهم.

للشركة) القانونية  الصفة  تغيير 
مسؤولية) ذات  شركة  لتصبح 

محدو ة وذات شريك وحيد.

استقالة كل من السيدة خد جة)

التعريف) لبطاقة  الحاملة  حركات،)

والسيد) (Aيي(((( رقم) الوطنية 

لبطاقة) الحامل  بوعلر،) محلد 

التعريف الوطنية رقم)A227032)من)

مهلتهلا كلسيران للشركة مع اإلبراء.

محلد  وسف) السيد  تعيين 

التعريف رقم) لبطاقة  بقا ي،الحامل 

للشركة) وحيد  كلسير  (،L3)200ي

K.H.A PROMO)ملدة غير محدو ة.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم) (2020 5ي) يسلبر) بتاريخ)

9)093ي.

السجل التجاري رقم)ي0022ي.
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STE SERVICES

SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها : 00.000ي  رهم

زنقة سلية إقامة شهرزا  3 الطابق 

5 رقم 22 النخيل الدار البيضاء

السجل التجاري رقم 93))39

حل الشركة
قرر الجلع العام االستثنائي) ( (- ي)

املنعقد  وم)ي3) يسلبر)8ي20)ما  لي):

حل الشركة.

الطربي) السيد  املصفي  تعيين 

علر.

تعيين مقر التصفية):)زنقة سلية)

 22 رقم) (5 الطابق) (3 إقامة شهرزا )

النخيل الدار البيضاء.

تم القيام باإل داع القانوني) ( (- (2

املحكلة) لدى  الضبط  بكتابة 

 2 بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

أغسطس)2020)تحت رقم)ي025ي7.

عن املستخلص والبيانات

40 P
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 STE YACHT RENTING

SERVICES

تكوين شركة مساهلة
)بلوأب عقد عرفي مؤرخ في) (- ي)

النظام) وضع  تم  (2020 8) يسلبر)

تكلن) مساهلة  لشركة  امسا�سي 

مليزاتها فيلا  لي):

الشكل):)شركة مساهلة.

 STE YACHT (: التسلية)

.RENTING SERVICES

الغرض):)شراء)وبيع وكراء)املراكب.

مقر الشركة):)طنجة إقامة املركز)

ب) السعا ة  »ب») علارة) الجد د،)

وشارع) السا س  محلد  شارع  زاوية 

الشقة) (،( رقم) مكتب  ميلتون 

ي2،الطابق الثاني.

املدة):)99)سنة.

 300.000 (: الشركة) رأسلال 

 رهم.

من فاتح) (: السنة املالية للشركة)

 نا ر إ 2)ي3) يسلبر.

شريف) السيد  (: املتصرفون)

حرشاوي،) مصطفى  السيد  بنسبع،)

والسيد محلد املنصور.

السيد) (: العام) املد ر  الرئيس 

محلد املنصور.

السيد) (: اإل ارة) مجلس  كاتب 

صوفيا عدا وش.

 HDID(مراقب الحسابات):)شركة

) لثلها السيد محلد) (&( ASSOCIES

حد د.

القانوني) باإل داع  القيام  تم  (- (2

املحكلة) لدى  الضبط  بكتابة 

يي) يسلبر) التجارية لطنجة بتاريخ)

2020)تحت رقم)995)23.

بكتابة) الشركة  قيد  تم  ( (- (3

التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 

 2020 يي) يسلبر) بتاريخ) لطنجة 

تحت رقم)ي8).0يي.
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HDID CONSULTANTS
2،)زنقة فريول،)أنفا)-)الدار البيضاء

STE AGMA TANGER
وسيط التأمين الخاضع للقانون 

رقم7.99ي املصدر ملدونة التأمينات
شركة ذات مسؤولية محدو ة

بشريك وحيد
رسلالها : 300.000  رهم

الكاءن مقرها : طنجة - زاوية شارع 
محلد الخامس وعلر بن الخطاب 

38، إقامة ماسبالوماس ب
السجل التجاري : 92.925

التعريف الجبائي : 28)892ي3
الزيا ة في رسلال الشركة

الشريك) قرارات  بلوأب  ( (- ي)
الوحيد بتاريخ))ي)نوفلبر)2020)تلت)
الشركة) رسلال  في  الزيا ة  معا نة 
بتقدمة) 700.000) رهم  بلبلغ)
رفع) عنه  نتج  الذي  ال�سيء) نضية،)
إى) 300.000) رهم  من) الرسلال 

000.000.ي) رهم.
للنظام) التالزمي  التعد ل 

امسا�سي.
تم القيام باإل داع القانوني) ( (- (2
املحكلة) لدى  الضبط  بكتابة 
يي) يسلبر) التجارية لطنجة بتاريخ)

2020)تحت رقم)997)23.
42 P

 STE YAHYA EDUCATION &
FORMATION PRIVE YEF

عرفي) أو  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
 28 مد نة الرباط بتاريخ) ( مسجل في)
قد تم تأسيس شركة) (2020 أكتوبر)
الشركات) أو وكاالت  التضامن فروع 

التجارية التي  وأد مقرها بالخارج.
 CONSEIL DE(:(الهدف االأتلاعي

.GESTION
0.000ي) رهم) (: رأسلال الشركة)
مقسلة إ 2)00ي)حصة من فئة)00ي 

 رهم للحصة الواحدة.
80)حصة.
20)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)

ي3) يسلبر من كل سنة ما عدا السنة)

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر):)رقم)5ي،)شارع امبطال رقم)

2)أكدال)-)الرباط.

املسير):)عبد العزيز بوقد ر.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

ي2832ي.

43 P

 STE MOHAMMED AMINE

LIRIMAL ADAHABIA

SARL

شركة م.م.

ذات رأسلال : 00.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : سيدي  حيى 

الغرب، حي الوحدة مجلوعة ي 

بلوك أ رقم 2

محضر االأتلاع العام االستثنائي

-)بلقت�سى محضر عرفي بتاريخ) ي)

7)أكتوبر)2020)تقرر ما  لي):

تفويت)300)حصة اأتلاعية من)

طرف السيد يسين احريدة والسيد)

السيدة) إ 2  احريدة  السالم  عبد 

لطيفة برقوقي.

تحويل الشركة إ 2 شركة محو ة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

برقوقي) لطيفة  السيدة  تعيين 

غير) ملدة  للشركة  وحيدة  كلسيرة 

محدو ة.

امساسية) القوانين  تحيين 

للشركة.

لدى) القانوني  اإل داع  تم  ( (- (2

املحكلة االبتدائية بسيدي سليلان)

تحت رقم) (2020 )ي) يسلبر) بتاريخ)

.2020/2(2
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STE WOLF
شركة محدو ة املسؤولية
رأسلالها : 00.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : إقامة SNCI إقامة 

23 أوا  املنطقة الصناعية

عين السبع

الدار البيضاء

 25 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
قرر) البضاء) بالدار  (2020 نوفلبر)

لشركة) االستثنائي  العام  الجلع 

املسؤولية) محدو ة  شركة  (WOLF
مقرها) 00.000ي) رهم  رأسلالها)

 23 إقامة) (SNCI إقامة) (: االأتلاعي)

أوا  املنطقة الصناعية عين السبع)

-)الدار البيضاء)التا ي):

 WOLF للشركة) املسبق  انحالل 

مصفيا) محلد  امعيز  السيد  وتعيين 

للشركة.

 SNCI(تحد د مقر التصفية إقامة

الصناعية) املنطقة  أوا   (23 إقامة)

عين السبع.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

757792)بتاريخ))ي) يسلبر)2020.

45 P

شركة مانجلنت كون سيلتين أند اكاونت)

ش.م.م

شركة آدم بارافارما�سي
ش.م.م.

رأسلالها : 50.000  رهم

العنوان : 2) شارع اممير موالي 

الحسن طريق القنيطرة حي اممل 

سال

املنعقد  وم) الخاص  للعقد  تبعا 

مساهلو) قرر  (2020 سبتلبر) (28

حل) شركة آ م بارافارما�سي ش.م.م.)

مسبق للشركة.

تم تعيين السيدة العلمي سعيدة)

للقيام بهذه املهلة.

وقد تم اإل داع القانوني باملحكلة)

2ي) يسلبر) بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2020)تحت رقم التسجيل)0)355.

46 P
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شركة مانجلنت كون سيلتين أند اكاونت)
ش.م.م

شركة أوو ووندر
ش.م.م.

رأسلالها : 00.000ي  رهم
العنوان : 22 زنقة اكللان سيدي 
علي رقم 2 الطابق امول أكدال - 

الرباط
املنعقد  وم) الخاص  للعقد  تبعا 
مساهلو) قرر  (2020 22) يسلبر)
حل) ش.م.م.) ووندر  أوطو  شركة 

مسبق للشركة.
تم تعيين السيد سالمي بدر للقيام)

بهذه املهلة.
وقد تم اإل داع القانوني باملحكلة)
2) يسلبر) بتاريخ) بسال  االبتدائية 
2020)تحت رقم التسجيل)05ي09ي.
47 P

 STE CACIOPEE
INTERNATIONAL

CI
SARL

عا ي) الغير  العام  الجلع  قرر 
لشركة) (2020 أكتوبر) (( في) املنعقد 
 CACIOPEE INTERNATIONAL CI

SARL)سجل تجاري رقم)28005ي.
نقل املقر االأتلاعي من):)فيال)28 
شارع الدلب قطاع)8)مجلوعة)2)حي)
الرياض الرباط إ 2):)فيال)ي3)لالمريم)

قطاع بونفيالغ سوي�سي الرباط.
من) (2 املا ة) تغيير  تم  وعليه 

القانون امسا�سي.
بلحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 9 في) بالرباط  التجاري  السجل 

 يسلبر)2020)تحت رقم)099).
48 P

 STE ATLAS MINERAL
PESOURCES

شركة ذات مسؤولية محدو ة
التأسيس

 22 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة ذات) تم إنشاء) (2020 نوفلبر)
بالخصائص) محدو ة  مسؤولية 

التالية):

أطلس) شركة  (: القانوني) االسم 
محدو ة) شركة  ريسوريس  مينيرال 

املسؤولية.
إقامة رباض الفتح) (: مقر الشركة)
حي) العرعار  شارع  (02 رقم) علارة 

الرياض)-)الرباط.
الغرض من الشركة):

لحسابها) سواء) الشركة  غرض 
في) سواء) أو نيابة عن أطراف أخرى،)

املغرب أو في بلدان أخرى.
البحث واستغالل املوا  املعدنية.

املوا ) وتسويق  تقييم  معالجة،)
املعدنية.

أعلال التعد ن.
استخراج موا  البناء.

التعد ن) ومعدات  موا   استيرا  
والجيولوأية والهندسة املدنية.

املعامالت) أليع  عام،) وبشكل 
املدنية،) املنقولة،) غير  أو  املنقولة 
التي) والصناعية  املالية  التجارية،)
ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة)
باملوضوع االأتلاعي أو التي  رجح أن)

تعزز تنليته.
:)حد  في مئة) )الشركة) رأس املال)

ألف  رهم)00.000ي) رهم.
اإل ارة):)تدار الشركة من قبل):

السيد موح2 امللوكي،)من الجنسية)
التعريف) للبطاقة  حامل  املغربية،)
P8(2(7)ويقيم في رقم) الوطنية رقم)

3)تو غة)ي)الهرهورة.
املحكلة) في  القانوني  اإل داع  تم 
7ي) يسلبر) التجارية بالرباط بتاريخ)

2020)تحت رقم)28353ي.
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 STE INFRASTRUCTURE
ROUTIERE

 DAR BOUAZZA OULED
AZZOUZ GIE

IRDO GIE
مجلوعة ذات النفع االقتصا ي

الكائن مقرها : 8ي زنقة بغدا  - الدار 
البيضاء

السجل التجاري : ي285.89
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ)7)أغسطس)

2020،)تقرر ما  لي):

تعد ل قانوني لللا ة)))العضوية):

أن  رس) بعد  العام  الجلع  قرر 

اقتراح مجلس اإل ارة املتعلق بتلد د)

املجلوعة،) أعضاء) عضوية  شروط 

))من العقد التأسي�سي) تعد ل املا ة)

والتي تصبح):

عل2) الحصول  :) تم  (( املا ة)

من) تلقائيا  املجلوعة  هذه  عضوية 

في) يعلل  عقاري  منعش  أي  قبل 

أوال ) ألاعة  أو  بوعزة  ألاعة  ار 

عزوز بغض النظر عن البرنامج ونوع)

التنفيذ.

أ) (- يي) لللا ة) قانوني  تعد ل 

االشتراكات.

أن  رس) بعد  العام  الجلع  قرر 

املتعلق) اإل ارة  مجلس  اقتراح 

أعضاء) مشاركة  مبلغ  بتخفيض 

املجلوعة عل2 النحو املنصوص عليه)

في املا ة)يي))أ))من العقد التاسي�سي،)

االقتصا  ة) امزمة  ضوء) في  وذلك 

وانفتاح املنطقة علة التعلير وتوسيع)

الوعاء)العقارية.

املساهلة) مبالغ  خفض  تقرر 

لتحد د) اإل اري  املجلس  وتوفيض 

املتبا ل) باالتفاق  املذكورة  املبالغ 

وفقا) مع مختلف أصحاب املصالح،)

املتعلقة) االتفاقية  من  (( لللا ة)

الحصول) تم  التي  التطوير  بأعلال 

عليها في)7)أغسطس)3ي20):

قبل) من  امللثلة  النواصر  علالة 

السيد العامل.

من) وامللثلة  املعنية  الجلاعات 

قبل الرؤساء.

املجلوعة ذات النفع االقتصا ي)

GIE IRDO)وامللثلة من قبل رئيسها.

 CASABLANCA ISKANE شركة)

امللثلة من قبل) (ET EQUIPEMENT

مد رها العام.

سيتم تعد ل املا يي))أ))من العقد)

التأسي�سي وفقا لذلك.

50 P

MATUSOL
شركة في طور التصفية

شركة ذات مسؤولية محدو ة 
بشريك وحيد

رأسلالها 00.000ي  رهم
املقر الرئي�سي : رقم 32، زنقة ابن 

يعل2 اإلفراني، راسين - الدار البيضاء
غلق التصفية

العا ي) غير  العام  الجلع  إن 
للشركة املسلاة)»MATUSOL»)لغلق)
20) وليو) بتاريخ) املنعقد  التصفية 

2020)قد):
النهائية) الحسابات  تصفية  أثبت 

للتصفية.
تحفظ) و ون  نهائي  إبراء) منح 

لللصفي السيد عبد اإلله العلارتي.
أثبت اإلغالق النهائي للشركة ذات)
وحيد) بشريك  املحدو ة  املسؤولية 

.»MATUSOL»
تم اإل داع القانوني بكتابة ضبط)
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكلة 
2020)تحت رقم) بتاريخ فاتح أكتوبر)

ي2ي728.
للخالصة والنشر

املصفي

51 P

FIDUCIAIRE CABETRAC
TRAVAUX DE COMPTABILITE

SIEGE(SOCIAL(:(LOT(EL(MEDOUAZE
IMM N°ي AV. MED V 2ème ETAGE 

APPT N° 3 
TEMARA

TEL(:(05(37(64(06(62
GSM(:(06(67(84(92(47

 SOCIETE ALFA HORIZON
SERVICES

SARL
تأسيس

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قد) (2020 نوفلبر) 9ي) بتاريخ) تلارة 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدو ة.
االستيرا ) االأتلاعي  الهدف 

والتصد ر.
رأسلال الشركة):)00.000ي) رهم)
فئة) من  حصة  000ي) إ 2) مقسلة 

00ي) رهم للحصة الواحدة.
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السيدة إ لان حجوي)500)حصة)
 500 عبو ي) الكريم  عبد  والسيد 

حصة.
من) ابتداءا  سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
3يي  املقر):)تجزئة عين الروز رقم)

مركز الصخيرات.
السيدة إ لان حجوي) (: املسير ن)

والسيد عبد الكريم عبو ي.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

ي53ي3ي.
52 P

RIDAMINE TRAVAUX
ش.م.م

الرأسلال االأتلاعي : 20.000ي.ي 
 رهم

املقر االأتلاعي : حي الرحلة قطاع 
س رقم 32) - سال

تعد ل
بلقت�سى الجلع العام غير العا ي)
 2020 نوفلبر) 0ي) بتاريخ) املنعقد 
 RIDAMINE شركة) شركاء) قرر 
TRAVAUX)تحت العنوان التا ي): حي 
الرحلة قطاع س رقم 32) - سال - ما 

 لي :
الزيا ة في الرأسلال :  قرر الجلع 
العام الزيا ة في الرأسلال االأتلاعي  
الحساب  من  0.000)3.0  رهم 
20.000ي.ي  إ 2  وإضافتها  الجاري 
االأتلاعي  الرأسلال  ليصبح   رهم 

2.200.000  رهم.
تم تقسيم الحصص عل2 الشكل 

التا ي :
 20950  : ابوري  الحسين  موالي 

حصة اأتلاعية.
حصة  050ي  بوفي  عائشة 

اأتلاعية.
حصة   22000  : املجلوع 

اأتلاعية.
الشركة عل2  تم تقسيم رأسلال 

الشكل التا ي :
 : ابوري  الحسين  موالي 

2.095.000  رهم.

عائشة بوفي 05.000ي  رهم.
املجلوع : 2.200.000  رهم.

النظام  من   7 و   ( املا ة  تعد ل 
امسا�سي للشركة.

للشركة  القانوني  الوضع  تم 
حسب الفصل 5-)9.

للشركة  القانوني  اإل داع  تم 
تاريخ  في  بسال  االبتدائية  باملحكلة 
الرقم  تحت   2020 7ي  يسلبر 

.3558(
53 P

SOCIETE SOTARIM
SARL AU

سجل تجاري رقم 7757ي
تغيير شركة

التغيير) تم  عرفي  عقد  بلقت�سى 
باملليزات التالية):

النشاط) إ 2  أنشطة  إضافة  (- ي)
االأتلاعي للشركة.

2)-)اإل داع القانوني):)تم باملحكلة)
االبتدائية بالعيون بتاريخ)7ي) يسلبر)

2020)تحت رقم)02ي2020/3.
54 P

FCP R-MIXT SELECTION
صندوق توظيفي ألاعي مرخص 
له من طرف الهيأة املغربية لسوق 
الرساميل بتاريخ يي  يسلبر 2020

التكوين
صندوق) تدبير  قانون  وضع  تم 
توظيف ألاعي تكلن مليزاته فيلا)

 لي):
 FCP R-MIXT (: التسلية)

.SELECTION
صندوق) مدة  تحد د  تم  (: املدة)
التوظيف الجلاعي في)99)سنة ابتداء)
من تاريخ إ داع الوثائق املشار إليها في)
من الظهير بلثابة قانون) (2( الفصل)
ي2  بتاريخ) الصا ر  ي.3.93ي2) رقم)
بكتابة الضبط لدى) 933ي) سبتلبر)
الحل) حالة  عدا  التجارية  املحكلة 
عليها) املنصوص  التلد د  او  املسبق 
في هذا النظام امسا�سي أو في الظهير)

املشار إليها أعاله.

البنك) (: لديها) املو ع  املؤسسة 
شارع) ي0ي) املركزي،) الشعبي 

الزرقطوني الدار البيضاء.
 UPLINE (: التدبير) مؤسسة 
(،CAPITAL MANAGEMENT
رأسلالها) اإلسم  مجهولة  شركة 
مقرها) الكائن  0.000.000ي) رهم 
شارع) ي0ي) البيضاء،) بالدار 

الزرقطوني.
(: امول) الحسابات  منتدب 
 CABINET( ASAAIDI( &( ASSOCIES
بهاء) السيدة  طرف  من  امللثل 
ساحة) (2 مقرها) الكائن  السعيدي،)

ماريشال الدار البيضاء.
(: امولية) التقدمات  مبلغ 
000ي  000.000.ي) رهم مقسلة إ 2)
للحصة) 000.ي) رهم  ذات) حصة 
كليا) تم  إسلية  كقيلة  الواحدة 

اكتتابها و فع قيلتها.
ال  لكن) التي  املوأو ات  مبلغ 
 ونه القيام بإعا ة شراء)الحصص):)

500.000) رهم.
بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 
الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار)
تحت) (2020 8ي) يسلبر) في) البيضاء)

رقم)758077.
55 P

 FCP MUTUELLE
PREVOYANCE PLUS - MPBP
صندوق توظيفي ألاعي مرخص 
له من طرف الهيأة املغربية لسوق 
الرساميل بتاريخ يي  يسلبر 2020

التكوين
صندوق) تدبير  قانون  وضع  تم 
توظيف ألاعي تكلن مليزاته فيلا)

 لي):
 FCP MUTUELLE (: التسلية)

.PREVOYANCE PLUS - MPBP
صندوق) مدة  تحد د  تم  (: املدة)
التوظيف الجلاعي في)99)سنة ابتداء)
من تاريخ إ داع الوثائق املشار إليها في)
من الظهير بلثابة قانون) (2( الفصل)
ي2  بتاريخ) الصا ر  ي.3.93ي2) رقم)
بكتابة الضبط لدى) 933ي) سبتلبر)
الحل) حالة  عدا  التجارية  املحكلة 

عليها) املنصوص  التلد د  او  املسبق 
في هذا النظام امسا�سي أو في الظهير)

املشار إليها أعاله.
البنك) (: لديها) املو ع  املؤسسة 
شارع) ي0ي) املركزي،) الشعبي 

الزرقطوني الدار البيضاء.
 UPLINE (: التدبير) مؤسسة 
(،CAPITAL MANAGEMENT
رأسلالها) اإلسم  مجهولة  شركة 
مقرها) الكائن  0.000.000ي) رهم 
شارع) ي0ي) البيضاء،) بالدار 

الزرقطوني.
(: امول) الحسابات  منتدب 
 CABINET( ASAAIDI( &( ASSOCIES
بهاء) السيدة  طرف  من  امللثل 
ساحة) (2 مقرها) الكائن  السعيدي،)

ماريشال الدار البيضاء.
(: امولية) التقدمات  مبلغ 
000ي  000.000.ي) رهم مقسلة إ 2)
للحصة) 000.ي) رهم  ذات) حصة 
كليا) تم  إسلية  كقيلة  الواحدة 

اكتتابها و فع قيلتها.
ال  لكن) التي  املوأو ات  مبلغ 
 ونه القيام بإعا ة شراء)الحصص):)

500.000) رهم.
بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 
الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار)
تحت) (2020 8ي) يسلبر) في) البيضاء)

رقم)758078.
56 P

FCP AWALI
صندوق توظيفي ألاعي مرخص 
له من طرف الهيأة املغربية لسوق 
الرساميل بتاريخ يي  يسلبر 2020

التكوين
صندوق) تدبير  قانون  وضع  تم 
توظيف ألاعي تكلن مليزاته فيلا)

 لي):
.FCP AWALI(:(التسلية

صندوق) مدة  تحد د  تم  (: املدة)
التوظيف الجلاعي في)99)سنة ابتداء)
من تاريخ إ داع الوثائق املشار إليها في)
من الظهير بلثابة قانون) (2( الفصل)
ي2  بتاريخ) الصا ر  ي.3.93ي2) رقم)
بكتابة الضبط لدى) 933ي) سبتلبر)
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الحل) حالة  عدا  التجارية  املحكلة 
عليها) املنصوص  التلد د  او  املسبق 
في هذا النظام امسا�سي أو في الظهير)

املشار إليها أعاله.
البنك) (: لديها) املو ع  املؤسسة 
شارع) ي0ي) املركزي،) الشعبي 

الزرقطوني الدار البيضاء.
 UPLINE (: التدبير) مؤسسة 
(،CAPITAL MANAGEMENT
رأسلالها) اإلسم  مجهولة  شركة 
مقرها) الكائن  0.000.000ي) رهم 
شارع) ي0ي) البيضاء،) بالدار 

الزرقطوني.
(: امول) الحسابات  منتدب 
 CABINET( ASAAIDI( &( ASSOCIES
بهاء) السيدة  طرف  من  امللثل 
ساحة) (2 مقرها) الكائن  السعيدي،)

ماريشال الدار البيضاء.
(: امولية) التقدمات  مبلغ 
000ي  000.000.ي) رهم مقسلة إ 2)
للحصة) 000.ي) رهم  ذات) حصة 
كليا) تم  إسلية  كقيلة  الواحدة 

اكتتابها و فع قيلتها.
ال  لكن) التي  املوأو ات  مبلغ 
 ونه القيام بإعا ة شراء)الحصص):)

500.000) رهم.
بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 
الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار)
تحت) (2020 8ي) يسلبر) في) البيضاء)

رقم)758079.
57 P

 CENTRE DE VISITE
TECHNIQUE AL FADILA

شركة محدو ة املسؤولية
رأسلالها 00.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : رقم 25 مكرر شارع 
الفضيلة الحي الصناعي ح.ي.م 

الرباط
سجل تجاري رقم 9ي522

العام) الجلع  لقرارات  تبعا 
 CENTRE DE لشركة) االستثنائي 
VISITE TECHNIQUE AL FADILA
املنعقد) املسؤولية  محدو ة  شركة 
إقرار) تم  (2020 نوفلبر) (22 بتاريخ)

00.000ي  من) الشركة  رأسلال  رفع 
مقسم) 000.000.ي) رهم  إ 2)  رهم 
إ 2)0.000ي)حصة من فئة)00ي) رهم)

للحصة موزعة عل2 الشكل التا ي):
السيد بوشعيب موصوف):)5000 

حصة.
(: موصوف) الحق  عبد  السيد 

5000)حصة.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي) يسلبر) التجارية بالرباط بتاريخ)

.2020
58 P

E-FIT MAROC
SARL

إعالن عن تغيير
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
بتاريخ) بالرباط  املنعقد  االستثنائي 
شركة) شركاء) قرر  (2020 7ي) ونيو)

«E-FIT MAROC SARL»)ما  لي):
للشركة) االأتلاعي  املقر  تحويل 
إ 2 تلارة إقامة املنظر الجليل رقم)5 

الهرهورة.
استقالة السيدة مرسلي مريم من)
مهام تسيير الشركة وتعيين السيدة)
مع) للشركة  مسيرة  خد جة  بركات 

اإلمضاء)االأتلاعي ملدة غير محد ة.
ب) الشركة  رأسلال  من  تقليص 
حصص) إلغاء) عبر  00.000ي) رهم 

.»MAGIK RENT SARL AU«(شركة
لدى) القانوني  اإل داع  تم  وقد 
التجارية) باملحكلة  الضبط  كتابة 
 2020 7ي) يسلبر) بتاريخ) بالرباط 

تحت رقم)7)092ي.
59 P

SAMIR BAYYOU

SOCIETE SAIS PLATINIUM
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
لشركة) (2020 2ي) يسلبر) املؤرخ في)
 SOCIETE SAIS PLATINIUM»
املحدو ة) املسؤولية  ذات  («SARL
الياقوت) تجزئة  (: االأتلاعي) مقرها 

رقم)2ي5)الحاأب قد تقرر):

من) حصة  000ي) وتحويل) بيع 

مجلوع حصص الشركة املللوكة من)

لحسن) اكواب،) السيد حسن  طرف 

اقزيزن،)محلد صقلي)-)لمي إ 2 السيد)

عبد هللا اال ري�سي.

للشركة) الوحيد  املسير  استقالة 

وتعيين) لمي  (- صقلي) محلد  السيد 

مسيرا) اال ري�سي  هللا  عبد  السيد 

وحيدا للشركة.

الشركة) الشركة  رأسلال  رفع 

900.000.ي) رهم) بلبلغ) املذكورة 

إ 2) 00.000ي) رهم  من) لينتقل 

إ راج) طريق  عن  2.000.000) رهم 
الجاري) الحساب  في  املد نة  الذمم 

للشريك.

لشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

 SOCIETE SAIS PLATINIUM»

املسؤولية) ذات  شركة  من  («SARL

إ 2 شركة ذات املسؤولية) املحدو ة 

املحدو ة بشريك وحيد.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

التجارية بلكناس بتاريخ)ي2) يسلبر)
2020)تحت رقم)2375)سجل تجاري)

رقم)23007.

60 P

CABINET COMPTABLE FIGHA

 Imm AICHATOU 2ème Etage Appart 7

 Avenu(Agadir(GUELMIM

Tél(:(05(28(77(18(63 

شركة كومة كارديناج
ش م م

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدو ة  
 اسم التجاري):)شركة كومة كار  ناج

ش م م.

288)شارع القوات) :)رقم) العنوان)

املساعدة حي النهضة طاطا.)

املهام):)حلا ة وأمن.

رأسلال الشركة):)00.000ي) رهم)

مقسم عل2 الشكل التا ي):

000ي  بولخبار) السيد  حضيه 

حصة)00ي) رهم للحصة.

التسيير):)السيد  حضيه بولخبار.

تم اإل داع القانون امسا�سي لدى)
االبتدائية) باملحكلة  الضبط  كتابة 
2020)تحت) نوفلبر) 9ي) طاطا بتاريخ)
التجاري) والسجل  ( (2020/92 رقم)

تحت رقم)09).
61 P

CERCJ
تأسيس

2ي  بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
نوفلبر)2020)تم تأسيس شركة ذات)
وحيد) بشريك  املحدو ة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية):
 CABINET DE (: التسلية)
 L’EXPERT EN RECOUVREMENT
 ET CONSEILS JURIDIQUE

.»»CERCJ
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو ة بشريك وحيد.
الد ون) تحصيل  (: الهدف)

والوساطة.
املقر االأتلاعي):)علارة)30،)شقة)
8،)زنقة موالي أحلد الوكيلي حسان)

الرباط.
املدة):)99)سنة.

الرأسلال):)0.000ي) رهم مقسلة)
00ي) رهم) حصة من فئة) 00ي) إ 2)

للواحدة.
00ي  ب) خراز  إلهام  (: الشركاء)

حصة.
التسيير):)إلهام خراز.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي) يسلبر) التجارية بالرباط بتاريخ)

2020)تحت رقم)2ي092ي.
62 P

VEOPRINT
تأسيس

بتاريخ) العرفي  العقد  بلقت�سى 
تم وضع) بالرباط،) (2020 2) يسلبر)
ذات) للشركة  امسا�سي  القانون 
مسؤولية محدو ة من شريك وحيد)

التي تحلل الخصائص التالية):
التسلية):)تحلل الشركة التسلية)

.»VEOPRINT«(التالية
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بيع) محل  طباعة،) (: املوضوع)

الكتب.

شارع فجيج،) (5 (: املقر االأتلاعي)

9)في الطابق الثالث ب.)ب)) شقة رقم)

الرباط.
رأسلال االأتلاعي):)حد  في قيلة)

000ي  إ 2) مقسم  00.000ي) رهم 

حصة ذات قيلة)00ي) رهم للحصة)

مقسم كالتا ي):

السيد احلد الهال ي)000ي)حصة)

00ي) رهم أي ما قيلته) ذات قيلة)

00.000ي) رهم.

التسيير):)عين السيد احلد الهال ي)

كلسير للشركة ملدة غير محد ة.

اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 

القانوني باملحكلة التجارية بالرباط)

تحت السجل التجاري رقم)28383ي 

 وم)8ي) يسلبر)2020.

63 P

DIVE TECHNOLOGIES
تأسيس

بتاريخ) العرفي  العقد  بلقت�سى 

تم وضع) بالرباط،) (2020 2) يسلبر)

ذات) للشركة  امسا�سي  القانون 

مسؤولية محدو ة من شريك وحيد)

التي تحلل الخصائص التالية):

التسلية):)تحلل الشركة التسلية)

.»DIVE TECHNOLOGIES«(التالية

بيع) محل  طباعة،) (: املوضوع)

الكتب.

شارع فجيج،) (5 (: املقر االأتلاعي)

9)في الطابق الثالث ب.)ب)) شقة رقم)

الرباط.
رأسلال االأتلاعي):)حد  في قيلة)

000ي  إ 2) مقسم  00.000ي) رهم 

حصة ذات قيلة)00ي) رهم للحصة)

مقسم كالتا ي):

حصة) 000ي) ناأم) السيد زكرياء)

00ي) رهم أي ما قيلته) ذات قيلة)

00.000ي) رهم.

التسيير):)عين السيد زكرياء)ناأم)

كلسير للشركة ملدة غير محد ة.

اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 

القانوني باملحكلة التجارية بالرباط)

تحت السجل التجاري رقم)ي2838ي 

 وم)8ي) يسلبر)2020.
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STE CAPITAL TTCE
SARL

ICE(N° 001735312000001

املعدل) امسا�سي  للقانون  طبقا 

االستثنائي) العام  الجلع  ومحضر 

 CAPITAL TTCE وعقد البيع لشركة)
00.000ي) رهم) رأسلالها) (SARL
عقبة) زنقة  (2 االأتلاعي) ومقرها 

أكدال) امول  الطابق  (2 رقم) علارة 

29) ونيو) بتاريخ) املوقعة  (- الرباط)

)ي20)و))) يسلبر)8ي20،)واملسجلة)

 ( و) )ي20) 27) وليو) في سال بتاريخ)

 يسلبر)8ي20)تقرر ما  لي):

السيد عبد) تفويت حصص  (- ي)

بندمو) عا ل  للسيد  الزهر  املجيد 

300)حصة ما يعا ل)30.000) رهم.

السيد عبد) تفويت حصص  (- (2

أمين) محلد  للسيد  الزهر  املجيد 

يعا ل) ما  حصة  00ي) الحشيشة)

0.000ي) رهم.

بندمو) عا ل  السيد  تعيين  (- (3

مسير وحيد للشركة.

2)-)انتقال املقر االأتلاعي للشركة)
من)2)زنقة عقبة علارة رقم)2)الطابق)

امول أكدال الرباط إ 2 املقر الجد د)

شارع محلد) 8ي) تجزئة أسية علارة)

انتقال) سال.) تابريكت  الخامس 

إ 2) بالرباط  التجارية  املحكلة  من 

املحكلة االبتدائية بسال.

5)-)توسيع نشاط الشركة.

في) الشركة  نشاط  تغيير  (- ((

الضريبة املهنية.

7)-)تحيين القانون امسا�سي.

كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم) تحت  (2020 أكتوبر) (20 بتاريخ)

07802ي.

65 P

مكتب االسلاعلية للخدمات في املحاسبة)

واإلرشا ات التجارية نور الد ن قشاب

الهاتف):))02)053552

الفاكس):)52)يي05355

STE AVICOLE NOUR
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة وذات الشريك الوحيد
الرأسلال : 5.000.000  رهم

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
(،2020 يي) يسلبر) بلكناس بتاريخ)
لشركة) امسا�سي  النظام  وضع  تم 
ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك)
الوحيد متوفرة عل2 املليزات التالية):

 STE AVICOLE NOUR(:(التسلية
.SARL AU

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
الغرض):)تربية الدواأن.

:) وار أ ت عقة عين) مقر الشركة)
تاوأطات إقليم الحاأب.

5.000.000) رهم) (: الراسلال)
بقيلة) حصة  (50.000 إ 2) مقسلة 
إ 2) املسندة  للواحدة  00ي) رهم 

السيد خالد الزعيم.
التسيير):)السيد خالد الزعيم.

السنة املالية):)تبتدئ بتاريخ فاتح)
كل) من  ي3) يسلبر  في) وتنتهي   نا ر 

سنة.
املدة):)99)سنة ابتداء)من تسجيل)

الشركة بالسجل التجاري.
املرحالت) اقتطاع  بعد  (: امرباح)
واالحتياطي) القانوني  واالحتياطي 
املنصوص عليه في النظام امسا�سي)
العلومية) الجلعية  قرار  عل2  بناء)
امرباح) رصيد  ترحيل  السنوية  تم 

الصافية.
لالستثلار) الجهوي  املركز  قام 
بلكناس باإل داع القانوني لدى كتابة)
بتاريخ) بلكناس  باملحكلة  الضبط 
PM- تحت رقم) (،2020 7ي) يسلبر)

59يMK-0-7ي2ي20.
السجل التجاري رقم)753ي5.

66 P

AMBULANCE DU MAROC
SARL

راسلالها : 0.000ي  رهم

5ي، شارع امبطال، شقة رقم 2، 

الرباط

اإلمضاء) مصحح  عقد  بلوأب 

إنشاء) تم  (،2020 أكتوبر) (9 بتاريخ)

والتي) املسؤولية  محدو ة  شركة 

تحلل الخصائص التالية):

 AMBULANCE (: االسم التجاري)

.DU MAROC SARL

الصفة القانونية):)شركة محدو ة)

املسؤولية.

النقل الصحي لللر�سى.

النقل الصحي لللوتى.

أليع) توفير  عامة  وبصفة 

واملالية) التجارية  الخدمات 

بصفة) تتعلق  التي  والصناعية 

مباشرة أو غير مباشرة بالهدف املشار)

إليه أعاله.
0.000ي) رهم) (: رأسلال الشركة)

00ي  حصة من فئة) 00ي) مقسم إ 2)

بين) موزعة  الواحدة  للحصة   رهم 

الشركاء)عل2 الشكل التا ي):

السيدة كريلة بلخير)50)حصة أي)

ما يعا ل)5000) رهم.

السيدة مريم بوعزة)50)حصة أي)

ما يعا ل)5000) رهم.

بلخير،) كريلة  السيدة  (: الشركاء)

أنسية مغربية،)الحائزة عل2 البطاقة)

املز ا ة) (،AD252(( رقم) الوطنية 

بالقنيطرة) (( ( ( ( ( ( ( ( مارس) (22 بتاريخ)

القاطنة بعلارة ب)5،)شقة)2،)حدائق)

السوي�سي،)السوي�سي،)الرباط.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)

ي3) يسلبر من كل سنة ما عدا السنة)

امو 2 التي تبتدئ من تاريخ التسجيل)

إ 2)ي3) يسلبر.

شارع) 5ي،) (: االأتلاعي) املقر 

امبطال،)شقة رقم)2،)الرباط.
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بلخير،) كريلة  السيدة  (: التسيير)
أنسية مغربية،)الحائزة عل2 البطاقة)
املز ا ة) (،AD252(( رقم) الوطنية 
22)مارس))بالقنيطرة القاطنة) بتاريخ)
برقم)22)زنقة علرو بن ألوح،)تجزئة)

ضا ة مو�سى،)السوي�سي،)الرباط.
التجارية) باملحكلة  التسجيل  تم 
2838ي) وم) رقم) تحت  بالرباط 

ي2) يسلبر)2020.
67  P

PEST PROTEINE
العام) االستثنائي  الجلع  قرر 

املنعقد في))2)سبتلبر)2020.
اأتلاعية) حصة  000ي) تفويت)
من طرف السيد انكاال  اسين والسيد)
هيمي) السيد  لفائدة  حلزة  بنعالل 
امخيران) هذان  واستقالة  كلال،)
للشركة) كلسيران  مهامهلا  من 
مسيرا) كلال  هيمي  السيد  وتعيين 
تسلية) تغيير  وكذا  للشركة  أد دا 
إ 2) (PEST PROTEINE من) الشركة 
تم) وكذلك  (((-DISTRIBUTION
تسويق) من  االأتلاعي  الهدف  تغيير 
املقويات الرياضية إ 2 التجارة وتوزيع)
الصحية،) واملعدات  النظافة  موا  
شركة) من  القانوني  الشكل  وتغيير 
مسؤولية) ذات  شركة  إ 2  تضامن 
تم) كلا  وحيد،) بشريك  محدو ة 

تذويب))القانون امسا�سي وتعد له.
بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بتيفلت)
نوفلبر) 8ي) بتاريخ) (757 رقم) تحت 

.2020
68 P

KHZ TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلالها : 00.000ي  رهم
املقر االأتلاعي : 5ي زنقة سبو، مركز 

املعامالت »ال شوب» مكتب رقم ي 
الطابق الخامس، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالقنيطرة تم وضع القانون امسا�سي)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

.KHZ TRANS SARL(:(التسلية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو ة.
زنقة سبو،) 5ي) (: املقر االأتلاعي)

مركز املعامالت)»ال شوب»)مكتب رقم)

ي)الطابق الخامس)-)القنيطرة.

موضوع الشركة):)املقاولة في نقل)

املستخدمين.
مبلغ) في  حد   (: الشركة) رأسلال 

000ي  إ 2) مقسم  00.000ي) رهم 

00ي) رهم) بقيلة) اأتلاعية  حصة 

مكتتبة) بكاملها،) محررة  للواحدة،)

وموزعة عل2 الشركاء)السيد منصور)

خيزو والسيد محسين خيزو.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إ 2 السيد محسين)

خيزو،)الحامل للبطاقة الوطنية رقم)

.GY2279ي

من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)

ي3) يسلبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
0ي) يسلبر) بتاريخ) (57725 رقم)

.2020
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B-AMYS CARS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلالها : 00.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : 2، زنقة امللكة 

إليزابيت، مكتب رقم 7 القنيطرة

تعيين مسير أد د
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

 B-AMYS CARS(الغير العا ي لشركة

SARL،)تقرر باإلألاع ما  لي):

مسير) علي  فاوت  السيد  تعيين 

وحيد للشركة ملدة غير محدو ة،)بعد)

قبول استقالة السيدة فاوت منى من)

مهام تسيير الشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

7) يسلبر)2020،)تحت رقم)80200.

70 P

STARRY SKY IMMO

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلالها : 00.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : زاوية زنقة معلورة 

وشارع موالي عبد الرحلان، إقامة 

البركة مكتب رقم 2 القنيطرة

تفويت حصص اأتلاعية
تعيين مسير أد د

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

نوفلبر) 3ي) بتاريخ) العا ي  الغير 

2020،)تقرر ما  لي):

املصا قة عل2 تفويت)0)ي)حصة)

اأتلاعية بقيلة)00ي) رهم للحصة،)

غالم) أسامة  محلد  السيد  ملك  في 

سيلو) أ ت  السيد  لفائدة  الدكا ي،)

موالي عبد الرحيم.

املصا قة عل2 تفويت)0)ي)حصة)

اأتلاعية بقيلة)00ي) رهم للحصة،)

الدكا ي) غالم  أ ام  السيد  ملك  في 

لفائدة السيد أ ت سيلة موالي عبد)

الرحيم.

املصا قة عل2 تفويت)80ي)حصة)

اأتلاعية بقيلة)00ي) رهم للحصة،)

الدكا ي) غالم  مريم  السيدة  ملك  في 

لفائدة السيد أ ت سيلو موالي عبد)

الرحيم.

املسؤولية) ذات  شركة  لتصبح 

املحدو ة بشريك وحيد.

محلد) السيد  استقالة  قبول 

سعيد) والسيد  الدكا ي  غالم  أسامة 

الشركة) أ ت سيلو من مهام تسيير 

وتعيين) ونهائي  تام  إبراءا  إبائهم  مع 

أ ت سيلو موالي عبد الرحيم مسير)

ملدة غير محدو ة.

من) و22) (7 (،( الفصول) تغيير 

القانون امسا�سي للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 9 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

 يسلبر)2020،)تحت رقم)7)802.
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BENI CHEGDAN

شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

بشريك وحيد

راسلالها : 00.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : تجزئة الوفاء 5

رقم 33) القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون امسا�سي)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 BENI CHEGDAN (: التسلية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو ة بشريك وحيد.

 5 تجزئة الوفاء) (: املقر االأتلاعي)

رقم)33))-)القنيطرة.

االستغالل) (: الشركة) موضوع 

التشجير،) أشغال  الغابوي،)

االستغالل الرشيد مشجار الغابات،)

خدمات النظافة.

مبلغ) في  حد   (: الشركة) رأسلال 

000ي  إ 2) مقسم  00.000ي) رهم 

00ي) رهم) بقيلة) اأتلاعية  حصة 

مكتتبة) بكاملها،) محررة  للواحدة،)

وموزعة عل2 الشركاء)كالتا ي):

000ي  الشكدا ي) خالد  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إ 2 السيد خالد) (: التسيير)

الشكدا ي،)الحامل للبطاقة الوطنية)

.G557972(رقم

من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)

ي3) يسلبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

فاتح  يسلبر) بتاريخ  ي5725) رقم)

.2020
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OUHAMED TOLATA TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

بشريك وحيد

راسلالها : 00.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : 23 شارع أنوال، 

علارة فلوري يي، املكتب رقم 2، 

ميلوزا، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون امسا�سي)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 OUHAMED TOLATA(:(التسلية

.TRANS SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو ة بشريك وحيد.

23)شارع أنوال،) املقر االأتلاعي):)

(،2 رقم) املكتب  يي،) فلوري) علارة 

ميلوزا،)القنيطرة.

موضوع الشركة):)املقاولة في نقل)

املستخدمين.

مبلغ) في  حد   (: الشركة) رأسلال 

000ي  إ 2) مقسم  00.000ي) رهم 

00ي) رهم) بقيلة) اأتلاعية  حصة 

مكتتبة) بكاملها،) محررة  للواحدة،)

وموزعة عل2 الشركاء)كالتا ي):

000ي  لحلو) الكريم  عبد  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

عبد) السيد  إ 2  أسند  (: التسيير)

للبطاقة) الحامل  لحلو،) الكريم 

.GB8279((الوطنية رقم

من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)

ي3) يسلبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)73)57)بتاريخ)9) يسلبر)2020.

73 P

 ABDELMOHAYMEN
TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
بشريك وحيد

راسلالها : 00.000ي  رهم
املقر االأتلاعي : الطابق الثاني 

بالعلارة رقم L95، الشقة رقم 7، 
املجلوعة السكنية ي9، اإلقامة 

اإلقتصا  ة الكولف، طريق مهد ة 
القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالقنيطرة،)تم وضع القانون امسا�سي)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
 ABDELMOHAYMEN(:(التسلية

.TRANSPORT SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو ة بشريك وحيد.
الثاني) الطابق  (: االأتلاعي) املقر 
(،7 رقم) الشقة  (،L95 رقم) بالعلارة 
اإلقامة) ي9،) السكنية) املجلوعة 
طريق مهد ة،)) اإلقتصا  ة الكولف،)

القنيطرة.
موضوع الشركة):)نقل البضائع.

مبلغ) في  حد   (: الشركة) رأسلال 
000ي  إ 2) مقسم  00.000ي) رهم 
00ي) رهم) بقيلة) اأتلاعية  حصة 
مكتتبة) بكاملها،) محررة  للواحدة،)

وموزعة عل2 الشركاء)كالتا ي):
000ي  تيبوقالين) السيد  وسف 

حصة.
املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إ 2 السيد  وسف)
تيبوقالين،)الحامل للبطاقة الوطنية)

.G377رقم)72ي
من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)

ي3) يسلبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكلة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
0ي) يسلبر) بتاريخ) (57723 رقم)

.2020
74 P

OUAZIZ HOUSE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

راسلالها : 00.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : الطابق امر�سي رقم 

87ي، العامرية، مهد ة، الشاطئ 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون امسا�سي)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

 OUAZIZ HOUSE (: التسلية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو ة.

الطابق امر�سي) (: املقر االأتلاعي)

مهد ة الشاطئ) العامرية،) 87ي،) رقم)

-)القنيطرة.

موضوع الشركة):)

صاحب مطعم بثلن ثابت.

مبلغ) في  حد   (: الشركة) رأسلال 

000ي  إ 2) مقسم  00.000ي) رهم 

00ي) رهم) بقيلة) اأتلاعية  حصة 

مكتتبة) بكاملها،) محررة  للواحدة،)

وموزعة عل2 الشركاء)كالتا ي):

السيد محسن وعزيز)70)حصة.

السيدة سعا   رجي)70)حصة.

السيد رشيد وعزيز)0)2)حصة.

السيد مروان وعزيز)200)حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إ 2 السيد رشيد) (: التسيير)

وعزيز،)الحامل للبطاقة الوطنية رقم)

.G50225

من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)

ي3) يسلبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

2ي) يسلبر) بتاريخ) ي5777) رقم)

.2020

75 P

 ASSABAH

INVESTISSEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

بشريك وحيد

راسلالها : 00.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : بقعة 0ي8ي، 

سكتور 9، قصبة مهد ة القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون امسا�سي)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 ASSABAH (: التسلية)

.INVESTISSEMENT SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو ة بشريك وحيد.

0ي8ي،) بقعة) (: االأتلاعي) املقر 

سكور)9،)قصبة مهد ة،)القنيطرة.

موضوع الشركة):)

مستغل مطعم.

مستغل مقهى.

اإلستغالل) تسيير  في  مقاول 

الفالحي.

مبلغ) في  حد   (: الشركة) رأسلال 

000ي  إ 2) مقسم  00.000ي) رهم 

00ي) رهم) بقيلة) اأتلاعية  حصة 

مكتتبة) بكاملها،) محررة  للواحدة،)

وموزعة عل2 الشركاء)كالتا ي):

000ي  بوكنوش) حليد  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إ 2 السيد حليد) (: التسيير)

الوطنية) للبطاقة  الحامل  بوكنوش،)

.G20رقم)ي8ي

من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)

ي3) يسلبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

2ي) يسلبر) بتاريخ) (57779 رقم)

.2020

76 P
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STE TWI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة

الخاص) عرفي  عقد  بلقت�سى 
املنعقد) العا ي  الغير  العام  بالجلع 
قرر) (،2020 )ي) يسلبر) بتاريخ)

الشريك ما  لي):
الشركة) رأسلال  مبلغ  من  الرفع 
000.000.ي  00.000ي) رهم إ 2) من)
إ 2) حصة  (9000 بإضافة)  رهم 

حصصه لتصبح)0.000ي)حصة.
225000) رهم) مبلغ) وتحرير 
هو) املساهلات  إألا ي  ليصبح 
الزيا ة) هذه  بعد  325000) رهم 

 صبح رأسلال الشركة كالتا ي):
السيد عية هشام)0.000ي)حصة)

أي ما يعا ل)000.000.ي) رهم.
املجلوع):)000.000.ي) رهم.

السجل التجاري رقم)52209.
وقد تم اإل داع القانوني للشركة)
باملحكلة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)
)ي) يسلبر)2020،)تحت رقم)2533.
77 P

SCI FSI
شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

بشريك وحيد
راسلالها : 00.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : تجزئة الوفاء 5
رقم 33) القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالقنيطرة،)تم وضع القانون امسا�سي)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
.SCI FSI SARL(:(التسلية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدو ة.

شارع محلد) ي،) (: املقر االأتلاعي)
الد وري،)علارة  اسير الشقة رقم)يي 

-)القنيطرة.
موضوع الشركة):)

منعش عقاري.
مقاول في البناء.

مبلغ) في  حد   (: الشركة) رأسلال 
000ي  إ 2) مقسم  00.000ي) رهم 
00ي) رهم) بقيلة) اأتلاعية  حصة 
مكتتبة) بكاملها،) محررة  للواحدة،)

وموزعة عل2 الشركاء)كالتا ي):
السيد  ونس اعراب)700)حصة.
السيدة نزيهة إ كن)300)حصة.

املدة):)99)سنة.
أسند إ 2 السيد  ونس) (: التسيير)
الوطنية) للبطاقة  الحامل  اعراب،)

.PN82(92رقم)ي
من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)

ي3) يسلبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكلة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)ي2)57)بتاريخ)8) يسلبر)2020.
78 P

 TRADING COMPANY FOR
PULSES AND SPICES

ش ذ م م
الزيا ة في رأسلال الشركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالقنيطرة  وم)2ي)أكتوبر)2020،)تم)

تحد د ما  لي تبعا لللحضر.
الزيا ة في رأسلال الشركة برفعه)
 3.000.000 00.000ي) رهم إ 2) من)

 رهم.
كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 
 الضبط باملحكلة االبتدائية بالقنيطرة
2020،)تحت رقم) ي2) يسلبر) بتاريخ)

9ي)80.
79 P

CED INGENIERIE
SARL AU

رأسلالها : 00.000ي  رهم
مقرها االأتلاعي : 27 زنقة علر ابن 

العاص إقامة إسلاعيل مكتب
رقم 2، القنيطرة
تأسيس شركة

سجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
(،2020 أكتوبر) (23 بالقنيطرة بتاريخ)
ذات) لشركة  امسا�سي  القانون  حرر 
املسؤولية املحدو ة من شريك تحلل)

املواصفات التالية):
 CED INGENIERIE (: التسلية)

.SARL AU

هدف الشركة):)مكتب الدراسات)

) راسات تقنيات الهندسة).
املقر االأتلاعي):)27)زنقة علر ابن)

العاص إقامة إسلاعيل مكتب رقم)2 

القنيطرة.

املدة):)99)سنة.
في) حد   (: االأتلاعي) املال  رأس 

عل2) موزع  00.000ي) رهم  مبلغ)

00ي) رهم) بقيلة) حصة  000ي)

للحصة الواحدة موزعة بين شريك)

واحد عل2 الشكل التا ي):

السيد غزالني ليل2)000ي)حصة.

املجلوع):)000ي)حصة.

قبل) من  الشركة  تدار  (: اإل ارة)

املسيرة السيدة غزالني ليلة.

من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)

ي3) يسلبر من كل سنة ما عدا السنة)

التسجيل) تاريخ  من  تبتدئ  امو 2 

بالسجل التجاري.

كافة) تسد د  تم  (: الحصص)

00.000ي  قدره) بلا  نقدا  الحصص 

 رهم أو عت في حساب الشركة.

باملد رية) القانوني  اإل داع  تم 

 5 العامة للضرائب بالقنيطرة بتاريخ)

وتم تسجيل الشركة) (،2020 نوفلبر)

بتاريخ) بالقنيطرة  التجاري  بالسجل 

25)نوفلبر)2020،)تحت رقم)9)573.

80 P

LAIGUEL DESTINATION
SARL AU

لشركة) امسا�سي  القانون  أقيم 

بلقت�سى) محدو ة  مسؤولية  ذات 

 2020 سبتلبر) )ي) عقد عرفي بتاريخ)

كالتا ي):

 LAIGUEL (: شركة) االسم 

.DESTINATION SARL AU

مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدو ة ذات الشريك الوحيد.
سبو) زنقة  (: االأتلاعي) املقر 

(،5 الطابق) (2 علارة ال شوب مكتب)

القنيطرة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.

مقاول في نقل) (: موضوع الشركة)

امشخاص.

مقاول في نقل البضائع.

مقاول في نقل سياحي.

بأ ة عللية) القيام  وبصفة عامة 

خدماتية ترتبط بشكل مباشر أو غير)

مباشر بإحدى امنشطة أعاله أو التي)

من شأنها تنلية موضوع الشركة.

في) حد   (: الشركة) مال  رأس 

000ي  إ 2) مقسلة  00.000ي) رهم 

00ي  منها) الواحدة  قيلة  حصة،)

 رهم.

الشركة) تسيير  عهد  (: التسيير)

بتاريخ) املز ا   العيكل  للسيد محلد 

ي98ي)والحامل للبطاقة الوطنية رقم)

.G20253ي

بلصلحة) الشركة  تقييد  تم 

السجل التجاري باملحكلة االبتدائية)

بالقنيطرة تحت رقم)227)5.

81 P

YOUNG SUPERETTE
شركة ذات مسؤولية

محدو ة بشريك وحيد

راسلالها االأتلاعي : 00.000ي 

 رهم

مقرها االأتلاعي : إقامة نور، زنقة 

معلورة رقم 02ي متجر رقم ي0

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة بشريك وحيد

املؤرخ) العرفي  العقد  بلوأب 

تأسست) (،2020 سبتلبر) (23 بتاريخ)

محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد في الخصائص التالية):

إسم) الشركة  تحلل  (: التسلية)

م) م  ذ  ش  (YOUNG SUPERETTE

بشريك وحيد.

املوضوع):)الشركة لها كلوضوع في)

املغرب كلا في الخارج.

الغذائية) املوا   بيع  محل 

بالتقسيط.



43 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 

الرأسلال) (: االأتلاعي) الراسلال 
00.000ي) رهم) االأتلاعي محد  في)
فئة) من  حصة  000ي) عل2) مقسلة 
00ي) رهم للحصة الواحدة مكتتبة)
الوحيد) الشريك  باسم  بالكامل 

بولفدام رشيد.
:)إقامة نور،)زنقة) املقر االأتلاعي)

معلورة رقم)02ي)متجر رقم)ي0.
املدة):)مدة الشركة محد ة في)99 

سنة ابتداء)من  وم التأسيس.
ويسيرها) الشركة  :) د ر  اإل ارة)
السيد الحيان علر بصفته مسير غير)
شريك ملدة سنة تبتدأ من)23)سبتلبر)
 2020 22)سبتلبر) في) وتنتهي  (2020
من) بقرار  إال  للتجد د  قابلة  غير 
بولفدام) السيد  الوحيد  الشريك 

رشيد.
القانوني) لالحتياط  (%5 (: امرباح)
لقرار) تبعا  أو  ضاف  والباقي  وزع 

الشريك الوحيد أو الشركاء.
باملحكلة) تم  (: القانوني) اإل داع 
وقيدت) بالقنيطرة،) االبتدائية 
 5(933 بالسجل التجاري تحت رقم)

بتاريخ)2)نوفلبر)2020.
82 P

إ ريس بازا

محاسب معتلد من طرف الدولة
52،)زنقة معلورة،)رقم)3،)القنيطرة

PRESTIGE PALOMA
ش ذ م م بشريك وحيد

رأس مالها : 00.000ي  رهم
تأسيس

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
بلد نة القنيطرة،) (2020 أكتوبر) ي2)
امسا�سي) القانون  صياغة  تلت 
املسؤولية) ذات  أعاله  للشركة 
اآلتية) وحيد  بشريك  املحدو ة 

خصوصياتها):
 PRESTIGE PALOMA (: التسلية)

.SARL AU
امهداف):)تاأر امثاث بالتقسيط.
املقر االأتلاعي):)حد  بالقنيطرة،)
 (5 رقم) (Jي تجزئة أوال  أوأيه بلوك)

املتجر رقم)3.

رأس املال):)حد  في مبلغ)00.000ي 
اأتلاعية) 000ي)  رهم مقسلة عل2)
أليعها) 00ي) رهم للواحدة،) بقيلة)
السيدة) الوحيدة  الشريكة  بحوزة 

را مي لبنى.
التسيير):)تسهر عل2 تسيير شؤون)
السيدة) محد   غير  مأل  املؤسسة 

را مي لبنى.
الزمنية) املدة  حد ت  (: املدة)
99)سنة ابتداء)من تاريخ) للشركة في)
أو) التلد د  حالتي  عدا  ما  تأسيسها 
الحل السابق موانه املقرر من لدن)

الشريكة الوحيدة.
تصا ف) (: االأتلاعية) السنة 

السنة املدنية.
النتيجة املحاسبية):

تقرر الشريكة الوحيدة) (: إ جابية)
تعيين امرباح املحققة.

سلبية):)تتحلل الشريكة الوحيدة)
العجز املسجل.

االبتدائية) باملحكلة  اإل داع  تم 
بالقنيطرة بتاريخ)ي2) يسلبر)2020،)

تحت رقم)ي8059.
83 P

تسيير حر
مصل تجاري

الحر) التسيير  عقد  بلوأب 
املسجل واملصا ق اإلمضاءات عليه)
تم االتفاق) (،2020 فبرا ر) (2( بتاريخ)
عل2) أسلاؤهم  اآلتية  امطراف  بين 

ما  لي):
فتيحة،) صلحي  السيدة  تلنح 

الجنسية مغربية،)القاطنة بالرباط.
 9 حي) املساري،) الهاشمي  زنقة 
رقم)2ي،)القبيبات،)الحاملة للبطاقة)

.A75(020(الوطنية رقم
الجنسية) إ 2 السيد فتحي خليل،)
الوطنية) للبطاقة  الحامل  مغربية،)

.GM33230(رقم
التجاري) لألصل  الحر  التسيير 
بقيسارية  اسين) بالقنيطرة،) الكائن 
الخامس،) محلد  شارع  ي20،) رقم)
9،)واملستغل لبيع املالبس)  كان رقم)
واملسجل) بالتقسيط،) الجاهزة 
بالسجل التجاري باملحكلة االبتدائية)

وذلك) (،(288( بالقنيطرة تحت رقم)
ملدة سنتين))2))قابلة للتجد د ابتداء)

من فاتح مارس)2020.
(،(288( رقم) التجاري  السجل 

القنيطرة.
84 P

ELANBOURI TRAITEUR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

بشريك وحيد
رأسلالها : 00.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : رقم 37، املغرب 
العربي تلد د، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالقنيطرة تم وضع القانون امسا�سي)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
 ELANBOURI (: التسلية)

.TRAITEUR SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو ة بشريك وحيد.
37،)املغرب) املقر االأتلاعي):)رقم)

العربي تلد د،)القنيطرة.
موضوع الشركة):)تنظيم الحفالت)

واملناسبات.
ملون.

مبلغ) في  حد   (: الشركة) رأسلال 
000ي  إ 2) مقسم  00.000ي) رهم 
00ي) رهم) بقيلة) اأتلاعية  حصة 
مكتتبة) بكاملها،) محررة  للواحدة 

وموزعة عل2 الشركاء)كالتا ي):
السيدة ابتسام مير)000ي)حصة.

املدة):)99)سنة.
التسيير):)أسند إ 2 السيدة ابتسام)
الحاملة للبطاقة الوطنية رقم) مير،)

.G55957(
من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)

ي3) يسلبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكلة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
7ي) يسلبر) بتاريخ) ي5782) رقم)

.2020
85 P

 SOCIETE LA FORTRESSE

AGREGATS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة
رأسلالها : 00.000.00ي  رهم

 ،G املقر اإلأتلاعي : رقم ي، بلوك

املغرب العربي القنيطرة

السجل التجاري رقم 85ي53 

القنيطرة

تفويت حصص إأتلاعية
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

الغير العا ي،)تقرر ما  لي):

املصا قة عل2 تفويت)0)ي)حصة)

إأتلاعية بقيلة)00ي) رهم للحصة،)

لفائدة) نا�سئ  رضا  السيد  ملك  في 

السيد املهدي التا كي.

املصا قة عل2 تفويت)70ي)حصة)

إأتلاعية بقيلة)00ي) رهم للحصة،)

لفائدة) نا�سئ  رضا  السيد  ملك  في 

السيد محلد شالو.

موزع) الشركة  رأسلال  ليصبح 

كالتا ي):

السيد املهدي التا كي)500)حصة.

السيد محلد شالو)500)حصة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

2ي  بتاريخ) بالقنيطرة  اإلبتدائية 

 يسلبر)2020))تحت عد )80572.

86 P

 LA SOCIETE INDUSTRIAL

GLOBAL KENI SERVICES
IGKS

شركة ذات مسؤولية محدو ة

مقرها اإلأتلاعي : رقم 300، الطابق 

امول اوال  اوأيه القنيطرة

السجل التجاري رقم 85ي)2 

القنيطرة

الحل املبكر للشركة 
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

 LA SOCIETE لشركة) العا ي  الغير 

 INDUSTRIAL GLOBAL KENI

SERVICES IGKS SARL تقرر ما  لي):

املبكر) الحل  عل2  املصا قة 

للشركة.
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مسناوي،) لبنى  السيدة  تعيين 
بصفتها مصفية))للشركة.

تحد د مقر تصفية الشركة باملقر)
اإلأتلاعي للشركة أعاله.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي  بتاريخ) بالقنيطرة  اإلبتدائية 

 يسلبر)2020)تحت رقم)80573.
87 P

GALAXY ICE
SARL 

 فسخ عقد تسيير حر مصل تجاري
5ي  بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

أكتوبر)2020،)قرر امطراف):
(،GALAXY ICE SARL شركة)
الفاهيم) السيد  طرف  من  امللثلة 
أامع،)الحامل للبطاقة الوطنية رقم)

.G3782(5
 MAROC GERANCE شركة)
السيد) طرف  من  امللثلة  (،SARL
للبطاقة) الحامل  علر،) بوشفوق 

.A((الوطنية رقم)2)5ي
لألصل) الحر  التسيير  عقد  فسخ 
أبريل) (3 بتاريخ) بينهم  املبرم  التجاري 
واملبتدئ بتاريخ فاتح سبتلبر) 8ي20)
ي3)أغسطس) 8ي20،)واملنتهي بتاريخ)
هذا العقد) من إمضاء) ابتداء) (2022

أي بتاريخ)5ي)أكتوبر)2020.
امصل التجاري الكائن بالقنيطرة،)
زاوية شارع موالي عبد العزيز وزنقة)
صالح الد ن،)إقامة عز الد ن،)متجر)

رقم)ي.
سناك،) كلقهى  واملستغل 
واملسجل بالسجل التجاري باملحكلة)
رقم) تحت  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

3يي35.
88 P

SOCIETE NABIREST
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ)22)نوفلبر)2020)قرر الشركاء)

ما  لي):
اإلغالق النهائي للشركة.

لذمة) فيه  رأعة  ال  كامل  إبراء)
مصفي الشركة السيد نبيل املجتهد)

السعدي في كل مراحل التصفية.

للشركة) القانون  اإل داع  تم 

باملحكلة التجارية بالرباط بتاريخ)2ي 

 يسلبر)2020)تحت رقم)09320ي.

89 P

SOCIETE BE GADGETS
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

2020)قرر) 3) يسلبر) بالرباط بتاريخ)

شركاء)الشركة ما  لي):

تم تغيير مقر الشركة إ 2 العنوان)

شارع) للتسوق،) الرباط  مركز  التا ي 

شارع) إ ناون،) شارع  املتحدة،) اممم 

أبطال) وشارع  الخطاب،) بن  علر 

.E0.099(املحلي رقم

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

التجارية بالرباط تحت عد )09252ي 

بتاريخ)9) يسلبر)2020 .

90 P

PEI SERVICES NET
SARL AU

 3 تاريخ تسجيل العقد العرفي في)

أغسطس)2020)بالرباط.

الهدف اإلأتلاعي):)

التنظيف والبستنة.

أشغال عامة وتشغيل العلال.

00.000.00ي  (: الشركة) رأسلال 

حصة من) 000ي) إ 2)  رهم مقسلة 

للشريك) للحصة  00ي) رهم  فئة)

الوحيد.

000ي  بالعربي) نريلان  (: السيدة)

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

و3  (2 تجزئة السواني) (T 5 (: املقر)

الشقة)8)طنجة.

التسيير):)السيدة))نريلان بالعربي.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

ي075يي.

91 P

 INASALU شركة
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

بشريك وحيد
رأسلالها : 00.000.00ي  رهم

املقر اإلأتلاعي : رقم )3ي الطابق 2 
شقة رقم 2 شارع القاهرة كلطراف 

تلارة
تأسيس

 23 بتاريخ) عرفي  عقد  بلوأب 
عل2) املصا قة  تلت  (2020 نوفلبر)
ذات) لشركة  امسا�سي  القانون 
وحيد) بشريك  محدو ة  مسؤولية 

ذات الخصائص اآلتية):
.INASALU(:(التسلية التجارية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
مسؤولية محدو ة بشريك وحيد.

الهدف):
أشعال امملنيوم واملعا ن.

البناء)أو امشغال املختلفة.
العلليات) أليع  عامة  بصفة 
املرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة)

بنشاط الشركة.
املقر اإلأتلاعي):)رقم))3ي)الطابق)
2)شقة رقم)2)شارع القاهرة كلطراف)

تلارة.
00.000.00ي) رهم) (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  000ي) إ 2) مقسلة 

00ي) رهم للحصة الواحدة.
املدة):)99)سنة بعد التأسيس.

التسيير):)السيد عزيزي عبد االله)
ملدة غير محدو ة.

وقد تم اإل داع القانوني باملحكلة)
ي2) يسلبر) اإلبتدائية بتلارة بتاريخ)

2020)تحت رقم س.ت)7)5ي3ي.
92 P

 SOCIETE SOLERGY
CONSULTING

SARL
املقر اإلأتلاعي : 22 شارع محلد 

السالوي فاس املد نة الجد دة
 9 بتاريخ) توثيقي  عقد  بلقت�سى 
الشركة) تأسيس  تم  (2020  يسلبر)
لتكون خاصيتها) محدو ة املسؤولية 

كالتا ي):

 SOCIETE SOLERGY (: التسلية)
.CONSULTING SARL

:)في املغرب كلا في الخارج) الهدف)
في  راسات) عللها  الشركة  تزاول 
وبيع) وشراء) واإلستشارات  الشركة 
املتجد ة) الطاقة  موا   وتركيب 
أو) مباشرة  وبصفة  الطاقة  وكفاءة 
غير مباشرة النشاطت التي تهدف إ 2)

التنلية.
22 شارع  فاس) (: املقر اإلأتلاعي)

محلد السالوي املد نة الجد دة.
00000.00ي   : الشركة  رأسلال 

 رهم.
اآلنسة مويسة هاأر 50.000.00 

 رهم.
اآلنسة لبنى خلالش 50.000.00 

 رهم.
املجلوع : 00.000.00ي  رهم.

التسيير : تسير الشركة من طرف 
لبنى  واآلنسة  هاأر  مويسة  اآلنسة 

خلالش.
فاتح  نا ر) من  تبتدئ  (: املالية)

وتنتهي في)ي3) يسلبر من كل سنة.
بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 
بفاس) التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت))2020/352.
93 P

MARMO CIVIL WORKS
مارمو سيفيل ووركس

شركة محدو ة املسؤولية ذات 
الشريك الوحيد

مقرها اإلأتلاعي : ي27 شارع 
الزرقطوني، إقامة ليز روند ل 

الطابق الثاني، الرقم ) الدارالبيضاء
رأسلالها : 50.000.00  رهم.

السجل التجاري :الدارالبيضاء رقم 
يي)272

استلرار نشاط الشركة
بلقت�سى محضر قرارات الشريك)
الشركة) بلقر  املحرر  الوحيد 
 2020 أغسطس) (25 الدارالبيضاء)

تقرر ما  لي):
الوضعية) بانخفاض  التذكير 
الصافية للشركة التي أصبحت تقل)

عن ربع رأس مالها.
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واستلرار) الشركة  تصفية  عدم 

نشاطها.)

لدى) القانوني  اإل داع  تم 

التجارية) املحكلة  ضبط  كتابة 

0ي) يسلبر) بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2020)تحت رقم)757077.
للخالصة والبيان

املسير

94 P

SIMON INTRENATIONAL
سيلون انترناسيونال

شركة مساهلة

مقرها اإلأتلاعي : املنطقة 

الصناعية أزنا ة، تجزئة 

52ي/0)ي، طريق الرباط طنجة
راسلالها : 50.00ي.77).22  رهم

السجل التجاري : طنجة رقم 

2(029

خفض ورفع رأس املال اإلأتلاعي
الجلع) قرارات  محضر  بلقت�سى 

العام اإلستثنائي املحرر بلقر الشركة)
بطنجة بتاريخ)30)نوفلبر)2020)تقرر)

ما  لي):

خفض رأس مال الشركة إ 2 صفر)

استيعاب) طريق  عن  0.00) رهم 

الخسائر.
زيا ة رأس مال الشركة باكتتاب)

فئة) من  أد د  سهم  ي8ي.ي5ي)

مع) باملقاصة  محرر  50ي) رهم 

املقدار) املحد ة  الشركة    ون 

وكذلك) الشركة  عل2  واملستحقة 

وذلك) النقد ة  املساهلة  طريق  عن 

إ 2) 0.00) رهم  صفر) من  برفعه 

50.00ي.77).22) رهم.

من) (7 لللا ة) املوازي  التعد ل 

القوانين امساسية للشركة.

تنقيح القوانين امساسية للشركة.

الصالحيات) اإل ارة  مجلس  منح 

من الخفض) الالزمة لضلان اإلنتهاء)

والزيا ة املقترحة في رأس املال.

اإل ارة) مجلس  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ) بطنجة  الشركة  بلقر  املحرر 

30)نوفلبر)2020)تقررر ما  لي):

إثبات اإلنجاز النهائي لخفض رأس)

استيعاب) طريق  عن  الشركة  املال 

من الخسائر املتراكلة بخفضه) أزء)

إ 2 صفر)0.00) رهم.

إعالن) صدق  من  التحقق 

بالزيا ة) املتعلق  والدفع  اإلكتتاب 

املقاصة) طريق  عن  املال  رأس  في 

املقدار) املحد ة  الشركة  مع   ون 

وطريق) الشركة  عل2  واملستحقة 

املساهلة النقد ة.

إثبات اإلنجاز التام لرفع رأس املال)

50.00ي.77).22  إ 2) برفعه  وذلك 

 رهم.

من) (7 لللا ة) املوازي  التعد ل 

القوانين امساسية للشركة.

تنقيح القوانين امساسية للشركة

كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 

بطنجة) التجارية  املحكلة  ضبط 

تحت رقم) (2020 8ي) يسلبر) بتاريخ)

5ي2373.
للخالصة والبيان

رئيس مجلس اإل ارة

95 P

NEW COLIBRI
نيو كوليبري

شركة محدو ة املسؤولية

مقرها اإلأتلاعي : تجزئة 225، الحي 

الصناعي كزينا ا، مقاطعة بوخالف-

طنجة

رأسلالها : 2.200.00ي2.2 اورو

السجل التجاري : طنجة رقم 

93353

رفع رأس املال اإلأتلاعي
الجلع) قرارات  محضر  بلقت�سى 

العام اإلستثنائي املحرر بلقر الشركة)

بطنجة بتاريخ)9)نوفلبر)2020)تقررما)

 لي):

بقيلة) الشركة  مال  رأس  زيا ة 

لرفعه) 2.200.00يي.2) رهم 

إ 2) 00.000.00ي) رهم  من)

2.200.00ي2.2) رهم.

الغرافي) السيد  الشركاء) تنازل 
 EL GHARRAFI AHMED احلد)
 ABBOUDI كريم) عبو ي  والسيد 
امفضلية) في  حقهم  عن  (KARIM

لزيا ة رأس املال.
إثبات اإلنجاز النهائي لزيا ة رأس)

املال اإلأتلاعي.
 COL& الشركة) عل2  املوافقة 
كشريك أد د في) (BRI PARTNERS

الشركة.
احلد) الغرافي  السيد  استقالة 
والسيد) (EL GHARRAFI AHMED
 ABBOUDI KARIM كريم) عبو ي 

من منصبهلا كلد رين للشركة.
تعيين السيد  افيد بويلو اوأيت)
 DAVID PUYUELO HUGUET

كلد ر للشركة ملدة غير محدو ة.
و39  (7،6 التعد ل املوازي لللا ة)

من النظام امساسية.
تنقيح القوانين امساسية).

كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 
بطنجة) التجارية  املحكلة  ضبط 
رقم) تحت  (2020 3) يسلبر) بتاريخ)

5ي8))23.
للخالصة والبيان

املسير

96 P

SOLAMTA
سوالمتا

شركة محدو ة املسؤولية
مقرها اإلأتلاعي : روكاند رقم 9 

الحرارين -طنجة
رأسلالها : 0.000.000.00ي  رهم 

السجل التجاري : طنجة رقم 
(3285

تغيير مسير
الجلع) قرارات  محضر  بلقت�سى 
العام اإلستثنائي املحرر بلقر الشركة)
 2020 أكتوبر) (2( بتاريخ) بطنجة 

تقررر ما  لي):
عزل السيد لويس سانشيز بوبري)
 LUIS SANCHEZ-POBRE مورييو)
كلسير) مهامه  من  (MURILLO

للشركة.

بياللبا) اونطونيو  السيد  تعيين 

 ANTONIO VILLALBA مارتين)

غير) ملدة  للشركة  كلسير  (MARTIN

محدو ة.

من) (22 للفصل) املوازي  التعد ل 

القوانين امساسية للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 

بطنجة) التجارية  املحكلة  ضبط 

بتاريخ فاتح  يسلبر)2020)تحت رقم)

5)ي)23.
للخالصة والبيان

املسير

97 P

SIMON HOLDING MAROC
سيلون هولديغ ماروك

شركة محدو ة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

مقرها اإلأتلاعي : املنطقة 

الصناعية، أزنا ة تجزئات ، ي)ي 

إ 2 8)ي -طنجة
رأسلالها : 000.00.ييي.3ي  رهم 

السجل التجاري : طنجة رقم 

237ي2

خفض رأس املال اإلأتلاعي
بلقت�سى محضر قرارات الشريك)

الوحيد املحرر بلقر الشركة بطنجة)

بتاريخ)9)نوفلبر2020)تقررر ما  لي):

خفض رأس مال الشركة بقيلة)

لخفضه) 53.392.000.00) رهم 

إ 2) ( 503.000.00.))) رهم) من)

عن) وذلك  000.00.ييي.3ي) رهم 

املتراكلة) الخسائر  استيعاب  طريق 

واملسجلة.

و7  (( لللا تين) املوازي  التعد ل 

من النظام امسا�سي.

تنقيح النظام امسا�سي.

كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 

بطنجة) التجارية  املحكلة  ضبط 

بتاريخ فاتح  يسلبر)2020)تحت رقم)

7)ي)23.
للخالصة والبيان

املسير

98 P
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 MOON ECO HABITAT
MROC

مون ا كو ابيتا ماروك
شركة محدو ة املسؤولية 

مقرها اإلأتلاعي : I تجزئة 3)، 
تجزئة رقم 2، املنطقة الحرة 

للتصد ر-طنجة 
رأسلالها : 70.000.00ي اورو

السجل التجاري : طنجة رقم 
75223

رفع رأس املال اإلأتلاعي
الجلع) قرارات  محضر  بلقت�سى 
العام اإلستثنائي املحرر بلقر الشركة)
 2020 سبتلبر) ي2) بتاريخ) بطنجة 

تقررر ما  لي):
زيا ة رأس مال الشركة باملقاصة)
املقدار ومستحقة) مع   ون محد ة 
الشريك) لصالح  وذلك  الشركة  عل2 
MOON ECO- ابيتا) ا كو  مون 

0.000.00)ي  بقيلة) (HABITAT, S.L
أورو إ 2) 0.000.00ي) اورو لرفعه من)

70.000.00ي)اورو.
تنازل الشريك السيد أوليان لونا)
عن) (JULIAN LUNA NOVA نوفا)
حقه في اإلكتتاب التفضيلي في زيا ة)

رأس املال.
إثبات اإلنجاز النهائي لزيا ة رأس)

املال اإلأتلاعي.
و7  (( لللا تين) املوازي  التعد ل 

من النظام امسا�سي.
تعد ل النظام امسا�سي.

كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 
بطنجة) التجارية  املحكلة  ضبط 
رقم) تحت  (2020 نوفلبر) (20 بتاريخ)

.2358(8
للخالصة والبيان

املسير
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 INGENIERE DE COFFRAGE
MAROC

انجينيوري  و كوفراج ماروك
شركة محدو ة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
مقرها اإلأتلاعي : شارع محلد 
الخامس وزنقة ابن كثير، إقامة 

 وس ماريس الطابق الثاني، رقم 22 
طنجة

رأسلالها : 30.000.00  رهم
السجل التجاري طنجة رقم 2795)

قفل التصفية
بلقت�سى محضر قرارات الشريك)
الوحيد املحرر بلقر الشركة بطنجة)
بتاريخ)ي3)أكتوبر)2020))تقررر ما  لي:
وحسابات) تقرير  عل2  املصا قة 

التصفية.
التصفية) حسابات  مراأعة 
التسوية) توزيع  عل2  والتصويت 

نهائية.
ذمة) وإبراء) التصفية  إغالق 
املصفي السيد انخيل ماريا فلوريس)
 ANGEL MARIA  ومينجيس)
كل) وإنهاء) (FLORES DOMINGUEZ

مهامه.
التشطيب النهائي عل2 الشركة من)

السجل التجاري لطنجة.
كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 
لطنجة) التجارية  املحكلة  ضبط 
بتاريخ فاتح  يسلبر)2020)تحت رقم)

))ي)23.
للخالصة والبيان

املصفي
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SIMON INTERNATIONAL
سيلون انترناسيونال

شركة مساهلة
مقرها اإلأتلاعي : املنطقة 
الصناعية أزنا ة، تجزئة 

52ي/0)ي، طريق الرباط طنجة
رأسلالها : 93.3250.00).7ي  رهم

السجل التجاري : طنجة رقم 
2(029

تجد د مهام مدقق الحسابات
مجلس) قرارات  محضر  بلقت�سى 
بتاريخ) بطنجة  الشركة  بلقر  اإل ارة 

25)سبتلبر)2020)تقرر ما  لي):
الشركة) مهام  تجد د  اقتراح 
KPMG S.A)كلدقق قانوني للشركة)
للسنوات) الحسابات  عل2  للتصد ق 

املالية)2020)وي202)و2022.

الجلع) قرارات  محضر  بلقت�سى 
الشركة) بلقر  املحرر  العا ي  العام 
بطنجة بتاريخ)2ي)أكتوبر)2020)تقرر)

ما  لي):
 KPMG S.A(تجد د مهام الشركة
للتصد ق) للشركة  قانوني  كلدقق 
املالية) للسنوات  الحسابات  عل2 

2020)وي202)و2022.
كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 
بطنجة) التجارية  املحكلة  ضبط 
تحت رقم) (2020 2ي) يسلبر) بتاريخ)

.237079
للخالصة والبيان

رئيس مجلس اإل ارة
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 IC-INTERNATIONAL
CONSULTING MAROC

اي  �سي اتيرناسيونال كونسولتينغ 
ماروك

شركة محدو ة املسؤولية
مقرها اإلأتلاعي : 25، شارع  وسف 

بن تاشفين، مبنى ابن بطوطة، 
الطابق الثاني، محل B2.08 طنجة
رأسلالها : 700.00.)5ي.ي  رهم
السجل التجاري : 7ي285 طنجة
رفع وخفض رأس املال اإلأتلاعي

الجلع) قرارات  محضر  بلقت�سى 
العام اإلستثنائي املحرر بلقر الشركة)
 2020 نوفلبر) )ي) بتاريخ) بطنجة 

تقررر ما  لي):
بلقدار) الشركة  مال  رأس  زيا ة 
لرفعه) وذلك  3.392.900.00) رهم 
إ 2) 700.00.)5ي.ي) رهم  من)

00.00).2.529) رهم.
إثبات اإلنجاز النهائي لزيا ة رأس)

مال الشركة.
الشركة) مال  رأس  خفض 
الخسائر) استيعاب  طريق  عن 
3.392.900.00) رهم،) بلقدار)
إ 2) 00.00).2.259) رهم  من)

700.00.)5ي.ي رهم.
و7  (( لللا تين) املوازي  التعد ل 

من القوانين امساسية للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 
بطنجة) التجارية  املحكلة  ضبط 
تحت رقم) (2020 8ي) يسلبر) بتاريخ)

.237327
للخالصة والبيان

املسير
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BUSINESS ANDALOUS
SARL AU

تم) عرفي  عقد  بلقت�سى 
ذات) شركة  تأسيس  ما  لي 

مسؤوليةمحدو ة بشريك وحيد.
 BUSINESS (: التسلية)

.ANDALOUS
التسيير) (: اإلأتلاعي) الهدف 

التجاري.
مقاول التسيير الفالحي.

مقاول التسيير الصناعي.
0000ي) رهم) (: رأسلال الشركة)
00ي  حصة من فئة) 00ي) مقسم إ 2)

 رهم للحصة الواحدة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
فاتح  نا ر) من  (: املالية) السنة 
ي3) يسلبر من كل سنة ما عدا) إ 2)

السنة امو 2 من تاريخ التسجيل.
 Mr. VALLECILLOS (: التسيير)
مسير وحيد) (SEGOVIA JOSE LUIS

للشركة.
املقر):)8ي)شارع علر ابن الخطاب)

شقة)2)اكدال الرباط.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

التجارية بالرباط).
 103 P  

فورماستيل 
FORMASTYL

شركة ذات مسؤولية محدو ة 
لشريك وحيد

رأسلالها : 00.000ي  رهم
8ي، زنقة غرناطة، حي ألزاس 

اللورين، الطابق 3، الدارالبيضاء
السجل التجاري : 303273

حل مسبق للشركة
املؤرخ) اإلستثنائي  للقرار  طبقا 
(،2020 نوفلبر) (30 في) بالدارالبيضاء)
ماكس) السيد  الوحيد  الشريك  قرر 
الوطنية) للبطاقة  الحامل  أحانة،)
 9RUE في) )TY80392،الساكن  رقم)
 ROBESPIERRE 92200/VRY SUR

SEINE FRANCE)ما  لي):



47 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 

من) ابتداء) للشركة  مسبق  حل 
ووضعها في حالة) (2020 نوفلبر) (30

تصفية.
القيام بلهام مصفي الشركة).

بالعنوان) التصفية  مقر  تحد د 
حي ألزاس) زنقة غرناطة،) 8ي،) التا ي)

اللورين،)الطابق)3،)الدارالبيضاء.
لدى) القانوني  اإل داع  تم 
التجارية) باملحكلة  الضبط  كتابة 
ي2) يسلبر) بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2020)تحت رقم)83ي758.
من أأل التلخيص واإلشهار

مصفي الشركة

104 P

SOCIETE MEKNATRAV
 SIEGE(SOCIAL : N°20 ROUTE
 DE(FES(KLM 12 OUISLANE

MEKNES
تأسيس شركة

ثم إنجاز القانون امسا�سي بتاريخ)
بلكناس لتأسيس) (2020 أكتوبر) )ي)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات التالية):
.MEKNATRAV(التسلية):)شركة

النشاط):
امشغال املختلفة أو أشغال البناء.
املقر الرئي�سي:)رقم)20)طريق فاس)

كلم)2ي)ويسالن مكناس.
رأسلال) :حد   الشركة) رأسلال 
00.000.00ي  مبلغ) في  الشركة 
سهم،) 000ي) ب) موزعة   رهم،)
00.00ي) رهم لكل سهم موزعة عل2)

املساهلين بالشكل التا ي):
70.000.00) رهم) كريم بويجالن)

ما يعا ل)700)سهم.
30.000.00) رهم) حليم الفا دي)

ما يعا ل)300)سهم.
املدة):)حد ت املدة في)99)سنة.

الشركة) ويد ر  يسير  (: التسيير)
السيد كريم بويجالن.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
رقم) تحت  مكناس  ملد نة  التجاري 

5))ي5.
105 P

STE HT PROMO
SARL AU

 2 في) بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
ذات) شركة  تاسيس  تم  (2007 ماي)
وحيد) بشريك  محدو ة  مسؤولية 

بلليزاتها كالتا ي):
التسلية):)شركة اشت برومو.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدو ة بشريك وحيد.

الهدف):)االنعاش العقاري،)شراء)
التجزئات،) العارية،) االرا�سي  وبيع 
املنازل والشقق بصفة عامة كل ما)
واملالية) التجارية  باملعامالت   تعلق 

املرتبطة بالعقار.
رقم) (9 بلوك) (: االأتلاعي) املقر 
الوزيس) زنقة   فالموريفيرا  (2

الدارالبيضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها.
حد ) (: ( االأتلاعي) الراسلال 
0.000ي  في) االأتلاعي  الراسلال 

 رهم.
التسيير):)السيد تيبوركي مصطفى)

مسير وحيد ملدة غير محدو ة.
السجل التجاري رقم)3)700ي.

باملركز) القانوني  اال داع  تم 
الجهوي لالسثتلار بالدارالبيضاء.

106 P

STE BTP  MARKET
SARL

راسلالها : 00.000ي  رهم
السجل التجاري رقم : 99ي22ي 

الرباط
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
9ي20،) 25) يسلبر) بتاريخ) املنعقد 
املسؤولية) ذات  الشركة  بلقر 
.STE BTP MARKET SARL(املحدو ة

تقرر ما  لي)):
للسيد) عائدة  سهلا  (50 تفويت)
عبد الحي بنعلار لصالح السيدة سارا)

بنعلار.
للسيدة) سهلا عائدة  (50 تفويت)
عثلان) السيد  لصالح  صريا  حيا 

بنعلار.

الجد د) التوزيع  وبهذا  كون 
لراسلال):

 250 (... السيد عبد الحي بنعلار)
حصة.

السيدة صريا  حيا)...)250)حصة.
 250 (... بنعلار) سارا  السيدة 

حصة.
 250 (... بنعلار) عثلان  السيد 

حصة.
باملحكلة) القانوني  اال داع  تم 
نوفلبر) 0ي) بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2020،)تحت رقم)5272.
107 P

 STE GENARALE INGENIERIE
 METALLIQUE

SARL
راسلالها : 2.000.000  رهم

السجل التجاري رقم : ي)829 
الرباط

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
(،2020 28) نا ر) بتاريخ) املنعقد 
املسؤولية) ذات  الشركة  بلقر 
 GENERALE INGENIERIE(املحدو ة

.METALLIQUE SARL
تقرر ما  لي):

للشركة) االأتلاعي  املقر  نقل 
ا 2 العنوان االتي تلارة مرس الخير)
 LOT 2BIS T732يي/R LOT 2

.T7322ي/R
مختصر) اسم  انشاء) تم  وكذلك 

.GIM(للشركة
باملحكلة) القانوني  اال داع  تم 
نونبر) 0ي) بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2020.،)تحت رقم)5255.
108 P

STE FAST OFFICE
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ)2ي)نونبر)2020،)قرر املشاركان)

في الشركة))ما  لي):
السيد) فوت  (: الحصص) تفويت 
زهوي) السيدة  لفائدة  ألال  با و 

حا ة)500)حصة.

عل2) أصبح  الحصص  تقسيم 
الشكل التا ي):

السيدة حا ة زهوي)000ي)حصة)
أي)00.000ي) رهم.

تغيير الشكل القانوني للشركة):
من شركة محدو ة املسؤولية ا 2)
بشريك) املسؤولية  محدو ة  شركة 

وحيد.
بكتابة) القانوني  اال داع  تم 
التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 
(،2020 5ي) يسلبر) بتاريخ) بالرباط 

تحت رقم)09390ي.
109 P

 STE NOUR BECO ISKANE
SARL AU

 22 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
في) بالرباط  مسجل  (،2020 أكتوبر)
تم وضع القانون) (2020 يي) يسلبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية):
 STE NOUR BECO (: التسلية)

.ISKANE SARL AU
املقر))االأتلاعي):)سكتور  ال رقم)

9)حي الرحلة سال.
العقاري،) التطوير  (: املوضوع)
تاأير املباني والسلع) تاأر العقارات،)

املهنية.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس الفعلي للشركة.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
رقم) بنطنجي  الد ن  نور  السيد 
 AD22ي((( رقم) الوطنية  البطاقة 

ملدة غير محد ة.
00.000ي) رهم سعر) (: الراسلال)
00ي) رهم للحصة مقسلة كلا  لي):
نور الد ن بنطنجي)000ي)حصة.

املجلوع)000ي)حصة.
من) تبتدئ  (: االأتلاعية) السنة 

فاتح  نا ر وتنتهي في)ي3) يسلبر.
كتابة) لدى  القانوني  اال داع  تم 
بسال،)) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم)32523.
110 P
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 ETUDE MAITRE MOHAMED KARIM

 DOULIAZAL

NOTAIRE A CASABLANCA

 SIEGE(:(465(BVD(AMBASSADEUR(BEN

AICHA APPT 22 ي ETAGE

STE ARCHITEM
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة
بشريك وحيد
تاسيس شركة

الذي) العقد  ملقتضيات  طبقا 
كريم  وليزال) محلد  االستاذ  تلقاه 
موثق بالدارالبيضاء)بتاريخ)2) يسلبر)
االسا�سي) القانوني  وضع  تم  (،2020
املحدو ة) املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد مليزاتها كاالتي):
الشريك الوحيد):)السيدة فاطلة)
القاطنة) مهندسة،) اصفية،) الزهراء)
تجزئة) ليساسفة  بالدارالبيضاء)
سفلي،) طابق  5)ي) رقم) الليلون 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم))BK37932)صالحة ا 2 غا ة)2ي 

أغسطس)2029.
شركة) (ARCHITEM (: التسلية)
بشريك) محدو ة  مسؤولية  ذات 

وحيد.
الهدف االأتلاعي):)تهدف الشركة)

ا 2 ملارسة املهنة املعلارية.
الدارالبيضاء) (: االأتلاعي) املقر 
 2 اقامة رامي زنقة سبتة الطابق) (7

مكتب)8.
تم تحد د مدة الشركة في) (: املدة)

99)سنة.
حد ) (: االأتلاعي) الراسلال 
0.000ي  مبلغ) في  الشركة  راسلال 
حصة) 00ي) ا 2) مقسم   رهم 
00ي  حصة) كل  قيلة  اأتلاعية 
 رهم حررت وسجلت أليعها باسم)

السيدة فاطلة الزهراء)اصفية.
:) تم تسيير الشركة من) التسيير)
طرف املسير الوحيد السيدة فاطلة)

الزهراء)اصفية ملدة غير محدو ة.
العقو ) أليع  في  الشركة  تلتزم 
فاطلة) السيدة  الوحيد  بالتوقيع 

الزهراء)اصفية.

باملركز) القانوني  اال داع  تم 

2ي  بتاريخ) بالدارالبيضاء) الجهوي 

 يسلبر)2020.)السجل التجاري رقم)

ي28282.
من أأل النسخة واالشارة

111 P

 STE LES IRIS

APOTHICAIRERIE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة

بشريك وحيد

محرر) عرفي  سند  بلقت�سى 

بالرباط)28) وليو)2020،)فقد أنشأت)

محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد والتي تتصف بالتا ي):

الشريف) السيدة  (: الشركاء)

الكتاني سلية.

 STE LES IRIS (: التسلية)

..APOTHICAIRERIE

الهدف):)صيدلية.

ابن) شارع  (33 (: االأتلاعي) املقر 

2)الرباط. سينا حي اكدال محل رقم)

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 (: الفتيرة)

تسجيلها.

الراسلال االأتلاعي)):)2.700.000 

 رهم مقسلة ا 2)27.000)حصة من)

فئة)00ي) رهم موزعة كالتا ي):

((: السيدة الشريف الكتاني سلية)

27.000)حصة.

الشريف) السيدة  (: التسيير)

الكتاني سلية.

السنة االأتلاعية):)من فاتح  نا ر)

إ 2)ي3) يسلبر.

االنجاز) لتكوين  (% (5 (: االرباح)

القانوني والحاصل  بقى رهن اشارة)

الجلع العام.

مكتب) لدى  القانوني  اال داع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم) تحت  (،2020 ي2) يسلبر)  وم)

التقييد بالسجل التجاري)28395ي.
املسير)
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STE MAISON BENCHERIF
SARL

انشاء فرع
تلقاه) توثيقي  سند  بلقت�سى 
بفاس) موثق  سعد  سقاط  االستاذ 
(،2020 سبتلبر) 2ي) بتاريخ) مؤرخ 
عام) ألع  محضر  عل2   حتوي 
 STE MAISON لشركة) استثنائي 
راسلالها) ش.م.م.،) ( (BENCHERIF
(: مقرها االأتلاعي) 500.000) رهم،)
فاس شارع امللك حسين اقامة مالك)

طريق ا لوزار،)تقرر ما  لي):
انشاء)فرع لشركة الناظور،)بشارع)

تاويلة عريض.
بكتابة) القانوني  اال داع  تم 
االبتدائية) باملحكلة  الضبط 
(،2020 30)سبتلبر) بتاريخ) بالناظور،)
التجاري) السجل  5ي32،) رقم) تحت 

رقم)5))20.
بكتابة) القانوني  اال داع  تم 
(، الضبط باملحكلة التجارية بفاس)
2020،)تحت رقم) 7ي) يسلبر) بتاريخ)
3597،)السجل التجاري رقم)22009.

بلثابة مقتطف
االستاذ سقاط سعد موثق بفاس.

113 P

 FIDUCIAIRE ROCHDI
FIRCOFISC NEW

B.P (0( BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA
TEL(:(05.28.81.96.40
FAX(:(05.28.81.96.41

STE AL BAIT NEGOCE
SARL

شركة مسؤولية محدو ة
MODIFICATION

بلقت�سى عقد عرفي للجلع العام)
الغير العا ي للسلاهلين في الشركة)
7ي  ذات املسؤولية املحدو ة بتاريخ)

نونبر)2020،)قرر ما  لي):
زيا ة) (: زيا ة الراسلال االأتلاعي)
في الراسلال االأتلاعي من)200.000 
مقسم) 000.000.ي) رهم  ا 2)  رهم 
00ي) رهم) حصة بثلن) 0.000ي) ا 2)

للواحد موزع كالتا ي):
 2020 (.. الحسين  او ي) السيد 

حصة)...)202.000) رهم.

السيد علر  او ي)...)980ي)حصة)
... 98.000ي) رهم.

980ي  (... السيد عبد هللا  او ي)
حصة)...)98.000ي) رهم.

(.... حصة) ((000 (..... املجلوع)
00.000)) رهم.

(: الجد د) االأتلاعي  الراسلال 
مقسم ا 2)0.000ي)حصة بثلن)00ي 

 رهم للواحد موزع كالتا ي):
 3200 (... السيد الحسين  او ي)

حصة)....)320.000) رهم.
السيد علر  او ي)...)3300)حصة)

... 330.000) رهم.
 3300 (... السيد عبد هللا  او ي)

حصة)...))330.000) رهم.
(..... حصة) 0.000ي) (.... املجلوع)

000.000.ي) رهم.
بكتابة) القانوني  اال داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بانزكان)
2020،)تحت رقم) 8ي) يسلبر) بتاريخ)

.22((
114 P

 FIDUCIAIRE ROCHDI
FIRCOFISC NEW

B.P (0( BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA
TEL(:(05.28.81.96.40
FAX(:(05.28.81.96.41

STE AL BAIT NEGOCE
SARL

شركة مسؤولية محدو ة
MODIFICATION

بلقت�سى عقد عرفي للجلع العام)
الغير العا ي للسلاهلين في الشركة)
7ي  ذات املسؤولية املحدو ة بتاريخ)

نونبر)2020،)قرر ما  لي):
تفويت الحصص):

الحسين) السيد  حصة  320ي)
 او ي لفائدة السيد علر  او ي.

الحسين) السيد  حصة  320ي)
 او ي لفائدة السيد عبد هللا  او ي.
في) حد   (: االأتلاعي) الراسلال 
ا 2) مقسم  200.000) رهم  مبلغ)
2000)حصة بثلن)00ي) رهم للواحد)

موزع كالتا ي):
0)3ي  (... السيد الحسين  او ي)

حصة.
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320ي  (... علر  او ي) السيد 
حصة.

320ي  (.... السيد عبد هللا  او ي)
حصة.

املجلوع)...)2000)حصة.
تغيير) (: القانونية) الصفة  تغيير 
الصفة القانونية للشركة ا 2 شركة)

ذات مسؤولية محدو ة.
.MISE A JOUR DES STATUS

بكتابة) القانوني  اال داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بانزكان)
2020،)تحت رقم) 8ي) يسلبر) بتاريخ)

.22((
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 FIDUCIAIRE ROCHDI
FIRCOFISC NEW

B.P (0( BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA
TEL(:(05.28.81.96.40
FAX(:(05.28.81.96.41

STE SANTRO
SARL AU

شركة مسؤولية محدو ة
MODIFICATION

بلقت�سى عقد عرفي للجلع العام)
الغير العا ي للسلاهلين في الشركة)
ذات املسؤولية املحدو ة بتاريخ فاتح)

 يسلبر))2020،)قرر ما  لي):
زيا ة) (: زيا ة الراسلال االأتلاعي)
في الراسلال االأتلاعي من)00.000ي  
باضافة) 300.000) رهم  ا 2)  رهم 
حصص أد دة للراسلال االأتلاعي)
ا 2) مقسم  200.000) رهم  بقيلة)
2000)حصة بثلن)00ي) رهم للواحد)

موزع كالتا ي):
 2000 (.. ( موما ) محلد  السيد 

حصة)...)200.000) رهم.
(.... حصة) (2000 (..... املجلوع)

200.000) رهم.
(: الجد د) االأتلاعي  الراسلال 
00ي  بثلن) حصة  (3000 ا 2) مقسم 

 رهم للواحد موزع كالتا ي):
 3000 (.. ( موما ) محلد  السيد 

حصة)...)300.000) رهم.
(..... حصة) (3000 (.... املجلوع)

300.000) رهم.

بكتابة) القانوني  اال داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بانزكان)
2020،)تحت رقم) 8ي) يسلبر) بتاريخ)

.22(7
116 P

STE SOYOTEL
SARL AU

رفع راسلال الشركة 
الغير) العام  الجلع  بلقت�سى 
(،2020 العا ي بتاريخ فاتح  يسلبر)

قرر الشريك الوحيد ما  لي):
رأسلال) رفع  عل2  التصد ق 
ا 2) 500.000) رهم  من) الشركة 
بزيا ة) وذلك  500.000.ي) رهم،)

000.000.ي) رهم.
أي ما يعا ل انشاء)0.000ي)حصة)
5.000ي  الحصص) مجلوع  ليصبح 

حصة موزعة كالتا ي):
(.... الخالدي) السيد  وسف 

5.000ي)حصة.
املجلوع)......)5.000ي) رهم.

تغيير البند)7)للقانون االسا�سي.
كتابة) لدى  القانوني  اال داع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
2020،)تحت رقم) 7ي) يسلبر) بتاريخ)

8)092ي.
117 P

 EL GUERCHE DESIGN
SARL

 30A مقرها االأتلاعي : قطعة
تجزئة املدائن طريق عين الشقف 

فاس
CONSTITUTION

بفاس) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ)ي2)أكتوبر)2020،)تم تاسيس)
شركة ذات مسؤولية محدو ة تتليز)

بالخصائص التالية):
 EL GURCHE (: الشركة) تسلية 
مسؤولية) ذات  شركة  (DESIGN

محدو ة.
الهدف االأتلاعي):)بيع املفروشات)
بالتقسيط،)اكسيسوارت املفروشات)

وأعلال الد كور.

 30A قطعة) (: االأتلاعي) املقر 
الشقف) عين  طريق  املدائن  تجزئة 

فاس.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.
السنة املحاسبتية):)من فاتح  نا ر)

ا 2)ي3) يسلبر))من كل سنة.
مبلغ) في  محد ة  (: الراسلال)

200.000) رهم.
بقيلة) حصة  (2000 ا 2) مجزأة 
00ي) رهم لكل حصة موزعة كالتا ي):

السيد كرش محلد انس)....)000ي 
سهم.

000ي  (.... فائزة) كرش  السيدة 
سهم.

مجلوع االسهم).....)2000)سهم.
التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

السيد كرش محلد انس.
للشركة) القانوني  اال داع  تم 
بفاس) لالستثلار  الجهوي  باملركز 
 M228/2020ي رقم) تحت  مكناس 
السجل) (،2020 اكتوبر) (27 بتاريخ)
الضريبة) (،(5209 رقم) التجاري 

املهنية رقم)3202222ي.
118 P

 STE AARASSE ZAKARIA
 ALAMI
SARL AU

بلقت�سى قرار الجلع العام الغير)
 2020 نونبر) 3ي) العا ي املنعقد  وم)
 STE AARASSE ZAKARIA لشركة)
ALAMI SARL AU،)مقرها االأتلاعي)
الطابق االول رقم)99)تجزئة وا  فاس)

2)فاس.
السيد) من  حصة  000ي) تفويت)
علمي زكرياء)ا 2 السيدة رحبي سليرة)
حصة) 000ي) تللك) أصبحت  التي 

قدرها)00.000ي) رهم.
التسيير):)رحبي سليرة.
االمضاء):)رحبي سليرة.

كتابة) لدى  القانوني  اال داع  تم 
بفاس)) التجارية  باملحكلة  الضبط 
20022899ييي203،) ( رقم) تحت 
2020،)تحت رقم) )ي) يسلبر) بتاريخ)

السجل التجاري)57)59.
119 P

 STE ALWASTANIA

 TRAVAUX DIVERS
 SARL

سجل التجاري رقم : ي9ي7

العا ي) الغير  العام  للجلع  تبعا 

هواري) السيد  الهالك  ورثة  عقده 

االستدعاء) عل2  وبناء) الصد ق،)

املنعقد) بينهم،) تم  الذي  الشفوي 

بلقر) (،2020 2ي) يسلبر) بتاريخ)

الشركة تقرر ما  لي):

الوحيد) املالك  وفاة  عن  اعالن 

هواري) السيد  الشركة  السهم 

الصد ق.

تعيين السيد هواري محلد كلسير)

أد د للشركة.

تغيير الشكل القانوني للشركة من)

شريك وحيد ا 2 شركة ذات مسؤولية)

محدو ة.

االسا�سي) القانون  تحد ث 

للشركة.

ي)و5)و))و7)و5ي  تعد ل الفصل)

من القانون االسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اال داع  تم 

االبتدائية) باملحكلة  الضبط 

(،2020 ي2) يسلبر) في) بالراشيد ة 

تحت رقم)2020/393.

120 P

 STE BOCA BELLA
 SARL

تفويت حصص
الجلع) من  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالرباط) مسجل  عا ي  الغير  العام 

2020،)قرر شركاء) )2)أكتوبر) بتاريخ)

ذات) شركة  (BOCA BELLA شركة)

مسؤولية محدو ة ما  لي):

عال ي) السيد  حصص  تفويت 

عال ي) السيد  تحا ،) محلد  حساني 

الزموري) والسيد  حكيم  حساني 

نور) الشريطي  السيد  ا 2  منصف 

الد ن.

التعد ل القانون االسا�سي.
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مكتب) في  القانوني  اال داع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكلة  تسجيل 
2020،)تحت رقم) 7ي) يسلبر) بتاريخ)

2)092ي.
121 P

 STE TRANSPORT
OUSSLILLOU

PROCES VERBAL
 DE L›ASSEMBLE

 EXTRAORDINAIRE
DU 11 MARS 2020

العرفي املسجل) العقد  بناءا عل2 
تم الجلع العام) (،2020 ماي) يي) في)
 STE TRANSPORT لشركة) العا ي 
ذات) شركة  (OUSSLILLOU
مقرها) املحدو ة،) املسؤولية 
الريحان) زنقة  (( سكتور) االأتلاعي 
الرياض) حي  2ي) رقم) شقة  (2 رقم)

الرباط.
تفويت) (: الجلع) هذا  في  وتقرر 
000ي)حصة من حساب السيد سلير)
از وفال لفائدة السيد و يع التنلال ي.
او وفال) سلير  السيد  استقالة 
التنلال ي مسير) وتعيين السيد و يع 

للشركة ملدة غير محدو ة.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
من شركة ذات املسؤولية املحدو ة)
ذات) الىشركة  وحيد  بشريك 

املسؤولية املحدو ة.
وقد تم اال داع القانوني باملحكلة)
)2) ونيو) بالرباط  وم) التجارية 

2020،)تحت رقم)7)050ي.
122 P

STE WALLEN›S
العرفي املسجل) العقد  بناءا عل2 
في)20)فبرا ر))2020،)تم الجلع العام)
 STE WALLEN’S لشركة) العا ي 
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
 50.000 راسلالها) وحيد  بشريك 
 رهم،)مقرها االأتلاعي شارع بور و)
سيدي بليوط) 9ي) اقامة بور و رقم)

انفا الدارالبيضاء.

املقر) تغيير  الجلع  هذا  في  وتقرر 
االأتلاعي للشركة من شارع بور و)
سيدي بليوط) 9ي) اقامة بور و رقم)
))زنقة) ا 2 سكتور) انفا الدارالبيضاء)
حي) 2ي) رقم) شقة  (2 رقم) الريحان 

الرياض الرباط.
وقد تم اال داع القانوني باملحكلة)
التجارية بالرباط  وم)9) ونيو)2020،)

تحت رقم)ي)238ي.
123 P

STE COMARPEX
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
رأسلالها : 00.000ي  رهم

مقرها االأتلاعي : ) زنقة موالي 
سليلان شقة رقم 5 الرباط
تفويت حصص اأتلاعية

استقالة وتعيين مسير أد د
نقل املقر االأتلاعي

 واالصالح العام للنظام االسا�سي
بلوأب عقد عرفي مؤرخ بالرباط)

بتاريخ)20) نا ر)2020،)تقرر ما  لي):
املهدي) السيد  من  كل  تنازل 
البحراوي الجزو ي،)والسيد الحسان)
00ي  ـولحيان عن مجلوع الحصص)
000ي) رهم للحصة) حصة من فئة)
شركة) من  التي  للكونها  الواحدة 
راسلالها) ش.ذ.م.م.،) (COMARPEX
االأتلاعي) مقرها  00.000ي) رهم،)
بالرباط))))زنقة موالي سليلان شقة)
رقم)5)الرباط،)لصالح كل من السيدة)
و السيد) (CARLA CHINI DEVICHI

.NOIL JOSEPH DEVICHI
الحصص) هذه  تفويت  اثر  وعل2 
مقسم) الشركة  رأسلال   صبح 

كالتا ي:
 CARLA CHINI السيدة)

DEVICHI ...... 99)حصة.
 NOIL JOSEPH DEVICHI(السيد

....... ي)حصة.
)املجلوع).....)00ي)حصة.

للحصة) 000ي) رهم  فئة) من 
تشكل)00ي)%)من الراسلال الشركة.)
من) و7) (( البند) ذلك  اثر  عل2  غير 

النظام االسا�سي.

استقالة السيد املهدي البحراوي)
له) املنصوصة  املهام  من  الجزو ي 
وتعيين) أعاله  املذكورة  بالشركة 
 CARLA CHINI DEVICHI السيدة)

ملدة غير محدو ة.
من) )ي) البند) ذلك  اثر  عل2  غير 

النظام االسا�سي.
نقل املقر االأتلاعي من العنوان)
املذكور أعاله ا 2 العنوان التا ي):)فيال)
اليسلين) رياض  (2 املد نة) (،22 رقم)
ورزازات) طريق  أملكيس  كولف 

مراكش.
وبالثا ي تم تغيير الفصل الرابع من)

القانون االسا�سي.
للنظام االسا�سي،) العام  االصالح 
 ون أن  نتج عنه كيان أخالقي أد د،)
التغييرات املنصوص) من أأل اأراء)

عليها في الظواهر التالية):
)200)باصدار القانون) 2ي)فبرا ر)

ي05-2.
القانون) باصدار  يي20) 2) ونيو)

22-0ي.
باصدار القانون) 9ي20) أبريل) (2(

ي2-9ي.
كتابة) لدى  القانوني  اال داع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية بلراكش،)
تحت رقم) (،2020 7) يسلبر) بتاريخ)

)8ي8يي.
بلثابة مقتطف وبيان

فيدكس

124 P

 SOCIETE DE PROMOTION
IMMOBILIERE GLYCINE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلالها : 00.000ي  رهم
املقر االأتلاعي : )2 مكرر شارع 

امطلس أكدال الرباط
تحد ث النظام امسا�سي

استقالة مسيران وتعيين مسيرة 
أد دة للشركة

9ي  بتاريخ) مؤرخ  قرار  بلوأب 
شركة) شركاء) قرر  (2020 نوفلبر)
 SOCIETE DE PROMOTION
 IMMOBILIERE GLYCINE SARL
 2( بالرباط) االأتلاعي  املقر  ذات 

مكرر شارع امطلس أكدال ما  لي):

مع) امسا�سي  النظام  تحد ث 
إصالح عام للقوانين،) ون أن  نتج)
عن ذلك كائن أخالقي أد د من أأل)
التغييرات املنصوص عليها في) إأراء)

الظواهر التالية):
قانون) بإصدار  (200( فبرا ر) 2ي)

ي05.2.
قانون) بإصدار  يي20) 2) ونيو)

0.22ي.
قانون) بإصدار  9ي20) أبريل) (2(

ي2.ي0.
السيدة) من  كل  استقالة  قبول 
رقية أسوس والسيد محلد بنسو ة)
من مهامهلا اإل ارية املنصوصة لهلا)

بالشركة املذكورة أعاله.
تحويل أليع الصالحيات للسيدة)

خد جة بنسو ة ملدة غير محدو ة.
بحيث تصبح الشركة مسيرة من)

طرف السيدة خد جة بنسو ة.
بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم) (2020 7ي) يسلبر) بتاريخ)

)0922ي.
بلثابة مقتطف وبيان

فيدكس

125 P

DRESS UP
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
رأسلالها : 00.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : 5ي شارع امبطال 
شقة رقم 2 أكدال الرباط

نقل املقر االأتلاعي
وتسجيل فرع أد د بالسجل 

التجاري للشركة
الوحيد) الشريك  قرار  بلوأب 
وضعت) (2020 ي2) وليو) بتاريخ)
نسخة منه بكتابة الضبط باملحكلة)
7ي) يسلبر) التجارية بالرباط بتاريخ)
قررت) 09225ي) رقم) تحت  (2020
الشريكة الوحيدة للشركة املذكورة)
00.000ي) رهم) ( رأسلالها) ( أعاله)
5ي  مقرها االأتلاعي بالرباط أكدال)

شارع امبطال شقة رقم 2 ما  لي):
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الكائن) أد د  فرع  تسجيل 
زنقة أبو القاسم) 2ي) بالدار البيضاء)
القطبري في السجل التجاري لشركة)
من) واملسير  (DRESS UP SARL AU

طرف السيدة غيثة العدلوني.
نقل املقر االأتلاعي من العنوان)
شارع) الرباط  إ 2  أعاله  املذكورة 
متجر رقم) (2.2 محلد السا س كلم)

83)بالطابق امول ميكا مول.
ومن أأله عدل الفصل الرابع من)

القانون امسا�سي.
بلثابة مقتطف وبيان

فيدكس
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CENTER OGUI
SARL

شركة محدو ة املسؤولية
الرأسلال االأتلاعي : 00.000ي 

 رهم
املقر االأتلاعي : الطابق السفلي 

الرقم )25 تجزئة الهناء الصخيرات 2
 20 بتاريخ) الشركاء) من  بقرار 

نوفلبر)2020)تقرر ما  لي):
للشركة) املسبقة  التصفية 

املذكورة أعاله.
عزيب) نعيلة  السيدة  تعيين 

كلصفية للشركة املذكورة.
بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 
2020)تحت) 7) يسلبر) لتلارة بتاريخ)

رقم)2282.
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 STE DAYAT LIMOUNE
SARL AU

الرأسلال : 00.000ي  رهم
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة بشريك واحد
بلقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ)
تم وضع القانون) (2020 0ي) يسلبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
ذات) واحد،) بشريك  املحدو ة 

الخصائص التالية):
 STE (: االأتلاعية) التسلية 

.DAYAT LIMOUNE SARL AU

مقاولة لنقل) (: الهدف االأتلاعي)
السلع.

أشغال البناء)وأشغال مختلفة.
املقر االأتلاعي):)زنقة حكونية رقم)

22)حي الوالء)القرية سال.
املدة االأتلاعية):)99)سنة.

حد ) (: االأتلاعي) الرأسلال 
00.000ي) رهم) رأسلال الشركة في)
موزع عل2)000ي)حصة من فئة)00ي 

 رهم للحصة وزعت كلا  لي):
000ي  السيد لكتاوي عبد القا ر)

حصة.
السنة االأتلاعية):)تبدأ من فاتح)

 نا ر إ 2)ي3) يسلبر من كل سنة.
التسيير):)تم تعيين السيد لكتاوي)
للشركة) وموقع  كلسير  القا ر  عبد 

ملدة غير محدو ة.
تم إ داع السجل التجاري بلكتب)
بسال) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم) (2020 ي2) يسلبر) بتاريخ)

.325(9
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 STE ACEX
SARL

الرأسلال : 00.000ي  رهم
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
بلقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ)
القانون) وضع  تم  (2020 نوفلبر) (9
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة وذات الخصائص التالية):
 STE ACEX(:(التسلية االأتلاعية

.SARL
موا ) بائع  (: االأتلاعي) الهدف 

التنظيف والصحية.
أشغال مختلفة.

شقة) (3 إقامة) (: االأتلاعي) املقر 
زنقة موالي أحلد الوكيلي حسان) (8

الرباط.
املدة االأتلاعية):)99)سنة.

حد ) (: االأتلاعي) الرأسلال 
00.000ي) رهم) رأسلال الشركة في)
موزع عل2)000ي)حصة من فئة)00ي 

 رهم للحصة وزعت كلا  لي):

السيد عزيز لشهب)500)حصة.

 500 الخليس) االله  عبد  السيد 

حصة.

السنة االأتلاعية):)تبدأ من فاتح)

 نا ر إ 2)ي3) يسلبر من كل سنة.

تم تعيين السيد عزيز) (: التسيير)

ملدة) للشركة  وموقع  كلسير  لشهب 

غير محدو ة.

تم إ داع السجل التجاري بلكتب)

بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم) تحت  (2020 9) يسلبر) بتاريخ)

ي7ي28ي.
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QUAL-SYNER
SARL

رأسلال الشركة : 00.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : 39 شارع ابن سينا 

اكدال الرباط

السجل التجاري 90539

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

بتاريخ)7) يسلبر)2020)قرر ما  لي):

الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد محلد عبد اللطيفي)

كلصفي للشركة.

بالعنوان) التصفية  مقر  تحد د 

اكدال) سينا  ابن  شارع  (39 (: التا ي)

الرباط

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 (3(8 رقم) تحت  بالرباط  التجارية 

بتاريخ)ي2) يسلبر)2020.
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SOCIETE LEGEND MOBILE 
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU(CAPITALE(DE 10.000 DH

RUE(EL(KHARDEL(SECT ي 

NAHDA LAAYAYDA SALE

حرر  وم عرفي  عقد   بلقت�سى 

تأسيس) تم  بسال  (2020 أكتوبر) 9ي)

لللصا قة) االستثنائي  العام  الجلع 

عل2 ما  لي):

االأتلاعية) الحصص  تفويت 

00ي  حصة بقيلة) 00ي) التي تقدر بـ)

 رهم للحصة من طرف السيد عزيز)

لخضر لفائدة السيد سلريس ا ريس)

والتي تساوي)5000) رهم ومن طرف)

السيد) لفائدة  السيد علي اقضاض 

 5000 سلريس ا ريس والتي تساوي)

 رهم بلا مجلوعه)0.000ي) رهم.

لخضر من) السيد عزيز  استقالة 

مهامه كلسير للشركة وتعيين السيد)

الوحيد) املسير  ا ريس  سلريس 

للشركة.

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

ذات) املسؤولية  محدو ة  شركة  إ 2 

الشريك الوحيد.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

رقم) تحت  بسال  التجارية  باملحكلة 

.550
بلثابة مقتطف وبيان
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مكتب التهامي للخبرة واملحاسبة

يي)شارع محلد الخامس  رب أكا  ر وزان

TEL(:(05.37.46.66.23

FAX(:(05.37.46.66.23

SOCIETE DIANI SHOP
SARL AU

تأسيس شركة مدو ة املسؤولية 
بشريك وحيد

 بلقت�سى محضر ألع عام تأسي�سي

بلد نة) (2020 نوفلبر) (2( في) مؤرخ 

ذات) شركة  تأسيس  تم  وزان 

وحيد) بشريك  املحدو ة  املسؤولية 

وباملواصفات التالية):

التسلية):)شركة متجر الد اني.

بوكشرا ) حي  (: االأتلاعي) املقر 

ساحة بوكشرا  رقم)0))وزان.
مبلغ) في  حد   (: الشركة) رأسلال 

000ي  إ 2) مقسلة  00.000ي) رهم 

موزعة) 00ي) رهم  فئة) من  حصة 

كاآلتي):

بـ) ساهم  الد اني  عصام  السيد 

000ي)حصة اأتلاعية.

املجلوع):)000ي)حصة اأتلاعية.

املهام):)مقاول للتصد ر واالستيرا .
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السنة املالية):)تبتدئ في فاتح  نا ر)

وتنتهي في)ي3) يسلبر.

في) الشركة  مدة  حد ت  (: املدة)

تأسيسها) تاريخ  من  ابتداء) سنة  (99

النهائي.

تسيير الشركة):)عين السيد عصام)

التعريف) لبطاقة  الحامل  الد اني 

كلسير) (GM82(02 رقم) الوطنية 

وحيد للشركة ملدة غير محد ة وتلزم)

الشركة بتوقيعه وحده.

 تم اإل داع القانوني بكتابة الضبط

بتاريخ بوزان  االبتدائية   باملحكلة 

2ي29  رقم) تحت  (2020 8) يسلبر)

سجل تجاري رقم)75)ي.
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مكتب التهامي للخبرة واملحاسبة

يي)شارع محلد الخامس  رب أكا  ر وزان

TEL(:(05.37.46.66.23

FAX(:(05.37.46.66.23

 SOCIETE TRANSPORT AIN

DORRIJ
SARL

تأسيس شركة محدو ة املسؤولية)

 بلقت�سى محضر ألع عام تأسي�سي

بلد نة) (2020 7) يسلبر) في) مؤرخ 

ذات) شركة  تأسيس  تم  وزان 

وباملواصفات) املحدو ة  املسؤولية 

التالية):

التسلية):)شركة النقل عين  ريج.

الريحان) :) وار  االأتلاعي) املقر 

تروال وزان.
مبلغ) في  حد   (: الشركة) رأسلال 

000ي  إ 2) مقسلة  00.000ي) رهم 

موزعة) 00ي) رهم  فئة) من  حصة 

كاآلتي):

بـ) ساهم  الحباري  سعيد  السيد 

500)حصة اأتلاعية.

بـ) ساهم  حل�سي  رشيد  السيد 

500)حصة اأتلاعية.

املجلوع):)000ي)حصة اأتلاعية.

املهام):)نقل املستخدمين.

السنة املالية):)تبتدئ في فاتح  نا ر)

وتنتهي في)ي3) يسلبر.

في) الشركة  مدة  حد ت  (: املدة)
تأسيسها) تاريخ  من  ابتداء) سنة  (99

النهائي.
تسيير الشركة):)عين كل من السيد)
لبطاقة) الحامل  الحباري  سعيد 
 GMي775يي التعريف الوطنية رقم)
الحامل) حل�سي  رشيد  والسيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
ملدة) للشركة  كلسيران  (GM2(((2
غير محد ة وتلزم الشركة بتوقيعهلا)

معا.
 تم اإل داع القانوني بكتابة الضبط
بتاريخ بوزان  االبتدائية   باملحكلة 

 2925 رقم) تحت  (2020 8) يسلبر)
سجل تجاري رقم)89)ي.
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صندوق مشترك للتوظيف
AXA PERSPECTIVES

تكوين
بلوأب عقد عرفي مؤرخ بالدار)
تم) (2020 أكتوبر) 9ي) في) البيضاء)
مشترك) صندوق  تدبير  نظام  وضع 

للتوظيف تكلن مليزاته فيلا  لي):
 FCP »AXA (: التسلية)

.»PERSPECTIVES
»CFG GESTION«(:(مؤسسة التدبير 

شركة مساهلة رأسلالها)5.000.000 
 رهم املقيدة بالسجل التجاري للدار)
الكائن) (77225 رقم) تحت  البيضاء)
7/5)زنقة ابن طيفيل النخيل) مقرها)

الدار البيضاء.
»CFG BANK«(:(املؤسسة الو يعة 

شركة مساهلة رأسلالها)559.889.900 
للدار) التجاري  بالسجل  املقيدة   رهم 
البيضاء)تحت رقم)ي722))الكائن مقرها))
الدار) النخيل  طيفيل  ابن  زنقة  (7/5

البيضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
الضبط) بكتابة  القانوني  اإل داع 
لدى املحكلة التجارية للدار البيضاء)
من) (2( للوثائق املشار إليها في املا ة)
الظهير املصدر للقانون رقم)3ي93.2.ي 
كلا تم تعد له وتكليله عدا حاالت)
الحل املسبق أو التلد د التي  نص)

عليها نظام التدبير.

املبلغ امصلي لتكوين) (: التقدمات)
للتوظيف  رتفع) املشترك  الصندوق 
املقسم) 000.000.ي) رهم  مبلغ) إ 2 
0.000ي) رهم) حصة ذات) 00ي) إ 2)

للحصة.
فاتح  نا ر) من  (: املالية) السنة 
السنة) باستثناء) ي3) يسلبر،) إ 2)
املالية امو 2 التي ستبتدئ من تاريخ)
اإل داع))بكتابة الضبط لدى املحكلة)

التجارية  ون أن تتجاوز)8ي)شهرا.
مكتب) (: الحسابات) مراقب 
«ERNST(&(YOUNG») لثله السيد)
تم) التي  عالم  برا ة  السالم  عبد 
تعيينه كلراقب أول للحسابات ملهام)
)3))سنوات مالية ابتداء) مدتها ثالث)
من تاريخ تكوين الصندوق املشترك)

.AXA PERSPECTIVES(للتوظيفة
تم القيام باإل داع القانوني بكتابة)
الضبط لدى املحكلة التجارية للدار)
 2020 3) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)072)75.
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مكتب االستشارات والخدمات الذهبية ش.م.م)
ذات الشريك الوحيد

مستشار قانوني
الثابت):))05.35.50.92.5

BREDG MAROC
SARL AU

35 تجزئة العراي�سي البساتين 
مكناس
تأسيس

 BREDGE (: الشركة) اسم 
.MAROC

الشكل القانوني):)شركة محدو ة)
الوحيد) الشريك  ذات  املسؤولية 

.»SARL AU»
محلد) املوحيب  (: الشركة) مسير 
الحامل لرقم البطاقة الوطنية  ال)

.87790
بضائع) نقل  (: الشركة) نشاط 
التصد ر) (- طن) (3.5 من) أقل  الغير 

واالستيرا .
00.000ي  (: الشركة) رأسلال 

 رهم.
تجزئة) (35 (: االأتلاعي) مقرها 

العراي�سي البساتين مكناس.

مدة الشركة):)99)سنة.

سجلها التجاري):)727ي5.

اإل داع):)لقد تم اإل داع القانوني)

التجارية) املحكلة  لدى  للشركة 

 2020 8ي) يسلبر) بتاريخ) بلكناس 

تحت رقم)2350.
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مكتب االستشارات والخدمات الذهبية ش.م.م)

ذات الشريك الوحيد

مستشار قانوني

الثابت):))05.35.50.92.5

BRAHIM 3000

SARL AU

علارة 2 شقة 23 الطابق الثاني 

رياض موالي علر ي رياض الزيتون 

50050

تأسيس
.BRAHIM 3000(:(اسم الشركة

الشكل القانوني):)شركة محدو ة)

الوحيد) الشريك  ذات  املسؤولية 

.»SARL AU»

ابراهيم) الضو  (: الشركة) مسير 

الحامل لرقم البطاقة الوطنية  ال)

.720989

بضائع) نقل  (: الشركة) نشاط 

التصد ر) (- طن) (3.5 من) أقل  الغير 

واالستيرا .

00.000ي  (: الشركة) رأسلال 

 رهم.

: علارة 2 شقة  مقرها االأتلاعي)

23 الطابق الثاني رياض موالي علر ي 

رياض الزيتون 50050 مكناس.

مدة الشركة):)99)سنة.

سجلها التجاري):)ي)5ي5.

اإل داع):)لقد تم اإل داع القانوني)

التجارية) املحكلة  لدى  للشركة 

 2020 8ي) يسلبر) بتاريخ) بلكناس 

تحت رقم)07ي2.
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STAT-DIVERS شركة
ش.م.م ش.و

شارع 2 مارس العلارة 20 الشقة 3 
باب املريسة سال

حل الشركة
بالرباط) مؤرخ  محضر  بلقت�سى 
للجلع العام) 8ي20) 25) نا ر) بتاريخ)
 STAT-DIVERS الغير العا ي لشركة)
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة 
00.000ي  رأسلالها  وحيد  بشريك 
 رهم مقرها االأتلاعي شارع 2 مارس 
املريسة  باب   3 الشقة   20 العلارة 

سال تم اإلقرار باإلألاع عل2 ما  لي :
حل للشركة.

تعيين مصفي الشركة في شخص 
السيد حلا ي بهد .

حي  في  الشركة  حل  مقر  تحد د 
شارع 2 مارس العلارة 20 الشقة 3 

باب املريسة سال.
مكتب  لدى  القانوني  اإل داع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
بتاريخ 7ي  يسلبر 2020 تحت رقم 

.35590
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PHOBOS
SARL

شركة محدو ة املسؤولية
رأسلالها 800.000  رهم

املقر االأتلاعي : 2ي زنقة بكين 
الطابق تحت أر�سي املحيط الرباط
رقم السجل التجاري : 29323/ 

الرباط
تفويت حصص

تحويل الشكل القانوني للشركة
تعيين مسير أد د للشركة

 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط
قررت) (2020 نوفلبر) )ي) بتاريخ)
الجلعية العامة االستثنائية لشركاء)

شركة)PHOBOS)ش.م.م ما  لي):
 8000( تفويت) عل2  املصا قة 
احلد) السيد  طرف  من  حصة))
قانيني،)السيد ابراهيم قانيني،)السيد)
قانيني،) فاظلة  السيدة  قانيني،)  در 
السيد عبد اللطيف اقنين والسيدة)
كريلة اقنين من الشركة ونقلها إلسى)

السيد أحلد بوزملا .

منتصر) أمينة  السيدة  استقالة 
من مهلة تسيير الشركة.

تعيين السيد أحلد بوزملا  كلسير)
للشركة ملدة غير محدو ة.

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
شريك  ذات  ش.م.م  إ 2  ش.م.م  من 

وحيد.
الوحيد  بالتوقيع  الشركة  التزام 

للسيد أحلد بوزملا .
كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم) (2020 2ي) يسلبر) بتاريخ)

09309ي.
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MOUMTAZ HIDAYA
SARL

تأسيس شركة محدو ة املسؤولية
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
البيضاء)في)3) يسلبر)9ي20)تم تحرير)
محدو ة) لشركة  امسا�سي  القانون 

املسؤولية والتي خصائصها كالتا ي):
النقل العلومي لللسافرين.

النقل السياحي.
النقل الشخ�سي.

 5 :)الدار البيضاء) املقر االأتلاعي)
زنقة   كسلوند الطابق امول شقة)

رقم)2.
املدة):)99)سنة من تاريخ التسجيل)

في السجل التجاري.
في) الرأسلال  حد   (: الرأسلال)
إ 2) وقسم  00.000ي) رهم  مبلغ)
00ي  حصة اأتلاعية بقيلة) 000ي)
 رهم لكل واحدة وهي موزعة كالتا ي):

 500 الحاتيت) محلد  السيد 
حصة.

 500 الحريري) السيد  اسين 
حصة.

التسيير):)السيد محلد الحاتيت،)
مغربي الجنسية،)مز ا  في فاتح  نا ر)
955ي)ببني هالل سيدي بنور،)الكائن)
علارة) العربي  املغرب  بحي  عنوانه 
والحامل) تلارة  (9 شقة) (23 أميلة)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
مسير) عين  (500 لـ) مالك  (M58993

للشركة ملدة غير محدو ة.

مغربي) الحريري،) السيد  اسين 
958ي  28)فبرا ر) الجنسية،)مز ا  في)
عنوانه) الكائن  سطات،) احلد  ببني 
3 شقة رقم) (8  بإقامة الرمال علارة)
لبطاقة) والحامل  تلارة  الوفاق 
 B((9800 رقم) الوطنية  التعريف 
500)عين مسير للشركة ملدة) مالك لـ)

غير محدو ة.
 السجل التجاري)523ي25)باملحكلة

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
 يسلبر)9ي20.
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DEXTER RENT CAR
SARL

تأسيس شركة ش.م.م
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالرباط تم) (2020 8) يسلبر) بتاريخ)
إنجاز القانون امسا�سي لشركة ذات)

مسؤولية محدو ة مليزاتها كالتا ي):
 DEXTER RENT (: التسلية)

.CARL
كراء) (: االأتلاعية) امهداف 
وأليع) سائق  بدون  السيارات 

امعلال املتعلقة بهذا املجال.
90.000) رهم) (: رأسلال الشركة)
مقسلة إ 2)900)حصة من فئة)00ي 

 رهم للحصة الواحدة في ملكية):
السيد املباركي أالل)300)حصة.

 300 زكرياء) السكاني  السيد 
حصة.

السيد بنز نة ألال)300)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
9يي  علارة) (: االأتلاعي) املقر 
شارع) الثاني  الطابق  فتوح  تجزئة 

القاهرة تلارة.
أالل) املباركي  السيد  (: التسيير)
للبطاقة) الحامل  محد ة  غير  ملدة 
والساكن) (AD22272ي الوطنية رقم)
بتجزئة)22)هكتار سكتور)ي)الرقم)72 

تلارة.
للشركة) القانوني  اإل داع  تم 
املحكلة) لدى  التجاري  السجل  في 
رقم) تحت  تلارة  في  االبتدائية 

ي55ي3ي) وم))ي) يسلبر)2020.

من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)
ي3) يسلبر من كل سنة ما عدا امو 2)

تبتدئ من تاريخ التسجيل.
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SOCIETE OMNAJ
SARL

سجل تجاري لسال رقم 25ي27
العام) الجلع  محضر  إثر  عل2 
27)أكتوبر) االستثنائي املنعقد بتاريخ)

2020)بسال تم تقرير ما  لي):
التصفية اإل ارية والحل املسبق)

للشركة.
راضية) النكير  السيدة  تعيين  تم 
مصفية) (CD30282ي رقم) و  ت  ب 

للشركة.
تم تحد د محل التصفية بزر ال)
الغربية القطاع)ي)رقم)2)7ي)بوقنا ل)

سال.
كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 
بسال) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم) (2020 7ي) يسلبر) بتاريخ)

.35589
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RABAT PROMOTION مقاولة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة
بتاريخ) بلقت�سى عقد عرفي حرر 
تم) الرباط،) في  (2020 )ي) يسلبر)
تحرير لشركة ذات مسؤولية محدو ة)
املليزات) تحلل  التي  وحيد  بشريك 

التالية):
 RABAT مقاولة) (: التسلية)
 PROMOTION)شركة ذات مسؤولية

محدو ة بشريك وحيد.
خدمة) (: عقارية) شركة  (: الهدف)
ترويج) تجارية،) ومعامالت  عقارية 
وشراء) بيع  أمالك،) إ ارة  عقاري،)
سكنية) مباني  وإنشاء) مباني  أرا�سي 
امرا�سي) تطوير  أد دة،) وصناعية 

وتطويرها وكذلك تأأير املباني.
استيرا  وتصد ر.

ضا ة) زنقة  (( (: االأتلاعي) املقر 
أكدال) )ي) عوا الطابق الرابع الشقة)

الرباط.



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202)الجريدة الرسمية   54

مدة قيام الشركة):)99)سنة ابتداء)
من تاريخ تأسيسها النهائي.

رأسلال الشركة):) قدر بـ)00.000ي 
 رهم مقسم إ 2)000ي)حصة من فئة)

00ي) رهم للواحدة موزعة كالتا ي):
000ي  (: الحيوني) أحلد  السيد 

حصة.
التسيير واإلمضاء):)تسيير الشركة)
السيد) طرف  من  محدو ة  غير  ملدة 

أحلد الحيوني.
بتوقيع) ملزمة  الشركة  تصبح 

السيد أحلد الحيوني.
من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)

ي3) يسلبر من كل سنة.
 5% بعد اقتطاع) (: تقسيم امرباح)
كاحتياط قانوني،) وزع الباقي حسب)

قرار الشركاء.
التسجيل):)تم التسجيل باملحكلة)
 22 البيضاء) وم) للدار  التجارية 
 يسلبر)2020)تحت الرقم)28229ي.

ملخص من أأل النشر
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فيدوسبا

25))شارع محلد الخامس

الهاتف):)5.02).05.22.22/)5.)05.22.22.5

الدار البيضاء

 OCEAN WAVE
»NAVIGATION «OWN

تفويت الحصص
تحويل شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة إ 2 شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة بشريك وحيد

وتحيين القانون امسا�سي للشركة
تلد د صالحية املسير الوحيد

بلقت�سى عقد عرفي محرر بالدار)
البيضاء)بتاريخ)يي)نوفلبر)2020)تم):

00ي  فئة) من  حصة  (20 تفويت)
 رهم التي  للكها السيد عبد الغاني)
 OCEAN WAVE(فيال ي بابا في شركة
إ 2 السيد) («NAVIGATION »OWN

مجيد بنيس.
العا ي) الغير  العام  الجلع  قرر 

للشركاء)بتاريخ)يي)نوفلبر)2020):
تأكيد تفويت الحصص.

املسؤولية) ذات  شركة  تحويل 

إ 2 شركة ذات املسؤولية) املحدو ة 

وتحيين) وحيد  بشريك  املحدو ة 

القانون امسا�سي للشركة.

مجيد) السيد  صالحية  تلد د 

بنيس كلسير وحيد ملدة غير محدو ة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 9 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

 يسلبر)2020)تحت رقم)8)8)75.
ملخص قصد النشر

فيدوسبا
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فيدوسبا

25))شارع محلد الخامس

الهاتف):)5.02).05.22.22/)5.)05.22.22.5

الدار البيضاء

فيدوسبا 
صدقة الحصص

توسيع هدف الشركة
تحيين القانون امسا�سي للشركة

بلقت�سى عقد عرفي محرر بالدار)

 2020 نوفلبر) (30 بتاريخ) البيضاء)

سباعي،) علية  السيدة  تصدقت 

السيد محلد حبيب سباعي والسيدة)

سكينة))سباعي بـ)750)حصة من فئة)

)بلعدل السيدة) 00ي) رهم للحصة)

السيد) حصة،) (300 بـ) سباعي  علية 

حصة) (300 بـ) سباعي  حبيب  محلد 

50ي  بـ) سباعي  ( سكينة) والسيدة 

حصة))في شركة فيدوسبا إ 2 السيد)

الوليد سباعي.

العا ي) الغير  العام  الجلع  قرر 

للشركاء)بتاريخ)30)نوفلبر)2020):

تأكيد صدقة الحصص.

بإضافة) الشركة  هدف  توسيع 

محاسب معتلد.

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

يي  بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

 يسلبر)2020)تحت رقم)82ي757.
ملخص قصد النشر

فيدوسبا
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فيدوسبا

25)،)شارع محلد الخامس

الهاتف):)5.02).0522.22/)5.)0522.22.5

الدار البيضاء

CAP REALMOD
استقالة مسير ن

تعيين مسير ن
تجد د وكالة رئيس مجلس اال ارة)

ومد ر عام
املنعقد) العام  الجلع  بلوأب 

نوفلبر) 9ي) بتاريخ) عا ي  غير  بشكل 

 CAP REALMOD لشركة) (،2020
 300.000 شركة مساهلة،)رأسلالها)

شارع) (،2 االأتلاعي) مقرها   رهم،)
رأس املاء)سيال الدار البيضاء،)تم):

و) (IRG CAPITAL استقالة شركة)

شركة)IRG PARTNERS)من منصبهلا)

كلسيرات)؛

تعيين كلسيرات ملدة ست سنوات):

شركة) (،SIAL INVEST شركة)
رأسلالها) املحدو ة،) املسؤولية  ذات 

االأتلاعي) ( مقرها) 00.000ي) رهم،)

بالل) عزيز  شارع  (،(7 البيضاء) الدار 
املعاريف،) (3 رقم) الثاني،) الطابق 

رقم) التجاري  بالسجل  املسجلة 

رقم) الجبائي  تعريف  (،2(2359

25755373،) لثلها السيد علر علمي،)

الحامل لبطاقة الوطنية للتعريف رقم)

.BE(5505ي

(،AAA MANAGEMENT شركة)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
00.000ي  رأسلالها) وحيد،) بشريك 

 رهم،)مقرها االأتلاعي الدار البيضاء)

 ( رقم) أكتوبر  (( زنقة) املسيرة  شارع 

3،)املسجلة بالسجل) 3)شقة) الطابق)

تعريف) ي22272،) رقم) التجاري 

55ي25)33،) لثلها) رقم) الجبائي 

لبطاقة) الحامل  علور،) أمين  السيد 

.A(30(72(الوطنية للتعريف رقم

الجد د) التكوين  فإن  وبالتا ي 

ملجلس اال ارة هو عل2 النحو التا ي):

السيد اسلاعيل ابن عبد الجليل)؛

السيد) HOLBIS،) لثلها  شركة)

اسلاعيل ابن عبد الجليل)؛

SIAL INVEST،) لثلها) شركة)
السيد علر علمي)؛

(،AAA MANAGEMENT شركة)
 لثلها السيد أمين علور)؛

بلحضر املجلس اال اري بتاريخ)9ي 
نوفلبر)2020،)تم):

اسلاعيل) السيد  وكالة  تجد د 
ابن عبد الجليل رئيس مجلس اال ارة)

ومد ر عام.
بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 
التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 
)ي) يسلبر) بتاريخ) بالدار البيضاء)

2020،)تحت رقم)757727. 
 ملخص قصد النشر

فيدوسبا
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O’FEMININ
 SARL AU

رأسلالها : 00.000ي  رهم
املقر االأتلاعي : 22 شارع الدكالة 

مطار ما بيال، الرباط
RC N°73ي28ي
إشعار بتأسيس

مؤرخ) عرفـي  عقد  بلقت�سى 
 2020 أكتوبر) (27 بتاريخ) بالرباط 
أقيم نظام تأسي�سي لشركة محدو ة)
وذات) وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

املليزات التالية):
 O’FEMININ SARL (: التسلية)

. AU
املوضوع االأتلاعي):)صالون سبا)
وصالون التجليل واستيرا  وتصد ر)

منتجات التجليل.
في) حد   (: الشركة) رأسلال 
000ي  إ 2) مقسم  00.000ي) رهم 
00ي) رهم للحصة) حصة من قيلة)

الواحدة.
من  وم) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تقييدها في السجل التجاري.
املقر االأتلاعي):)22)شارع الدكالة)

مطار ما بيال الرباط.
بنسو ة) هجر  السيدة  (: التسيير)
القانون) بلوأب  خريشف  ونجاة 

امسا�سي للشركة.
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بالسجل) القانوني  اإل داع  تم 

التجارية) املحكلة  لدى  التجاري 

بالرباط تحت رقم)73ي28ي.
بلثابة مقتطف وبيان

املسير
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 SOCIETE NEW EAST

TRAVAUX
SARL

 AU CAPITAL DE 80.000

DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL(:(HAY(JDID(N(24

AIN BNI MATHAR

بتاريخ عرفي  عقد   بلوأب 

تأسيس) تقرر  (،2020 نوفلبر) (23

محدو ة،) مسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص اآلتية):

:)شركة نيو است ترافو) التسلية)

ش.م.م.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو ة.

:)حي الجد د رقم) املقر االأتلاعي)

22)عين بني مطهر.

بنائ وأشغال) (: الهدف االأتلاعي)

مختلفة)؛

االستغالل الغابوي)؛

ملون الحفالت)؛

تركيب شبكة الحاسوب)؛

املراقبة والحلا ة من السرقة.

في) محد   (: االأتلاعي) الرأسلال 

)00ي)  بقيلة) 80.000) رهم  مبلغ)

 رهم للحصة.

التسيير):)تم تعيين السيد حلوتي)

التعريف) لبطاقة  الحامل  ا ريس 

كلسير) 92)5ي3) ف) رقم  الوطنية 

وحيد للشركة ملدة غير محدو ة.

تم تسجيل الشركة لدى املحكلة)

75ي)3  رقم) تحت  بوأدة  التجارية 

بتاريخ)5ي) يسلبر)2020.
املسير
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SOCIETE 2SMH PROMO
SARL

رأسلالها):)0.000ي
الرفع من رأسلال الشركة

للشركة) الوحيد  الشريك  قرر 
الرفع من) (،2020 7ي) يسلبر) بتاريخ)
0.000ي) رهم) الشركة من) رأسلال 
ب) تقدر  بزيا ة  00.000ي) رهم  إ 2)
90.000) رهم وذلك بلعا لتها بد ون)

أارية ومستحقة في حوزته.
وبالتا ي تم تغيير الفصل السا س)
امسا�سي) القانون  من  والسابع 

للشركة كلا  لي):
الفصل))):

ساهم) الشركة،) إنشاء) عند 
الشريك التا ي في الشركة بلبلغ ما ي)؛
بلبلغ) الداو ي  السيد  وسف 

0.000ي) رهم)؛
بلوأب قرار مؤرخ في)7ي) يسلبر)
2020) قوم املساهم الوحيد بزيا ة)
:)التعويض عن) رأس املال عن طريق)
املسجلة) والدائنة  السائلة  الدمم 
في حساب الشريك الوحيد للشركة)

بلبلغ):)تسعون ألف)90.000) رهم.
الفصل)7):

في) الشركة  رأسلال  حد  
000ي  00.000ي) رهم مقسلة عل2)
حصة من)00ي) رهم في حوزة السيد)

 وسف الداو ي.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2) يسلبر) اإلبتدائية بالقنيطرة في)

2020)تحت الرقم)2599.
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PLANETFIT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
تأسيس

بناء)عل2 عقد عرفي أعلن القانون)
امسا�سي لشركة محدو ة املسؤولية)

ذات املليزات التالية):
  PLANETFIT SARL (: اإلسم)

شركة ذات مسؤولية محدو ة.
وبرمجة) وترفيه  إ ارة  (: املوضوع)

وأ اء)امنشطة الرياضية)؛

التجارة في املستلزمات الرياضية)؛

التجارة في املعدات الرياضية.

 2 بوريفاج) (: االأتلاعي) املقر 

القطعة)ي)ي)و)3)ي)بوزنيقة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
الرأسلال):)00.000ي) رهم مكون)

واحدة) كل  قيلة  حصة  000.ي) من)

منها)00ي) رهم مقسلة كالتا ي):

أ وب عبو )200)حصة)؛

حلزة  رهم)00))حصة.

تسيير الشركة وإ ارتها) (: التسيير)

تحت تصرف السيد أ وب عبو  طبقا)

للقانون امسا�سي للشركة مع السلطة)

الكاملة وذلك ملدة غير محدو ة.

السنة االأتلاعية):)من فاتح  نا ر)

إ 2)ي3) يسلبر.

القانوني) اال داع  أنجز  (: اإل داع)

باملحكلة اإلبتدائية بنسليلان بتاريخ)

السجل) تحت  (2020 نوفلبر) (22

التجاري رقم)277).
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 TRANSPORT PERSONNEL

SUD «TPS»
شركة ذات املسؤولية املحدو ة ذات)

الشريك الوحيد

تأسيس
تم) (،2020 )ي) يسلبر) بتاريخ)

ذات) لشركة  منظم  قانون  وضع 

الشريك) ذات  املحدو ة  املسؤولية 

الوحيد املليزات التالية):

 TRANSPORT (: التسلية)

ذات) (PERSONNEL SUD »TPS» 
املسؤولية املحدو ة.

:)نقل امشخاص لحساب) الهدف)

الغير،)كراء)السيارات،)نقل البضائع..

الرأسلال):)حد  في مبلغ)00.000ي 

حصة من) 000ي) إ 2)  رهم مقسلة 

موزعة) للواحدة  00ي) رهم  فئة)

كاآلتي):

000ي  ا ريس) بلداغن  السيد 

حصة.

املقر االأتلاعي):)تجزئة)25)مارس)
رقم)332)العيون.

اإل ارة):)تم تعيين السيد بلداغن)

غير) ملدة  للشركة  كلسير  ا ريس 

محد ة كلا تعتلد الشركة االمضاء)

الوحيد له.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإل داع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون)

تحت (2020 8ي) يسلبر)  بتاريخ)
رقم)ي3233.
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SOCIETE TEKNAMED
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة وذات الشريك الوحيد

وضع) تم  7ي/يي/2020) بتاريخ)

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية)

الوحيد) الشريك  وذات  املحدو ة 

وذات املليزات التالية):

 SOCIETE (: التسلية)

املسؤولية) ذات  (TEKNAMED

املحدو ة وذات الشريك الوحيد.

وبيع) تصد ر  (- استيرا ) (: الهدف)

وشبه) والتقنية  الطبية  املنتجات 

(- بيع) (: املختلفة) امعلال  الصيدلة،)

)طبية- املعدات) أليع  تأأير  شراء-)

مستشفيات))...

الرأسلال):)حد  في مبلغ)00.000ي 

حصة من) 000ي) إ 2)  رهم مقسلة 

موزعة) للواحدو  00ي) رهم  فئة)

كالتا ي):

000ي  (: خليل) اللوكس  السيد 

حصة.

املقر االأتلاعي):)تجزئة)322)قرب)

مستشفى موالي الحسن بن املهدي)
مجلوعة)8)رقم)2ي)-)العيون.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإل ارة)

اللوكس خليل ملدة غير محد ة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإل داع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  2/02ي/2020) بتارخ)

27ي32.
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STE RAISSI TOURS
SARL AU

استدراك خطأ
بالجريدة) وقع  خطأ  استدراك 
بتاريخ) (5(3( عد ) الرسلية 

02/يي/2020.
عوض رأسلال الشركة)00.000ي 

 رهم.
الشركة) املال  رأس   قرأ 

500.000.00) رهم.
الباقي بدون تغيير
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ATLANTA AVENIR
صندوق تدبير أموال الشركة

املقر االأتلاعي : ساحة موالي 
الحسن علارة املامونية - الرباط.

املصا قة عل2 قانون التدبير املغيير :
3ي  بتاريخ) مداوالت  بلقت�سى 
2020)قرر مجلس إ ارة شركة)  نا ر)
س. .ج كابيتال أيستيون،)مؤسسة)
 ATLANTA(التدبير تغيير قانون تدبير
أموال) تدبير  صندوق  (AVENIR

مشتركة.
تلت املصا قة عل2 قانون التدبير)
املغربية) الهيئة  طرف  من  املغيير 
لسوق الرساميل بتاريخ)ي3)أغسطس)

.GP202020،)تحت املرأع)ييي
اإل  اع) تم  (: القانوني) اإل داع 
باملحكلة) الضبط  بكتابة  القانوني 
22) يسلبر) التجارية بالرباط بتاريخ)

2020)تحت رقم))0957ي.
من أأل اإل داع والنشر

مؤسسة التدبير
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شركة اديس كوم
ش.م.م.ش.و

وضع) تم  عرفي  عقد  بلقت�سى 
ذات) لشركة  امسا�سي  القانون 
محدو ة  الخصائص) املسؤولية 

التالية):
التسلية):)شركة ا يس كوم

مسؤولية) (: القانوني) الشكل 
محدو ة ذات الشريك الوحيد.

بيع العقاقير) (: الهدف االأتلاعي)

بالتقسيط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.

ا و ي) السيد  (: الوحيد) املسير 

الحسين.

00.000ي) رهم) (: الرأسلال)

موزعة عل2 الشكل التا ي):

000ي  (: الحسين) ا و ي  السيد  (-

حصة.

الشيخ) حي  (: االأتلاعي) العنوان 

مكازة) 5ي2) املفضل زنقة الجوز رقم)
رقم)ي)-)سال.

من) تبتدئ  (: االأتلاعية) السنة 

فاتح  نا ر وتنتهي في)ي3) يسلبر.

تم اإل داع بلحكلة سال تحت رقم)

5)355)بتاريخ)7ي/2ي/2020.
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IMPRIMERIE POINT BLUE
تأسيس شركة

5ي، شارع امبطال رقم 2 أكدال - 

الرباط.

مسجل) عرفي  عقد  بلوأب 

أكتوبر) ي) بتاريخ) الرباط  بلد نة 
واملوقع بين السا ة الكرباوي) (2020
والكرباوي) مهدي  الكرباوي  (- محلد)

ذات) شركة  تأسيس  تم  الد ن،) نور 

املواصفات التالية):

 IMPRIMERIE (: التسليىة)

.POINT BLUE

ذات) شركة  (: القانوني) اإلطار 

املسؤولية املحدو ة.

أشغال) (: االأتلاعي) الهدف 

املطبعة)-)النشر وكل ماله عالقة ببند)

الهدف االأتلاعي.

شارع) 5ي) (: االأتلاعي) املقر  (-

امبطال رقم)2)أكدال)-)الرباط.
رأسلال) حد   (: الشركة) رأسلال 

ألف  رهم) مائة  بلبلغ  الشركة 

00.000ي)موزعة عل2 ألف حصة من)

فئة مائة  رهم.

(: الشركاء) بين  رأسلال  تقسيم 
رأسلال موزع كلا  لي):

خلسون) (: الد ن) نور  الكرباوي 
ألف  رهم تلثل)500)حصة من فئة)

00ي) رهم.
الكرباوي مهدي):)خلسة وعشرون)
ألف  رهم تلثل)250)حصة من فئة)

00ي) رهم.
خلسة) (: محلد) الكرباوي 
 250 تلثل) ألف  رهم  وعشرون 

حصة من فئة)00ي) رهم.
املدة):)حد ت في)99)سنة.

السنة املالية):)تبدأ من فاتح  نا ر)
وتنتهي في)ي3) يسلبر.

التسيير للسيدان) عهد  (: التسيير)
الكرباوي مهدي والكرباوي نور الد ن.
تلتزم الشركة بتوقيعين) (: التوقيع)

للشركاء)الثالثة في أليع املعامالت.
اإل داع القانوني):)لقد تم اإل داع)
التجارية) املحكلة  لدى  القانوني 
2ي092ي  عد ) تحت  الرباط  ملد نة 
بتاريخ)8) يسلبر)2020)سجل تجاري)

عد ):)27ي28ي.
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ZODIAC ESTRELLA
SARL AU

تجزئة اممين GH5 محل رقم ي و 2 
علارة ي2 - سال.

مسجل) عرفي  عقد  بلوأب 
مارس) 7ي) بتاريخ) الرباط  بلد نة 
السيدة) طرف  من  واملوقع  (2020
شركة) تأسيس  تم  السعد ة  الحلر 
بشريك) املحدو ة  املسؤولية  ذات 

وحيد باملواصفات التالية):
 ZODIAC ESTRELLA (: التسلية)

.SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) اإلطار 

املسؤولية املحدو ة شريك وحيد.
استغالل) (: االأتلاعي) الهدف 

مقهى.
اممين) تجزئة  (: االأتلاعي) املقر 
 - ي2  علارة) (2 و) ي) محل رقم) (GH5

سال.
رأسلال) حد   (: الشركة) رأسلال 
ألف  رهم) عشرة  بلبلغ  الشركة 
0.000ي)موزعة عل2 مائة حصة من)

فئة مائة  رهم.

(: الشركاء) بين  رأسلال  تقسيم 

رأسلال موزع كلا  لي):

ألف) عشرة  (: السعد ة) الحلر 

 رهم تلثل)00ي)حصة من فئة)00ي 

 رهم.

املدة):)حد ت في)99)سنة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

 نا ر وتنتهي في)ي3) يسلبر.

التسيير والتوقيع):)السيدة الحلر)

السعد ة.

اإل داع القانوني):)لقد تم اإل داع)

االبتدائية) املحكلة  لدى  القانوني 

بتاريخ) (837 عد ) تحت  سال  ملد نة 

2ي) يسلبر)2020)سجل تجاري عد )

ي3252.
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 HAFA LUBRIFIANTS

MAROC
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة

وذات شريك وحيد

 قدر رأسلالها ب : 00.000ي  رهم

مقرها االأتلاعي : الرقم 3

C زنقة باب املنصور، علارة

الطابق امول، املكتب رقم )

ساحة باب انفا - الدار البيضاء

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

8ي  في) ومسجل  9ي20،) سبتلبر) (25

أكتوبر)9ي20)قرر الشريك الوحيد في)

الشركة ما  لي):

تغيير املقر االأتلاعي من العنوان)

املذكور أعاله إ 2 العنوان التا ي):

مجلع) (،BE3 و) (BE2 رقم) املحل 

إقامة النوالة) لوأستيك املستقبل،)

2،)طريق الرباط،)الدار البيضاء.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 

(،2020 فبرا ر) (20 بتاريخ) البيضاء)

.RC(:(384327(،73تحت رقم)70)ي
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 DAAOUALI TRAVEL شركة

TRANS

ش.ذ.م.م.ش.و

املقر االأتلاعي : مركز لالميلونة

سوق امربعاء الغرب

رأسلالها : 00.000ي  رهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

امسا�سي)) القانون  وضع  تم  وقد 

املحدو ة) املسؤولية  ذات  للشركة 

)ي) يسلبر) في) الوحيد  للشريك 

2020)مليزاتها هي كالتا ي):

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

للشريك) املحدو ة  املسؤولية  ذات 

الوحيد.

 DAAOUALI TRAVEL (: التسلية)

TRANS

املوضوع الرئي�سي):)النقل الخاص.

مركز لالميلونة) (: املقر االأتلاعي)

سوق امربعاء)الغرب.

املدة):)99)سنة.

رأسلال) حد   (: الشركة) رأسلال 

00.000ي) رهم،) مبلغ) في  الشركة 

حصة اأتلاعية) 000ي) مقسلة إ 2)

من فئة)00ي) رهم للحصة للواحدة.

الشكل عل2  الحصص   توزع 

التا ي):

مركز) الحنين  عبد  الدعوا ي 

لالميلونة سوق امربعاء)الغرب)000ي 

حصة اأتلاعية.

املجلوع):)000ي)حصة اأتلاعية.

الدعوا ي) السيد  تعيين  (: اإل ارة)

لبطاقة) الحامل  الحنين،) عبد 

 GB2722ي( الوطنية رقم) التعريف 

كلسير للشركة.

وقد تم اإل داع القانوني لقوانين)

بسوق) االبتدائية  باملحكلة  الشركة 

)ي) يسلبر) بتاريخ) الغرب،) امربعاء)

2020)تحت رقم)8/2020)5.
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فداكوف

العاني عبد القا ر

محاسب معتلد

شركة أكاميليك
تغييرات قانونية

بلوأب عقد عرفي بتلارة بتاريخ)

الشريك) قرر  8ي20) )2) يسلبر)

الوحيد لشركة ما  لي):

اأتلاعية) حصة  ((000 بيع)

للسيد الشرقاوي حضراني من طرف)

عبد العزيز بلهلص.

للشركة) القانوني  اإلطار  تغيير 

كشركة محدو ة املسؤولية.

بلهلص) العزيز  عبد  استقالة 
الشرقاوي) السيد  وتعيين  كلسير 

حضراني كلسير وحيد.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

مارس) ي2) بتاريخ) بالرباط  التجارية 

9ي20)تحت رقم)))999.
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AFRICA 

 CO-DEVELOPMENT

GROUP
شركة مساهلة

رأسلالها : 0.000.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : الدار البيضاء

)ي2، شارع الزرقطوني

السجل التجاري رقم 359587

الدار البيضاء

اإل ارة) مجلس  محضر  بلقت�سى 
تقرر) (،2020 نوفلبر) يي) في) املنعقد 

ما  لي):

 Raymond السيد) وال ة  نها ة 

عام) كلد ر  مهامه  من  (FARHAT

للشركة.

 Emmanuel السيد) تعيين 

BRULE)كلد ر عام.

بكتابة) القانوني،) اإل داع  تم 

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار)

(،2020 5ي) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)8)7575.
قصد النشر واإلعالن
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AFRICA 

 CO-DEVELOPMENT

GROUP

شركة مساهلة

رأسلالها : 2.500.000  رهم

املقر االأتلاعي : الدار البيضاء

)ي2، شارع الزرقطوني

السجل التجاري رقم 359587

الدار البيضاء

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

الغير عا ي املنعقد في)))أبريل)2020،)

تقرر ما  لي):

تخفيض رأس املال ال  كون معلال)

 7.500.000 بلبلغ) خسائر  بوقوع 

0.000.000ي  من) بتخفيضه   رهم،)

تحت) 2.500.000) رهم،) إ 2)  رهم 

تعرض  ائنين) بغياب  معلق  شرط 

الشركة.

تعد ل موازي ومشروط للفصول)

))و7)من القانون امسا�سي للشركة.

الالزمة) الصالحيات  إعطاء)

ملجلس اإل ارة لتحقيق التخفيض في)

الرأسلال.

اإل ارة)) مجلس  محضر  بلقت�سى 

تقرر) (،2020 نوفلبر) )ي) في) املنعقد 

ما  لي):

من) تعرض  وأو   عدم  حالة  في 

 ائنين الشركة،) تم تحقيق تخفيض)

بوقوع) معلال  ال  كون  الرأسلال 

إ 2) بذلك  الرأسلال  ليعيد  خسائر،)

2.500.000) رهم.

من) و7) (( تعد ل موازي للفصول)

القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني،) اإل داع  تم 

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار)

(،2020 8ي) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)758075.
قصد النشر واإلعالن
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 OPERATION GLOBAL
SERVICES

SA
شركة مساهلة

رأسلالها : 5.000.000  رهم
املقر االأتلاعي : املد نة الخضراء
كامبيس البنك املغربي للتجارة 

الخارأية، املبنى أي، بوسكور
الدار البيضاء

السجل التجاري رقم 23)7ي2
الدار البيضاء

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
(،2020 )2) ونيو) العا ي املنعقد في)

تقرر ما  لي):
طاهري) إلهام  السيدة  تعيين 
صقلي) محلد  والسيد  أوطي 

كأعضاء)مجلس الرقابة.
بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 
الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار)
(،2020 2) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)308)75.
قصد النشر واإلعالن
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FERMOLAM
SARL

املنعقد  وم الجلع  قرار  إثر   عل2 
لشركة) (2020 أكتوبر) (8
ذات) شركة  (FERMOLAM SARL
رأسلالها) محدو ة،) مسؤولية 
ومقرها االأتلاعي) 00.000ي) رهم،)
عالل) سيدي  الضح2  حي  0ي) رقم)

البحراوي تقرر ما  لي):
نور) السيد  باع  (: الحصص) بيع 
السيد) حصة  (500 اال ري�سي) الد ن 

احلد حلدي.
تغيير حصص الشركة):

السيد احلد حمي)000ي)حصة.
الد ن) نور  السيد  استقالة 
وتعيين) للشركة  كلسير  اال ري�سي 
وحيد) أد د  كلسير  حلدي  احلد 

للشركة ملدة غير محدو ة.
تغيير الشكل القانوني للشركة من)
شركة ذات مسؤولية محدو ة إ 2) (:
من) محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك وحيد.
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املنظم) القانون  في  تغيير  إحداث 

للشركة.

القانوني لدى كتابة) اإل داع  ( تم)

االبتدائية) باملحكلة  الضبط 

0ي) يسلبر) بتاريخ) بالخليسات 

2020)تحت رقم)300ي.
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STE M H T D
SARL

الرأسلال : 00.000ي  رهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

بتيفلت) عرفي  عقد  بلقت�سى 

وضع) تم  (،2020 نوفلبر) (3 بتاريخ)

ذات) لشركة  امسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدو ة ذات الخصائص)

التالية):

STE M H T D SARL(:(التسلية

أشغال) (: االأتلاعي) الهدف 

تركيب) أعلال  البناء،) أو  مختلفة 

املواح الشلسية.

الفلين) تجزئة  (: االأتلاعي) املقر 
رقم)32)البحراوي تيفلت.

املدة االأتلاعية):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها.

حد ) (: االأتلاعي) الرأسلال 
00.000ي  مبلغ) في  الشركة  رأسلال 

حصة) 000ي) عل2) موزعة   رهم 

وزعت للحصة  00ي) رهم  فئة)  من 

كلا  لي):

 500 محلد) مهد وي  السيد 

حصة.

السيد مهد وي حسن)500)حصة.

السنة االأتلاعية):)تبدأ من فاتح)

 نا ر إ 2)ي3) يسلبر من كل سنة.
التسيير):)تم تعيين السيد مهد وي)

كلسير ن) حسن  ومهد وي  محلد 

للشركة ملدة غير محدو ة.

تم إ داع السجل التجاري بلكتب)

الضبط باملحكلة االبتدائية بتيفلت)

رقم) تحت  (2020 3) يسلبر) بتاريخ)

.230

164 P

ADAF KENITRA
SARL AU

علارة م و ك شقة 3 حي امطلس 2

القنيطرة

السجل التجاري : 57829

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

2020،)تم تأسيس شركة) 8) يسلبر)

باملواصفات اآلتية):

ADAF KENITRA(:(التسلية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدو ة.

الغرض االأتلاعي):

استغالل املطاعم.

ملون الحفالت.

املطعلة بصفة عامة.

استغالل نقط بيع املوا  الغذائية.

العلليات) أليع  عامة  وبصفة 

املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر)

بأغراض الشركة.

حي) (3 علارة م و ك شقة) (: املقر)

امطلس)2)القنيطرة.

تأسيس) من  سنة  (99 (: املدة)

الشركة.

00.000ي  (: االأتلاعي) الرأسلال 

حصة) 000ي) إ 2) مقسم   رهم 

00ي) رهم) فئة) من  اأتلاعية 

الشريك) طرف  من  محررة  للواحدة 

000ي  الوحيد السيدة زييات فاطلة)

حصة اأتلاعية.

فاطلة) زييات  السيدة  (: التسيير)

الوطنية) التعريف  للبطاقة  الحاملة 

للشركة) كلسيرة  (،G5037)ي رقم)

ملدة غير محدو ة.

من) تبتدئ  االأتلاعية  السنة 

ي3) يسلبر من) فاتح  نا ر وتنتهي في)

كل سنة.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 

ضبط املحكلة االبتدائية بالقنيطرة)

تحت) التجاري  بالسجل  واملسجلة 

ي2) يسلبر) بتاريخ) (57829 رقم)

.2020

165 P

STE SUP’TEMA
SARL

 N° 67 AVENUE(KHALID(IBN
OUALID BOURAMANA FES

العا ي) العام  الجلع  بلقت�سى 
املنعقد بفاس بتاريخ)5ي) ونيو)2020 
 SUPTEMA SARL(قرر شركاء)شركة
00.000ي) رهم رأسلالها)  والتي 

ما  لي):
الختامي) البيان  عل2  املصا قة 
لسنة) واملصارف  املداخل  وحساب 

9ي20.
السيد) الشركة  مسير  ذمة  إبراء)

كوهن ألال.
بكتابة) القانوني  اإل داع  تم  وقد 
بفاس) التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم) تحت  (2020 2ي) وليو) بتاريخ)

.2000
السجل التجاري رقم)22729.

166 P

شركة نقل العباسية
ش.م.م

شركة محدو ة املسؤولية
الرأسلال االأتلاعي : 0.000ي  رهم
املقر االأتلاعي : 5 زنقة ابو الطيب 
املتنبي إقامة وليلي رقم 9 الطابق 2 

فاس
العا ي) العام  الجلع  بلقت�سى 
املنعقد بفاس بتاريخ)5ي) ونيو)2020 
العباسية) نقل  شركة  شركاء) قرر 
ش.م.م والتي رأسلالها)0.000ي) رهم)

ما  لي):
الختامي) البيان  عل2  املصا قة 
لسنة) واملصارف  املداخل  وحساب 

9ي20.
إبراء)ذمة مسيرة الشركة السيدة)

برا ة أسلاء)بال رأعة.
بكتابة) القانوني  اإل داع  تم  وقد 
بفاس) التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم) (2020 سبتلبر) ي2) بتاريخ)

799ي.
السجل التجاري رقم)37309.

167 P

FILAMANE LOCATIONS
SARL AU

DISSOLUTION
االستثنائي) العام  للجلع  طبقا 
للشركة) االأتلاعي  باملقر  تم  الذي 
وحيد) لشريك  املسؤولية  املحدو ة 
قرر (FILAMANE LOCATIONS 

ما  لي):
انحالل الشركة.

بوشقور) كريم  املصفي  تعيين 
الكورة) تجزئة  9ي) بفيال) الساكن 

ح.ي.م الرباط.)
بالعنوان) حد   التصفية  مقر 
التا ي):)فيال)9ي)تجزئة الكورة ح.ي.م)

الرباط.)
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 2020 23) يسلبر) التجارية بالرباط)

الرقم)8ي)09ي.
168 P

EXPREMIUM CONSULTING SARL

RUE PESCARA HAY AL MATAR - NADOR

Tél.(:(05.36.33.39.77

Fax(:(05.36.33.39.95

AFRICA NOOR
SARL

تأسيس الشركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
22)نوفلبر)2020)تكونت شركة ذات)

مسؤولية محدو ة مليزاتها كالتا ي):
 AFRICA NOOR (: التسلية)

SARL
الصفة القانونية):)ش.م.م.

(- املقالع) استغالل  (: الهدف)
االستيرا  والتصد ر.

00.000ي  في) حد   (: الرأسلال)
سهم بقيلة) 000ي)  رهم مقسم إ 2)

00ي) رهم للسهم موزعة كالتا ي):
فوطاط املرابط عبد الحليم)500 

سهم.
 500 فوطاط) أ لن  نور  محلد 

سهم.
التسيير):)محلد نور أ لن فوطاط.
أ لن) نور  محلد  (: اإلمضاء)

فوطاط.
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املدة):)99)سنة.

 7 زنقة) (: االأتلاعي) املقر 

املركز) أنصار  بني  ترانسفيرسال 

الناضور.

تم اإل داع القانوني لدى املحكلة)

3)نوفلبر) االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2020)تحت رقم)3289.

169 P

EXPREMIUM CONSULTING SARL

RUE PESCARA HAY AL MATAR - NADOR

Tél.(:(05.36.33.39.77

Fax(:(05.36.33.39.95

STAR AJOUN

SARL AU

تأسيس الشركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

20)أكتوبر)2020)تكونت شركة ذات)

وحيد) لشريك  محدو ة  مسؤولية 

مليزاتها كالتا ي):

 STAR AJOUN SARL (: التسلية)

AU

الصفة القانونية):)ش.م.م.)ش.و.

الهدف):)عقاقير)-)أشغال متنوعة)

الحراسة) (- التنظيف) (- البناء) أو 

االستيرا ) (- الصباغة) (- واملراقبة)

والتصد ر.

00.000ي  في) حد   (: الرأسلال)

سهم بقيلة) 000ي)  رهم مقسم إ 2)

00ي) رهم للسهم موزعة كالتا ي):

000ي)سهم هشام اأعون.

التسيير):)هشام اأعون.

اإلمضاء):)هشام اأعون.

املدة):)99)سنة.

:)تزطوطين املركز) املقر االأتلاعي)

الناضور.

لدى) القانوني  اإل داع  تم 

 املحكلة االبتدائية بالناضور بتاريخ

2ي)نوفلبر)2020)تحت رقم)3272.

170 P

EXPREMIUM CONSULTING SARL

RUE PESCARA HAY AL MATAR - NADOR

Tél.(:(05.36.33.39.77

Fax(:(05.36.33.39.95

INVE NORD IMMO
SARL

تأسيس الشركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
20)أكتوبر)2020)تكونت شركة ذات)

مسؤولية محدو ة مليزاتها كالتا ي):
 INVE NORD IMMO(:(التسلية

SARL
الصفة القانونية):)ش.م.م.

الهدف):)منعش عقاري)-)مستثلر)
وبائع امرا�سي.

00.000ي  في) حد   (: الرأسلال)
سهم بقيلة) 000ي)  رهم مقسم إ 2)

00ي) رهم للسهم موزعة كالتا ي):
محلد وحو )900)سهم.

فظلوش الدباني)00ي)سهم.
التسيير):)محلد وحو .
اإلمضاء):)محلد وحو .

املدة):)99)سنة.
القدس) حي  (: االأتلاعي) املقر 
انجل زنقة املسيرة ومنصور الذهبي)

-)الدريوش.
تم اإل داع القانوني لدى املحكلة)
االبتدائية بالدريوش بتاريخ)5)نوفلبر)

2020)تحت رقم)ي7.
171 P

EXPREMIUM CONSULTING SARL

RUE PESCARA HAY AL MATAR - NADOR

Tél.(:(05.36.33.39.77

Fax(:(05.36.33.39.95

AIT YACHOU ALI
SARL

تأسيس الشركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
2ي)نوفلبر)2020)تكونت شركة ذات)
وحيد) لشريك  محدو ة  مسؤولية 

مليزاتها كالتا ي):
 AIT YACHOU ALI (: التسلية)

SARL
الصفة القانونية):)ش.م.م.
الهدف):)مزارع)-)حفر اآلبار.

00.000ي  في) حد   (: الرأسلال)
سهم بقيلة) 000ي)  رهم مقسم إ 2)

00ي) رهم للسهم موزعة كالتا ي):
عبد هللا تيلولو)500)سهم.

عبد الكريم تيلولو)500)سهم.
تيلولو هللا  عبد  (:  التسيير)

وعبد الكريم تيلولو.
تيلولو هللا  عبد  (:  اإلمضاء)

وعبد الكريم تيلولو.
املدة):)99)سنة.

:) وار أوال  رحو) املقر االأتلاعي)
أوال  سالم امطالسة)-)الدريوش.

تم اإل داع القانوني لدى املحكلة)
االبتدائية بالدريوش بتاريخ)2)نوفلبر)

2020)تحت رقم)80.
172 P

EXPREMIUM CONSULTING SARL

RUE PESCARA HAY AL MATAR - NADOR

Tél.(:(05.36.33.39.77

Fax(:(05.36.33.39.95

 PIECES ACCESSOIRES
MIDAR
SARL AU

تأسيس الشركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
تكونت شركة ذات) (2020 سبتلبر) (7
وحيد) لشريك  محدو ة  مسؤولية 

مليزاتها كالتا ي):
 PIECES (: التسلية)

ACCESSOIRES MIDAR SARL AU
الصفة القانونية):)ش.م.م.)ش.و.

الهدف):)استيرا  وتوزيع قطع غيار)
وإكسسوارات السيارات.

00.000ي  في) حد   (: الرأسلال)
سهم بقيلة) 000ي)  رهم مقسم إ 2)

00ي) رهم للسهم موزعة كالتا ي):
000ي)سهم علي عباش.

التسيير):)علي عباش.
اإلمضاء):)علي عباش.

املدة):)99)سنة.
شارع لبنان حي) (: املقر االأتلاعي)

كد ة الد ب ميضار)-)الدريوش.
لدى) القانوني  اإل داع  تم 
 املحكلة االبتدائية بالناضور بتاريخ

30)نوفلبر)2020)تحت رقم)77.
173 P

EXPREMIUM CONSULTING SARL

RUE PESCARA HAY AL MATAR - NADOR

Tél.(:(05.36.33.39.77

Fax(:(05.36.33.39.95

STE EUROFRESH
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE

AU(CAPITAL(DE 10.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : RUE

TOMATECH HAY ARRID SECT.3

NADOR

العام) الجلع  محضر  إثر  عل2 
2020)قرر) 2ي)أكتوبر) املنعقد بتاريخ)

ما  لي):

ازذاذ عبد السالم) تفويت حصة 

بقاء) مع  أفرا�سي  محلد  لفائدة 

محدو ة) مسؤولية  ذات  الشركة 

للشريك الوحيد.

تعد ل القانون امسا�سي للشركة.

تم اإل داع القانوني لدى املحكلة)

3)نوفلبر) االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2020)تحت رقم)3288.
نسخة للبيان

174 P

EXPREMIUM CONSULTING SARL

RUE PESCARA HAY AL MATAR - NADOR

Tél.(:(05.36.33.39.77

Fax(:(05.36.33.39.95

STE TARAHALIN
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : HAY(RAQ

AZIRAR MIDAR P/DRIOUCH

العام) الجلع  محضر  إثر  عل2 

 2020 فاتح  يسلبر) بتاريخ  املنعقد 

قرر ما  لي):

محلد) حصة  من  أزء) تفويت 

الرزاق) عبد  لفائدة  اكليم  السعيد 

اكليم.

مع تحويل الشركة إ 2 شركة ذات)

مسؤولية محدو ة.
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اكليم) السعيد  محلد  (: التسيير)
وعبد الرزاق اكليم.

اإلمضاء):)محلد السعيد اكليم أو)
عبد الرزاق اكليم.

تعد ل القانون امسا�سي للشركة.
لدى) القانوني  اإل داع  تم 
 املحكلة االبتدائية بالناضور بتاريخ

0ي) يسلبر)2020)تحت رقم))370.
نسخة للبيان

175 P

M CARRE PROMOTION
شركة ذات مسؤولية محدو ة

بلساهم وحيد
رأسلالها : 00.000ي  رهم

شارع أهل لغالم، الحي الصناعي
سيدي مومن، الدار البيضاء

تغيير اسم الشركة
رفع رأسلالها االأتلاعي

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
املساهم) قرر  (،2020 7) يسلبر)
 M CARRE الوحيد للشركة املدعوة)
ذات) شركة  (PROMOTION
وحيد،) بلساهم  محدو ة  مسؤولية 
مقرها) 00.000ي) رهم،) رأسلالها)
االأتلاعي بالدار البيضاء،)شارع أهل)
لغالم،)الحي الصناعي،)سيدي مومن،)

ما  لي):
أصبح) الذي  الشركة  اسم  تغيير 
شركة ذات مسؤولية) (M - CARRE
محدو ة بلساهم وحيد عوضا عن)
شركة) (M CARRE PROMOTION
بلساهم) محدو ة  مسؤولية  ذات 

وحيد.
الذي) الشركة  رأسلال  رفع 
بلبلغ) 00.000ي) رهم،) حاليا)  بلغ 
إ 2) ليصل  2.900.000) رهم  قدره)
5.000.000) رهم،)مجزأة إ 2)29000 
للحصة) 00ي) رهم  فئة) من  حصة 
خلق) طريق  عن  وذلك  الواحدة،)
باملجان) مسللة  أد دة  حصص 
أليعها) ومحررة  الوحيد  لللساهم 
السائلة) الد ون  مع  مقاصة  وذلك 
واملستحقة عل2 الشركة،)مسجلة في)

الحساب الجاري لللساهم الوحيد.

تلد د الغرض االأتلاعي للشركة.
املز ا ) تعيين السيد أمين العلج،)
الحامل) 972ي،) سبتلبر) (9 بتاريخ)
للبطاقة الوطنية للتعريف تحت رقم)

BE578225)كلد ر عام.
(،7 (،( (،3 (،2 للفصول) تغيير 
القانون امسا�سي) من  و27) (2( (،25

للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 
(،2020 22) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)8ي7582.
للنسخ والنشر

176 P

MACADEMY
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
ي2 ساحة أبو بكر الصد ق

شقة 8، أكدال، الرباط
بناء)عل2 محضر اأتلاع الجلعية)
في املنعقد  العا  ة  غير   العامة 
لشركة) (2020 أكتوبر) (20

MACADEMY SARL)تقرر ما  لي):
غير) ملدة  للشركة  مسيرة  تعيين 
كريلة،) أبو   حاج  السيدة  محد ة 
لبطاقة) حاملة  الجنسية،) مغربية 

.C50938التعريف الوطنية رقم)ي
وبذلك تكون الشركة مسيرة من)

طرف مسيرتين اللتان هلا):
السيدة سلال ي نبيلة والسيدة أبو)

  حاج كريلة.
التجاري) السجل  في  اإل داع  تم 
 2020 نوفلبر) 9ي) بتاريخ) بالرباط 

تحت رقم)23)08ي.
الجلعية) اأتلاع  ملحضر  وفقا 
9ي  في) املنعقد  العا  ة  غير  العامة 
 MACADEMY(نوفلبر)2020،)لشركة

SARL)تقرر ما  لي):
أن الشركة ستكون ملتزمة بشكل)
املتعلقة) امعلال  لجليع  صحيح 
اللتان) لللسيرتين  املشترك  بالتوقيع 

هلا):
السيدة سلال ي نبيلة والسيدة أبو)

  حاج كريلة.

التجاري) السجل  في  اإل داع  تم 

 2020 نوفلبر) 7ي) بتاريخ) بالرباط 

تحت رقم)09222ي.

177 P

S.S.H.B
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
رأسلالها : 3.000.000  رهم

مقرها االأتلاعي : أكا  ر، شارع

عبد الرحيم بوعبيد، بولفار الحلراء

السجل التجاري : 39295 أكا  ر

تفويت امسهم
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ) املنعقد  للشركاء) االستثنائي 

بتاريخ املسجل  (2020 أكتوبر) (9 

)ي)أكتوبر)2020)بأكا  ر تحت امرقام):

/ QCE(N°18336(/(RE(:(28148  

OR(:(21858)تلت املصا قة عل2):

29999)حصة من السيد) تفويت)

إ  حلي بيشا الحاج ابراهيم لفائدة)

الشركة إ  حلي)&)سونس.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 

بأكا  ر) التجارية  باملحكلة  الضبط 

2020)تحت الرقم) 27)أكتوبر) بتاريخ)

.9(87(
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SOCCESS FOOD FAMILY
SARL

سوكسيس فو  فاميلي ش.ذ.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
رأسلالها : 300.000  رهم

مقرها االأتلاعي : 382، بارك 

أندوستر يل، نواصر، الدار البيضاء

السجل التجاري : 272903 أكا  ر

الزيا ة في الرأسلال
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ) املنعقد  للشركاء) االستثنائي 

بتاريخ املسجل  (2020 أكتوبر)  فاتح 

)ي)أكتوبر)2020)بأكا  ر تحت امرقام):

 QCE( N°( 764088( /( RE( :  

 202000414551360( /( OR( :

877/2020ي3)تقرر ما  لي):

رفع رأسلال الشركة ب)200.000 

رأسلال) زيا ة  تلت  وبالتا ي   رهم 

إ 2) 00.000ي) رهم  من) الشركة 

300.000) رهم وبخلق)2000)حصة))

00ي  فئة) من  أد دة  اأتلاعية 

النقد ة) باملساهلة  للحصة   رهم 

املساهلة) إ ناكو  شركة  قدمتها  التي 

الرئيسية في الرأسلال.

امسا�سي) القانون  بنو   تعد ل 

للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

تحت الرقم) التجارية بالدار البيضاء)

753229)بتاريخ)0ي)نوفلبر)2020.
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ID HALI & SONS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
رأسلالها : 3.900)ي.75  رهم

مقرها االأتلاعي : كم 2,5 طريق 
بيوكرا - ا ت ملول

السجل التجاري : 20887 إنزكان

الزيا ة في الرأسلال
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ) املنعقد  للشركاء) االستثنائي 

بتاريخ املسجل  (2020 أكتوبر) (9 

5ي)أكتوبر)2020)تحت امرقام):

OR(:(12982(/(RE(:(14451 

تلت املصا قة عل2):
رفع رأسلال الشركة ب)00.000ي 

من) 3.900)ي.75) رهم  إ 2)  رهم 

خالل تفويت السيد الحاج ابراهيم)

إ  حلي بيشا للحصص وامسهم التي)

 للكها في رأسلال الشركات التالية):

شركة غاز افريق ش.م.إ):)2.500) 

سهم بقيلة)2.500.000)) رهم.

شركة مينوتري أ ت ملول ش.م.إ):)

592ي)سهم بقيلة)2.000)9.5) رهم.

 29.999 (: S.S.H.B)ش.م.م) شركة)

سهم بقيلة)2.999.999) رهم.

املوافقة عل2 عقد التفويت أسهم)

وحصص من السيد الحاج ابراهيم)

 ID HALI إ  حلي بيشا لفائدة شركة)

.&(SONS
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بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 

بإنزكان) التجارية  باملحكلة  الضبط 

)2)أكتوبر) بتاريخ) 7)8ي) تحت الرقم)

.2020

180 P

BEST GREEN COMPANY

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلالها : 300.000  رهم

مقرها االأتلاعي : كم 2,5 طريق 

بيوكرا - ا ت ملول

السجل التجاري : 20889 إنزكان

الزيا ة في الرأسلال

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ) املنعقد  للشركاء) االستثنائي 

املسجل بإنزكان) (2020 فاتح أكتوبر)

بأكا  ر تحت) (2020 أكتوبر) (5 بتاريخ)

امرقام):

 QCE( N°( 764105( /( RE( :  

 2020001366712075( /( OR( :

2225ي

تلت املصا قة عل2):

رفع رأسلال الشركة ب)200.000 

رأسلال) زيا ة  تلت  وبالتا ي   رهم 

إ 2) 00.000ي) رهم  من) الشركة 

300.000) رهم وبخلق)2000)حصة))

00ي  فئة) من  أد دة  اأتلاعية 

النقد ة) باملساهلة  للحصة   رهم 

املساهلة) إ ناكو  شركة  قدمتها  التي 

الرئيسية في الرأسلال.

امسا�سي) القانون  بنو   تعد ل 

للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

822ي  التجارية بإنزكان تحت الرقم)

بتاريخ)22)أكتوبر)2020.
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شركة اإلثارة ماروك سارلو
املسجلة بالسجل التجاري

للدار البيضاء تحت رقم ي22298
مقرها الرئي�سي : تقاطع شارع 

املحيط وشارع الكورنيش، موركو 
مول

الطابق امول، الدار البيضاء
أكتوبر) 9ي) بتاريخ) لقرار  وفقا 
الوحيد) الشريك  قرر  (،2020
البالغ) الحا ي  املال  الرأس  زيا ة 
بلبلغ) مغربي  32.282.300) رهم 
ليصبح) مغربي  2.273.500) رهم 
32.755.800) رهم مغربي،)كلا قرر)
رأسلال) تخفيض  الوقت،) نفس  في 
 32.755.800 حاليا) البالغ  الشركة 
 (.755.800 بلبلغ) مغربي   رهم 
الخفض) بعد  ليكون  مغربي   رهم 

28.800.000) رهم مغربي.
قلم) لدى  القانوني  اإل داع  تم 
البيضاء) للدار  التجارية  املحكلة 
تحت رقم) (2020 22) يسلبر) بتاريخ)

.32(85
182 P

 STE CHAUSSURES AU
DERBY

S.A
شركة مساهلة

رأسلالها : 3.000.000ي  رهم
الكائن مقرها بالدار البيضاء - 235، 

شارع الشاطئ - عين السبع
السجل التجاري بالدار البيضاء

رقم 85ي.5
التعريف الجبائي رقم 00055)ي0

التعريف الجبائي املوحد رقم 
527299000052ي00

الزيا ة في رسلال الشركة عن طريق 
االكتتاب نضيا

بتاريخ) مداولة  بلوأب  ( (- ي)
الجلعية) فإن  (،2020 سبتلبر) 8ي)
قد) لللساهلين  العا  ة  غير  العامة 
الشركة) رسلال  في  الزيا ة  قررت 
5.000.000ي) رهم لرفعه من) بلبلغ)
3.000.000ي) رهم إ 2)28.000.000 
50.000ي  إصدار) طريق  عن   رهم 

سهم أد د بالتكافؤ ذات)00ي) رهم)

تم) الواحد،) للسهم  إسلية  كقيلة 

كاملة) قيلتها  و فع  كليا  اكتتابها 

طريق) عن  سواء) االكتتاب،) عند 

املقاصة) طريق  عن  أو  نضيا  الدفع 
الجاري) الحساب  في  مستحقات  مع 

للشركاء.

بلوأب عقد عرفي مؤرخ بالدار)

فإن) (،2020 سبتلبر) (22 في) البيضاء)

إليها) املشار  العامة  الجلعية  وكيل 

سهم) 50.000ي) أن) صرح  قد  أعاله 

الجد دة قد تم اكتتابها بكيفية غير)

للتخفيض) وقابلة  للتخفيض  قابلة 

مساهم) من طرف شخص اعتباري،)

في الشركة و فع املكتتب القيلة عند)

لألسهم) اإلألا ي  لللبلغ  االكتتاب 

5.000.000ي  مبلغ) أي  اكتتبها،) التي 

مع) املقاصة   رهم وذلك عن طريق 
الجاري) الحساب  في  مستحقات 

عاتق) عل2  التي  لتلكها  للشركاء)

الواأبة) الالئحة  وتوأد  الشركة 

قانونا ملحقة بهذا العقد,

العا  ة) غير  العامة  الجلعية  إن 

أكتوبر) 2ي) في) املنعقدة  لللساهلين 

2020)قد):

وصراحة) بصحة  اعترفت 

باالكتتاب والدفع املشار إليه أعاله.

في) للزيا ة  النهائي  اإلنجاز  عا نت 

3.000.000ي  من) الشركة  رسلال 

 رهم إ 2)28.000.000) رهم.

من) السا س  الفصل  عدلت 

برسلال) املتعلق  امسا�سي  النظام 

الشركة نتيجة لذلك.

القانوني) باإل داع  القيام  تم  (- (2

املحكلة) لدى  الضبط  بكتابة 

 23 بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

205ي75،) رقم) تحت  (2020 أكتوبر)

بالتعد ل) بالتصريح  القيام  وتم 

بالسجل التجاري في نفس اليوم تحت)

رقم)ي2557)من السجل الترتيبي.
عن املستخلص والبيانات

رئيس مجلس اإل ارة
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 STE DE FILATURE ET DE

 TISSAGE DE MAZAGAN

MAZAFIL

SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة

رسلالها : 00.000.000ي  رهم

الكائن مقرها بالجد دة - الجزءات 

من 3) إ 2 ي7 املنطقة الصناعية

السجل التجاري بالجد دة رقم 

2.(29

التعريف الجبائي رقم 5700527

التعريف الجبائي املوحد

 رقم 550232000022ي00

قرار استلرار النشاط رقم الخسائر 

املعا نة

الجلعية) مداولة  بلوأب  ( (- ي)

 30 في) املنعقدة  العا  ة  غير  العامة 

الشركاء،) ألاعة  فإن  (2020  ونيو)

املا ة) ملقتضيات  طبقا  تبت  وهي 

املتعلق) (5.9( رقم) القانون  من  (8(

بالشركات ذات املسؤولية املحدو ة)

تم) كلا  التجارية  امخرى  والشركات 

بسبب) قررت  قد  وتكليله،) تعد له 

تراكم الخسائر املرتفعة في)ي3) يسلبر)

8.770.89ي70.9ي  مبلغ) إ 2  9ي20)

املسبق) للحل  ال  اعي  أنه   رهم،)

للشركة رغم أن الوضعية الصافية)

خاسرة.

تم القيام باإل داع القانوني) ( (- (2

املحكلة) لدى  الضبط  بكتابة 

يي  بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

(،725798 تحت رقم) (2020 سبتلبر)

بالتعد ل) بالتصريح  القيام  وتم 

بالسجل التجاري في نفس اليوم تحت)

رقم)20025)من السجل الترتيبي.
عن املستخلص والبيانات

رئيس مجلس اإل ارة

184 P
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STE GROUPE AU DERBY
S.A

شركة مساهلة
رأسلالها : 30.000.000  رهم

الكائن مقرها بالدار البيضاء - 27، 
شارع بئر انزران

السجل التجاري بالدار البيضاء
رقم 9ي72.2

التعريف الجبائي رقم 290ي2)ي0
التعريف الجبائي املوحد رقم 

73827000038)ي00
قرار استلرار النشاط رغم الخسائر 

املعا نة
 3 بتاريخ) مداولة  بلوأب  (- ي)
الجلعية) فإن  (،2020 أغسطس)
العامة غير العا  ة لللساهلين وهي)
357)من) تبت طبقا ملقتضيات املا ة)
7.95ي)املتعلق بشركات) القانون رقم)
وتكليله،) تعد له  تم  كلا  املساهلة 
الخسائر) تراكم  بسبب  قررت  قد 
إ 2) 9ي20) ي3) يسلبر) في) املرتفعة 
أنه ال) 7).)5ي.32.002) رهم،) مبلغ)
 اعي للحل املسبق للشركة،)رغم أن)

الوضعية الصافية خاسرة.
القانوني) باإل داع  القيام  تم  (- (2
املحكلة) لدى  الضبط  بكتابة 
7ي  بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 
أغسطس)2020)تحت رقم)723272،)
بالتعد ل) بالتصريح  القيام  وتم 
بالسجل التجاري في نفس اليوم تحت)

رقم)7259ي)من السجل الترتيبي.
عن املستخلص والبيانات

رئيس مجلس اإل ارة

185 P

STE BVP  MAROC
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
رسلالها : 200.000  رهم

الكائن مقرها : الدار البيضاء - 
82)، تجزئة الحاج فاتح، زنقة 3ي، 

الطابق امول - ليساسفة
السجل التجاري بالدار البيضاء

رقم 335835
التعريف الجبائي رقم 5288782ي

التعريف الجبائي املوحد رقم 

000039ي00030275

قرار استلرار النشاط رغم الخسائر 
املعا نة

الزيا ة في رسلال الشركة عن طريق 
املقاصة مع مستحقات في حساب 

أار للشركاء
الجلعية) مداولة  بلوأب  ( (- ي)

 22 في) املنعقدة  العا  ة  غير  العامة 

 ونيو)2020)فإن ألاعة الشركاء):

املا ة) ملقتضيات  طبقا  تبت  وهي 

املتعلق) (5.9( رقم) القانون  من  (8(

بالشركات ذات املسؤولية املحدو ة)

تم) كلا  التجارية  امخرى  والشركات 

بسبب) قررت  قد  وتكليله،) تعد له 

برسم) املسجلة  اإلألالية  الخسارة 

ي3) يسلبر) السنة املالية املقفلة في)

9ي20)املرتفعة إ 2 مبلغ)90.982.00ي 

املسبق) للحل  ال  اعي  أنه   رهم 

للشركة رغم أن الوضعية الصافية)

تقل عن رفع رسلال الشركة.

قررت الزيا ة في رسلال الشركة)

من) لرفعه  2.000.000) رهم  بلبلغ)

200.000) رهم إ 2)2.200.000) رهم)

طريق) عن  العللية  هذه  إنجاز  تم 

إحداث)20.000)حصة شركة أد دة)

واحدة) حصة  لكل  00ي) رهم  ذات)

تم اكتتابها انفرا  ا من طرف شريك)

واحد،)املدفوعة القيلة بكاملها عند)

مع) املقاصة  طريق  عن  االكتتاب 

مستحق فيحساب أار للشريك التي)

 لتلكها املكتتب عل2 الشركة.

الفصل) لذلك  نتيجة  عدلت 

السا س من النظام امسا�سي املتعلق)

برسلال الشركة الذي حد  من اآلن)

2.200.000) رهم) فصاعدا في مبلغ)

شركة) حصة  (22.000 إ 2) املقسم 

الواحدة،) للحصة  00ي) رهم  ذات)

القيلة) واملدفوعة  بكاملها  املكتتبة 

تناسبا) الشركة  بين  واملوزعة  نضيا 

مع حقوقهم بالتوا ي،)أي):

 STE لتسلية) الحاملة  الشركة 

 COMMERCIALE DES BOIS S.A

مساهلة) شركة  (SOCOB باختصار)

رسلالها)00.000.000ي) رهم الكائن)

شارع) 023ي) (- مقرها بالدار البيضاء)

محلد الساس):)999.ي2)حصة.

متصرف) التازي،) مجيد  السيد 

شركة الساكن بالدار البيضاء)-)فيال)

ثالثة،)زنقة مضيق أبل طارق)-)عين)

الذئاب):)ي)حصة.

املجلوع):)22.000)حصة.

القانوني) باإل داع  القيام  تم  (- (2

املحكلة) لدى  الضبط  بكتابة 

2ي  بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

 وليو)2020)تحت رقم)739358،)وتم)

القيام بالتصريح بالتعد ل بالسجل)

رقم) تحت  اليوم  نفس  في  التجاري 

25)3ي)من السجل الترتيبي.
عن املستخلص والبيانات

املدبرية
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 STE  SOLMARI

PROMOTION
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة

رسلالها : 300.000  رهم

الكائن مقرها : الدار البيضاء - )2، 

زنقة العرعار )زنقة كانتوناك سابقا) 

السجل التجاري بالدار البيضاء

رقم ي57.09ي

التعريف الجبائي رقم 2200275

التعريف الجبائي املوحد رقم 

000077ي2ي99)ي00

وفاة شريك مدبر
وتعيين مدبر أد د
هبة حصة شركة

إعا ة صياغة النظام امسا�سي 
للشركة

الجلعية) مداولة  بلوأب  ( (- ي)

 22 في) املنعقدة  العا  ة  غير  العامة 

 نا ر)2020)فإن ألاعة الشركاء):

السيد) وفاة  بأسف  سجلت 

مدبر) شريك  ساأد،) مصطفى 

الشركة قيد حياته،)الواقعة في برلين)

)أملانيا))في)9)أغسطس)8ي20.

عد ي) إراثة  لعقد  تبعا  عا نت 

املتلقى في)5ي)أغسطس)8ي20)أ لولة)

حصصه في الشركة لفائدة ورثته،)كل)

حسب حصته اإلرثية وقبلت أليع)

الورثة كشركاء)أد  في الشركة.

واحدة) لحصة  صدقة  سجلت 

التي قامت بها السيدة فاطلة الزهراء)

ساأد لفائدة إبنها السيد إسلاعيل)

ازنار وقبلت هذا امخير بصفته شريكا)

أد دا.

أد دا) مدبرا  بصفته  عينت 

السيد) محد ة  غير  وملدة  للشركة 

إسلاعيل أزنار مدبرا للشركة الساكن)
بالدار البيضاء)-))2)زنقة العرعار.

لذلك) نتيج2  التعد ل  قررت 

من) والسابع  السا س  للفصلين 

بالتوا ي) املتعلقين  امسا�سي  النظام 

الذي) الشركة  ورسلال  بالتقدمات 

حد  في مبلغ)300.000) رهم املقسم)

00ي  ذات) شركة  حصة  (3000 إ 2)

بين) املوزعة  الواحدة  للحصة   رهم 

تناسبا مع حقوقهم بالتوا ي) الشركاء)

أي):

السيد محلد ساأد):)839)حصة.

(: ساأد) مصطفى  املرحوم  ورثة 

839)حصة.

السيد كريم ساأد):)280)حصة.

 220 (: الد وري) زهور  السيدة 

حصة.

(: ساأد) الزهراء) فاطلة  السيدة 

29ي)حصة.

50ي  (: ساأد) حكلية  السيدة 

حصة.

السيدة أمال ساأد):)50ي)حصة.

السيد  وسف ساأد):)ي)حصة.

السيد علر ساأد):)ي)حصة.

السيد إسلاعيل ازنار):)ي)حصة.

املجلوع):)3000)حصة.

الساكنون أليعا بالدار البيضاء)-)
)2)زنقة العرعار.
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النظام) صياغة  إعا ة  قررت 
النص) واعتلدت  للشركة  امسا�سي 
الجد د للنظام امسا�سي املعني املحرر)
السارية) وامنظلة  للقوانين  طبقا 
الجاري بها العلل حول الشركة ذات)
املسؤولية املحدو ة وخاصة القانون)
وتتليله) تعد له  تم  كلا  (5.9( رقم)

بالقانونين رقم)0ي.22)و9ي.ي2.
القانوني) باإل داع  القيام  تم  (- (2
املحكلة) لدى  الضبط  بكتابة 
يي  بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 
ي73283،)وتم) 2020)تحت رقم) ماي)
القيام بالتصريح بالتعد ل بالسجل)
رقم) تحت  اليوم  نفس  في  التجاري 

58ي9)من السجل الترتيبي.
عن املستخلص والبيانات

املدبرية

187 P

 STE  CORAL BEACH -
PROMOTION

شركة مدنية عقارية
رسلالها : 2.000.000  رهم

الكائن مقرها بالدار البيضاء - )2، 
زنقة العرعار )زنقة كانتوناك سابقا) 

السجل التجاري بالدار البيضاء
رقم 725.ي5ي

التعريف الجبائي رقم 022098ي
التعريف الجبائي املوحد رقم 

332020000095ي00
وفاة شريك متصرف وحيد للشركة

تحويل الشركة إ 2 شركة ذات 
مسؤولية محدو ة

ي)-))بلوأب الجلعية العامة غير)
و29) نا ر) (2( في) املنعقدة  العا  ة 

2020)فإن ألاعة الشركاء):
السيد) وفاة  بأسف  سجلت 
متصرف) شريك  ساأد،) مصطفى 
الشركة قيد حياته،)الواقعة في برلين)

)أملانيا))في)9)أغسطس)8ي20.
عد ي) إراثة  لعقد  تبعا  عا نت 
أ لولة) 8ي20) 5ي)أغسطس) متلقى في)
حصصه في الشركة لفائدة ورثته،)كل)
حسب حصته اإلرثية وقبلت أليع)

الورثة كشركاء)أد  في الشركة.

العا  ة) غير  العامة  الجلعية  إن 
شكلها) تحت  الشركة  لشركاء)
 2020 فبرا ر) (28 املدني،املنعقدة في)
قد قررت تحويل الشركة من شكلها)
 2020 28)فبرا ر) املنعقدة في) املدني،)
قد قررت تحويل الشركة من شكلها)
مسؤولية) ذات  شركة  إ 2  املدني 
شخص)) إحداث  محدو ة  ون 
في) ستستلر  والتي  أد د  معنوي 
الوأو  بشكلها الجد د بين املالكين)
لرسلال) املكونة  الشركة  لحصص 
الشركة الحا ي وتلك التي سيلكن أن)
تحدث الحقا،)واعتلدت في مجلوعه)
للشركة) الجد د  امسا�سي  النظام 

تحت شكلها القانوني الجد د.
تكلن مليزات الشركة في شكلها)

الجد د فيلا  لي):
 STE CORAL (: الشركة) تسلية 

.FEACH - PROMOTION SARL
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدو ة.
غرض) :) كلن  الشركة) غرض 

الشركة في):
اإلنجاز،) التصليم،) الدراسة،)
إكساب) الطرقات،) إعدا   التنلية،)

القيلة لجليع املشاريع العقارية.
أشكالها،) أليع  تحت  التجزئة 
امرا�سي) اقتناء) امرضية،) البقع  بيع 

وتقسيلها.
أليع) تحت  العقاري  اإلنعاش 
للبناء،) امرا�سي  اقتناء) أشكاله،)
التجد د) التهيئة،) البيع،) الشراء،)
واالستغالل لجليع العقارات املبينة)

أو غير املبينة.
إنجاز) العلارات،) أليع  بناء)
الشراء،) والثانوية،) الكبرى  امشغال 

البيع والتصنيع لجليع موا  البناء.
الشراء،)البيع،)الكراء)واالستغالل)
وتسويق) الفالحية  امرا�سي  لجليع 

أليع املنتجات الفالحية.
وعلوما،)أليع العلليات املالية،)
أو) املنقولة  الصناعية  التجا ة،)
العقارية املرتبطة بامغراض املذكورة)

أعاله.
5ي  من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

 ونيو))200.

زنقة العرعار) (،2( (: مقر الشركة)
زنقة كانتوناك سابقا بالدار البيضاء.

رسلال) حد   (: الشركة) رسلال 
2.000.000) رهم) مبلغ) في  الشركة 
شركة) حصة  (20.000 إ 2) املقسم 
الواحدة) للحصة  00ي) رهم  ذات)
نضيا) بكاملها  القيلة  املدفوعة 
مع) تناسبا  الشركاء) بين  واملوزعة 

حقوقهم بالتوا ي أي):
(: ساأد) مصطفى  املرحوم  تركة 

9.000ي)حصة.
السيد محلد ساأد):)308)حصة.
السيد كريم ساأد):)82ي)حصة.

22ي  (: الد وري) زهور  السيدة 
حصة.

(: ساأد) الزهراء) فاطلة  السيدة 
92)حصة.

 92 (: ساأد) حكلية  السيدة 
حصة.

السيدة سعا  ساأد):)92)حصة.
السيدة أمال ساأد):)92)حصة.

املجلوع):)20.000)حصة.
الساكنون أليعا بالدار البيضاء)-)

)2،)زنقة العرعار.
تم تعيين السا ة كريم) (: املدبرية)
علر ساأد،) وسف ساأد) ساأد،)
مصطفى،) ابن  ساأد  ومحلد 
الساكنون بالدار البيضاء)-))2،)زنقة)
للشركة) مدبرين  بصفتهم  العرعار 
اقترانيا) العاملون  محد ة  غير  ملدة 
بالتوقيع املز وج لكل اثنين من بينهم)

عل2 امقل.
من فاتح) (: السنة املالية للشركة)

 نا ر إ 2)ي3) يسلبر من كل سنة.
العامة) الجلعية  قررت  (: امرباح)
االحتياطيات) أليع  تكوين  للشركاء)
توزيع) وكل  أد د  من  مراحل  وكل 

للربيحات والكل طبقا للقانون.
القانوني) باإل داع  القيام  تم  (- (2
املحكلة) لدى  الضبط  بكتابة 
8ي  بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 
732892،)وتم) 2020)تحت رقم) ماي)
القيام بالتصريح بالتعد ل بالسجل)
رقم) تحت  اليوم  نفس  في  التجاري 

8ي92)من السجل الترتيبي.
عن املستخلص والبيانات

املدبرية

188 P

 STE DE FILATURE ET DE

 TISSAGE DE MAZAGAN

MAZAFIL

شركة ذات مسؤولية محدو ة

رسلالها : 00.000.000ي  رهم

الكائن مقرها بالجد دة - الجزءات 

من 3) إ 2 ي7 - املنطقة الصناعية

 السجل التجاري بالجد دة

رقم 29).2

السجل التجاري بالدار البيضاء

رقم 5303

التعريف الجبائي رقم 5700527

التعريف الجبائي املوحد رقم 

550232000022ي00

توسيع غرض الشركة
الجلعية) مداولة  بلوأب  ( (- ي)

 22 في) املنعقدة  العا  ة  غير  العامة 

 نا ر)2020)قررت ألاعة الشركاء):

ليشلل) الشركة  غرض  توسيع 

النشاطات التالية):

االنجاز،) التصليم،) الدراسة،)

إكساب) الطرقات،) إعدا   التنلية،)

القيلة لجليع املشاريع العقارية.

أشكالها،) أليع  تحت  التجزئة 

امرا�سي) اقتناء) امرضية،) البقع  بيع 

وتقسيلها.

أليع) تحت  العقاري  اإلنعاش 

للبناء،) امرا�سي  اقتناء) أشكاله،)

التجد د) التهيئة،) البيع،) الشراء،)

واالستغالل لجليع العقارات املبينة)

أو غير املبينة.

إنجاز) العلارات،) أليع  بناء)

الشراء،) والثانوية،) الكبرى  امشغال 

البيع والتصنيع لجليع موا  البناء.

الصناعية،) العلليات  أليع 

املنقولة والعقارية) املالية،) التجارية،)

املرتبطة بامغراض املذكورة أعاله.

للفصل) لذلك  نتيجة  التعد ل 

املتعلق) امسا�سي  النظام  من  الثاني 

بغرض الشركة.



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202)الجريدة الرسمية   64

القانوني) باإل داع  القيام  تم  (- (2
املحكلة) لدى  الضبط  بكتابة 
يي  بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 
732833،)وتم) 2020)تحت رقم) ماي)
القيام بالتصريح بالتعد ل بالسجل)
رقم) تحت  اليوم  نفس  في  التجاري 

0)ي9)من السجل الترتيبي.
عن املستخلص والبيانات

املدبرية

189 P

STE MAGHREBLAC
SARL

A ASSOCIE UNIQUE
شركة ذات مسؤولية محدو ة

بشريك وحيد
تكوين

مكون) عرفي  عقد  بلوأب  ( (- ي)
بالدار) مؤرخ  امسا�سي  للنظام 
البيضاء)في)5)مارس)2020،)تم تكوين)

شركة تتلثل مليزاتها فيلا  لي):
 STE (: الشركة) تسلية 
 MAGHREBLAC SARL A ASSOCIE

.UNIQUE
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدو ة بشريك وحيد.
غرض) :) كلن  الشركة) غرض 

الشركة في):
املتاأرة،) البيع،) الشراء،)
والتوزيع) التد ر  االستيرا ،)
الغذائية) واملوا   املنتجات  لجليع 
وبالخصوص أكثر املنتجات الحليبية.

التلثيل) أليع علليات العلولة،)
اإلحداث،) بها،) املرتبطة  والسلسرة 
لجليع) واالستغالل  الدبير  االقتناءـ)

وكاالت امصول التجارية.
والتلثيل) املساعدة  االستشارة،)
في مجاالت التسيير والتدبير والتوزيع)
التوزيع) قطاعات  في  وخاصة 

والصناعة الغذائية.
أليع) وتتبع  اإلنجاز  الدراسة،)
التوزيع) مجال  في  االستثلار  مشاريع 

والتنظيم والتسويقية.
أليع العلليات التجارية،)املالية،)
التي) العقارية  أو  املنقولة  الفالحية،)
 لكن أن ترتبط بامغراض املذكورة)

أعاله.

من  وم) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
قيدها بالسجل التجاري.

شارع) (،2( (: الشركة) مقر 
الشقة) الثاني،) الطابق  الزرقطوني،)

رقم)))-))الدار البيضاء.
20.000) رهم) (: الشركة) رسلال 
شركة) حصة  (200 إ 2) املقسم 
الواحدة،) للحصة  00ي) رهم  ذات)
نضيا) بكاملها  القيلة  املدفوعة 
الوحيد) للشريك  بكاملها  وامللنوحة 
الساكن) الدوبال ي،) إ ريس  السيد 
القوات) شارع  ( -يي) البيضاء) بالدار 

املسلحة امللكية)،)الطابق السا س.
إ ريس) السيد  :) توالها  املدبرية)
غير) ملدة  وحيد  شريك  الدوبال ي 

محد ة.
من فاتح) (: السنة املالية للشركة)

 نا ر إ 2)ي3) يسلبر من كل سنة.
امرباح):) قرر الشريك الوحيد كل)
تكوين االحتياطيات وكل مراحل من)
والكل) للربيحات  توزيع  وكل  أد د 

طبقا للقانون.
بالسجل) لشركة  قيد  تم  (- (2
املحكلة) لدى  املحلي  التجاري 
يي  بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

ماي)2020)تحت رقم)0787)2.
عن املستخلص والبيانات

املدبرية

190 P

STE MANUFACTURE
DE VELOURS ET TEXTILES 

SARL
MAVELTEX

شركة ذات مسؤولية محدو ة
رسلالها : 28.000.000  رهم

الكائن مقرها بالدار البيضاء - )2، 
زنقة العرعار زنقة كانتوناك سابقا  

السجل التجاري بالدار البيضاء
رقم 29.529

التعريف الجبائي رقم 32ي900ي
التعريف الجبائي املوحد رقم 

550225000039ي00
قرار استلرار النشاط رغم الخسائر 

املعا نة
الجلعية) مداولة  بلوأب  ( (- ي)
 30 في) املنعقدة  العا  ة  غير  العامة 

الشركاء،) ألاعة  فإن  (2020  ونيو)
 8( وهي تبت طبقا ملقتضيات املا ة)
املتعلق بالشركات) (5.9( من القانون)
ذات املسؤولية املحدو ة والشركات)
تعد له) تم  كلا  التجارية  امخرى 
تراكم) بسبب  قررت  قد  وتكليله،)
ي3) يسلبر) في) املرتفعة  الخسائر 
 22.9(2.775.9( مبلغ) إ 2  9ي20)
املسبق) للحل  ال  اعي  أنه   رهم،)
للشركة رغم أن الوضعية الصافية)

خاسرة.
القانوني) باإل داع  القيام  تم  (- (2
املحكلة) لدى  الضبط  بكتابة 
 ( بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 
أغسطس)2020)تحت رقم)ي9ي722،)
بالتعد ل) بالتصريح  القيام  وتم 
بالسجل التجاري في نفس اليوم تحت)

رقم)5ي2)ي)من السجل الترتيبي.
عن املستخلص والبيانات

املدبرية

191 P

STE EBBO MAROC
S.A

شركة مساهلة
رسلالها : 5.000.000ي  رهم

الكائن مقرها بالدار البيضاء - 5)2، 
شارع ابن تاشفين

السجل التجاري بالدار البيضاء
رقم 079.ي

التعريف الجبائي رقم )2003)ي0
التعريف الجبائي املوحد رقم 

5000092)20يي000
استلرار النشاط رغم الخسائر 

املعا نة
 29 بتاريخ) مداولة  بلوأب  ( (- ي)
العامة) الجلعية  فإن  (2020  ونيو)
تبت) وهي  لللساهلين،) العا  ة  غير 
من) (357 املا ة) ملقتضيات  طبقا 
7.95ي)املتعلق بشركات) القانون رقم)
وتكليله،) تعد له  تم  كلا  املساهلة 
الخسائر) تراكم  بسبب  قررت  قد 
إ 2) 9ي20) ي3) يسلبر) في) املرتفعة 
أنه ال) 92.ي3).8.282ي) رهم،) مبلغ)
 اعي للحل املسبق للشركة رغم أن)

الوضعية الصافية خاسرة.

القانوني) باإل داع  القيام  تم  (- (2
التجارية) لللحكلة  الضبط  بكتابة 
أغسطس) (2 بتاريخ) البيضاء) للدار 
وتم) 833ي72،) رقم) تحت  (2020
القيام بالتصريح بالتعد ل بالسجل)
رقم) تحت  اليوم  نفس  في  التجاري 

070)ي)من السجل الترتيبي.
عن املستخلص والبيانات

رئيس مجلس اإل ارة

192 P

STE ALOHA GRAPHIC
SARL

الحل السابق موانه
بلقت�سى عقد عرفي مسجل بتاريخ)
بامغلبية) تقرر  (2020 يي) يسلبر)
 خالل الجلع العام االستثنائي املنعقد)

باملقر االأتلاعي للشركة ما  لي):
للشركة) موانه  السابق  الحل 
للقانون) (38 املا ة) علال بلقتضيات 

امسا�سي.
نوال) الزاوية  السيدة  عينت 
االأتلاعي) باملقر  للشركة  كلصفية 
شارع) (2( (: التا ي) بالعنوان  الكائن 
عقبة علارة رقم)02)أكدال)-)الرباط.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 
التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 
 2020 22) يسلبر) بتاريخ) بالرباط 

تحت رقم)ي0952ي.
للخالصة والبيان

ALOHA GRAPHIC

SARL

193 P

STE WIFAQ TENNIS RABAT
S.A

RC : 79529
شركة مجهولة اإلسم

مع مجلس إ ارة
زيا ة في رأس مال شركة

الجلعية) اأتلاع  ملحضر  وفقا 
سبتلبر) (2 العامة االستثنائية بتاريخ)
صباحا اأتلع) (9.30 الساعة) (2020
 WIFAQ TENNIS RABAT مساهلو)
2.300.000)ي) رهم) برأسلال) (S.A
مقر االأتلاعي تابت في مجلع سكني)
السفراء)كلم)8.))طريق زعير)-)الرباط)

عبر تقنية الفيد و.



65 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 

الحاضرون هم):)فيصل بلحساني)
اإل ارة) مجلس  رئيس  بصفته 
ملثال) والتدبير  اإل داع  وصندوق 
ومؤسسة) بلحساني  فيصل  بالسيد 
وزارة) ملوظفي  االأتلاعية  امشغال 
بالسيد) ملثلة  واملالية  االقتصا  

ألال رحلوني كلراقبين.
مهام) تتو 2  بزار  فتيحة  السيدة 
النصاب) السكرتيرة وقد تم تشكيل 

املطلوب قانونيا.
أدول امعلال):

التصد ق عل2 إأراءات العقد.
قبل) من  املعد  التقرير  قراءة 
مجلس إ ارة الشركة بخصوص زيا ة)

رأس املال.
زيا ة رأس مال الشركة.

تعد ل في النظام امسا�سي.
لللجلس) امللنوحة  الصالحيات 

للتحقق من إتلام املعاملة.
إلتلام) امللنوحة  الصالحيات 

اإلأراءات القانونية.
مال) رأس  زيا ة  (: القرارت) أهم 
27.000.000) رهم) بلبلغ) الشركة 
2.300.000)ي) رهم) من) ليصبح 
طريق) عن  300.000.يي2) رهم  إ 2)
املساهلة النقد ة بإصدار)270.000 
سهم بقيلة إسلية)00ي) رهم للسهم)
 تم االكتتاب فيها واإلفراج عن ريعها)

عل2 امقل عند االكتتاب.
اأتلاع) محضر  إ داع  تم 
الجلعية العامة االستثنائية وأليع)
املستندات القانونية املتعلقة بزيا ة)
رأس مال الشركة في السجل التجاري)
لللحكلة التجارية بالرباط بتاريخ)ي2 

 يسلبر)2020)برقم))37).
194 P

STE GFLSEC
SARL AU

العا ي) الغير  العام  الجلع  قرر 
 2020 أكتوبر) (2 بتاريخ) املنعقد 
ذات) شركة  (GFLSEC لشركة)
وحيد) بشريك  املحدو ة  املسؤولية 
0.000ي  رأسلالها عشرة ألف  رهم)
مجلوعة الضح2) (: مقرها االأتلاعي)
الخير إقامة)7ي)شقة)3)سال الجد دة)

سال ما  لي:

املسبقة) التصفية  في  الشروع 
للشركة.

السني) إ لان  السيدة  تعيين 
كلصفية للشركة.

تحد د مقر التصفية ب):)مجلوعة)
3)سال) 7ي)شقة) الضح2 الخير إقامة)

الجد دة سال.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي) يسلبر) بتاريخ) سال  االبتدائية 

2020)سال تحت رقم)35592.
195 P

STE CHRONOZEN’SERVICE
SARL AU

العا ي) الغير  العام  الجلع  قرر 
 2020 أكتوبر) فاتح  بتاريخ  املنعقد 
 CHRONOZEN’SERVICE لشركة)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
ألف) مئة  رأسلالها  وحيد  بشريك 
: االأتلاعي) مقرها  00.000ي)   رهم)

 2 رقم) علارة  (2 بيتي) حصين  شارع 
شقة)ي))سال الجد دة سال ما  لي:

املسبقة) التصفية  في  الشروع 
للشركة.

مصلي) زينب  السيدة  تعيين 
كلصفية للشركة.

شارع) (: ب) التصفية  مقر  تحد د 
حصين بيتي)2)علارة رقم)2)شقة)ي) 

سال الجد دة سال.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي) يسلبر) بتاريخ) سال  االبتدائية 

2020)سال تحت رقم)ي3559.
196 P

STE AXIAL FACILITIES
STE ANONYME

AU(CAPITL(DE 5.000.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : AVENUE

 MEHDI(BEN(BARKA, LOT
 SOUMIA, LOT(N° 5 SOUISSI -

RABAT
RC : 88705

استقالة عضو مجلس اإل ارة
لشركة) العام  الجلع  بلقت�سى 
رأسلالها) (،AXIAL FACILITIES
 20 بتاريخ) قرر  5.000.000) رهم 

 وليو)2020)ما  لي):

استقالة السيد فريد حجبي عضو)

مجلس اإل ارة اعتبارا من)7ي) يسلبر)

9ي20.

وقد تم اإل داع القانوني باملحكلة)

التجارية بالرباط تحت رقم)99587ي 

بتاريخ)22) يسلبر)2020.

197 P

STE RAZAN DST
SARL AU

الرأسلال : 00.000ي  رهم

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

بشريك وحيد

تأسيس
بلقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ)

القانون) وضع  تم  (2020 أكتوبر) (5

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

ذات) وحيد  بشريك  املحدو ة 

الخصائص التالية):

 STE (: ( االأتلاعية) التسلية 

.RAZAN DST SARL AU

الهدف االأتلاعي):)

بيع مستلزمات الهواتف.

بيع وتوزيع التبغ.

املقر االأتلاعي):)زنقة لكعيدة رقم)

)0)الشقة)08)حي الوالء)القرية سال.

املدة االأتلاعية):)99)سنة.

حد ) (: االأتلاعي) الرأسلال 

00.000ي  مبلغ) في  الشركة  رأسلال 

حصة من) 000ي)  رهم موزعة عل2)

00ي) رهم للحصة وزعت كلا) فئة)

 لي):

الكا  لي  اسين):)000ي)حصة.

السنة االأتلاعية):)تبدأ من فاتح)

 نا ر إ 2)ي3) يسلبر من كل سنة.

التسيير):)تم تعيين السيد الكا  لي)

 اسين كلسير وحيد وموقع للشركة)

ملدة غير محدو ة.

تم إ داع السجل التجاري بلكتب)

الضبط باملحكلة االبتدائية بسال في)

3) يسلبر)2020)تحت رقم)32253.

198 P

شركة اغرو بال املغرب
الجلع العام الغير العا ي

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالرباط) (2020 2ي) يسلبر) بتاريخ)
العا ي) الغير  العام  الجلع  خالل 
لشركة اغرو بال املغرب شركة ذات)
املسؤولية املحدو ة مقرها االأتلاعي)
:) وار برحلون عين عتيق) الكائن في)

تلارة والذي  نص عل2):
الوافي) السيد  بوفاة  اإلحاطة 

محلد.
من) الشركة  استغالل  مواصلة 
 80 طرف الورثة حسب اإلراثة رقم)
بتاريخ) 02ي) الصحيفة) (23 السجل)
وهم الوافي عثلان) (2020 3) يسلبر)
الرزاق،) عبد  الوافي  علا ،) والوافي 
الوافي) فتيحة،) الوافي  مريم،) الوافي 

حلزة،)سعيدة روحلي.
تعيين الوافي عثلان والوافي علا )

مسير ن للشركة.
بالسجل) القانوني  اإل داع  رقم 
 22 بتاريخ) 09578ي) هو) التجاري 

 يسلبر)2020.
199 P

شركة ج.ن.ج سرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

بلساهم وحيد
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  القانون) (2020 نوفلبر) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
باملليزات) وحيد  بلساهم  محدو ة 

التالية):
ج.ن.ج) شركة  (: الشركة) تسلية 

سرفيس.
00.000ي  (: الشركة) رأسلال 

 رهلا.
شركة) (: الشكل القانوني للشركة)
بلساهم) محدو ة  مسؤولية  ذات 

وحيد.
املقر االأتلاعي):)الشقة)8،)علارة)
الوكيلي،) أحلد  موالي  زنقة  (،30

حسان)-)الرباط.
غرض الشركة بإ جاز):)بيع وشراء)

معدات ولوازم املكاتب.
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أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

املساهلون):)غرباوي كلال.

000ي  (: كلال) غرباوي  السيدة 

حصة و00ي) رهم للحصة.

املسير):)غرباوي كلال.
هو) التجاري  بالسجل  رقم 

28399ي)بتاريخ)ي2) يسلبر)2020.

200 P

شركة رياض بناني
RIAD BANATTI

شركة ذات مسؤولية محدو ة
رأسلالها : 0.000ي  رهم

مقرها االأتلاعي : مراكش املد نة، 

الزاوية العباسية  رب النجم رقم )ي
بيع أسهم الشركة والحساب الجاري

بلوأب عقد توثيقي بتاريخ) ( (- ي)

ملكية) نقل  تم  (2020 أكتوبر) 2ي)

امسهم من طرف السيد فابيو ليوني)

FABIO LEONI)لصالح السيد محلد)

 MOHAMED CHATTAR شاطار)
والسيدة فيفيان سيلون اتيين   ري)

 VIVIANE SIMONE ETIENNETTE

.DURY

بتاريخ) توثيقي  عقد  وبلوأب 

تم نقل الحساب) (2020 أكتوبر) 2ي)

الجاري من طرف السيد فابيو ليوني)

FABIO LEONI)لصالح السيد محلد)

 MOHAMED CHATTAR شطار)
والسيدة فيفيان سيلون اتيين   ري)

 VIVIANE SIMONE ETIENNETTE

.DURY
وبلوأب أحكام املحضر الشفوي)

 2020 أكتوبر) 2ي) بتاريخ) لالأتلاع 

 وافق املساهم الوحيد عل2 ما  لي):

أدول اليوم):

امسهم) تحويل  عل2  املوافقة 

 Mr FABIO ليوني) السيد فابيو  بين 

الشطار) محلد  والسيد  (LEONI

والسيدة) (MOHAMED CHATTAR
ا تيين   ري) سيلون  فيفيان 

 VIVIANE SIMONE ETIENNETTE

.DURY

املتعلقة) الثامنة  املا ة  تعد ل 
باالشتراكات ورأس املال.

تغييرالشكل القانوني للشركة.
تعد ل املا ة)2ي)املتعلقة باإل ارة.

امسا�سي) النظام  عل2  املوافقة 
املعدل.

الصالحيات امللنوحة.
رأسلالها):) بلغ رأس املال الشركة)
0.000ي) رهم،) آالف  رهم) عشرة 
وهو مقسم إ 2)00ي)سهم بقيلة)00ي 
بالكامل) بها  مكتتب  للسهم   رهم 
مدفوعة بالكامل ومخصصة للشركاء)
وهي) مساهلاتهم  مع  بلا  تناسب 

كالتا ي):
 Mr (: شطار) محلد  السيد 

.MOHAMED CHATTAR
املساهلة النقد ة):)50)سهم.

ا تيين) سيلون  فيفيان  السيدة 
 Mme VIVIANE SIMONE   ري)

.ETIENNETTE DURY
املساهلة النقد ة):)50)سهم.

00ي  (: إألا ي املئات من امأزاء)
سهم.

تسير الشركة من قبل) (: التسيير)
  MOHAMED CHATTAR السيد)
والسيدة فيفيان سيلون ا تيين   ري)
 VIVIANE SIMONE ETIENNETTE
DURY)لفترة غير محدو ة ابتداء)من)

اإلنشاء)النهائي للشركة.
السجل) في  القانوني  اإل داع  تم 
التجاري لللحكلة التجارية بلراكش)
تحت رقم) (2020 8ي) يسلبر) بتاريخ)

)7)8يي،)سجل تجاري رقم)9200.
من أأل التلخيص والنشر

201 P

STE LUXOR CAFE
SARL

RC 38367
هبة حصص

)بلقت�سى عقد توثيقي مؤرخ) (- ي)
بتاريخ)27)نوفلبر)2020)تلقاه امستاذ)
هبة) تم  بفاس  موثق  سعد  سقاط 
3.333ي)حصة في الشركة من طرف)
لفائدة) علي  ابن  عبو  محلد  السيد 
السيد عبد االله عبو في شركة تسمى)

رأسلالها) ش.م.م.) (LUXOR CAFE

2.000.000) رهم ومقرها االأتلاعي)

عين) طريق  بدر  حي  9ي3) بفاس،)

السلن.

تلقاه) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

بفاس) موثق  سقاط  سعد  امستاذ 
2020) حتوي) نوفلبر) (27 بتاريخ)

عل2 محضر الجلع العام االستثنائي)

لنفس الشركة تقرر ما  لي):

املصا قة عل2 هبة)3.333ي)حصة)

في الشركة.

استقالة املسير السيد محلد عبو)

ابن علي,

إبراء)عن مدة التسيير.

عبو) االله  عبد  السيد  تأكيد 

كلسير للشركة.

تغيير شكل الشركة.

تخويل السلط مسائل مختلفة.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم  (- (2

بفاس) التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم) (2020 8ي) يسلبر) بتاريخ)

.2020/3(85
بلثابة مقتطف

امستاذ سقاط سعد

202 P

 STE BOULANGERIE

 PATISSERIE SALON DE THE

ASSOUAN
SARL

RC 16853

هبة وتفويت حصص
)بلقت�سى عقد توثيقي مؤرخ) (- ي)

بتاريخ)27)نوفلبر)2020)تلقاه امستاذ)

هبة) تم  بفاس  موثق  سعد  سقاط 

2.900ي)حصة في الشركة من طرف)

السيد محلد عبو ابن علي والسيد)

الرحلان) عبد  والسيد  عبو  علر 

في) عبو  حليد  السيد  لفائدة  عبو 

 STE BOULANGERIE شركة تسمى)

 PATISSERIE SALON DE THE
رأسلالها) ش.م.م.) (ASSOUAN

3.000.000) رهم ومقرها االأتلاعي)

بفاس،)02)شارع عالل ابن عبد هللا.

مؤرخ) توثيقي  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ)27)نوفلبر)2020)تلقاه امستاذ)
سقاط سعد موثق بفاس تم تفويت)
طرف) من  الشركة  في  حصة  00ي)
السيد) لفائدة  شبهي  راضية  السيدة 

حليد عبو في نفس الشركة.
تلقاه) توثيقي  عقد  بلقت�سى 
بفاس) موثق  سقاط  سعد  امستاذ 
2020) حتوي) نوفلبر) (27 بتاريخ)
عل2 محض الجلع العام االستثنائي)

لنفس الشركة تقرر ما  لي):
املصا قة عل2 هبة)2.900ي)حصة)

في الشركة.
املصا قة عل2 تفويت)00ي)حصة)

في الشركة.
تبليغ الشركة.

استقالة املسير السيد محلد عبو.
إبراء)عن مدة التسيير.

السيد حليد عبو كلسير) تأكيد 
للشركة.

تغيير شكل الشركة.
تخويل السلط مسائل مختلفة.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم  (- (2
بفاس) التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم) (2020 8ي) يسلبر) بتاريخ)

.2020/3(82
بلثابة مقتطف

امستاذ سقاط سعد

202 P

STE MOULINS EL WAHDA
SARL

RC 18795
هبة حصص

توثيقي مؤرخ) بلقت�سى عقد  (- (I
تلقاه) (2020 نوفلبر) (27 بتاريخ)
بفاس) موثق  سعد  سقاط  امستاذ 
الشركة) في  حصة  3.333ي) هبة) تم 
ابن) عبو  محلد  السيد  طرف  من 
علي لفائدة السيد حليد عبو بنسبة)
عبو) فؤا   والسيد  حصة  2.000ي)
شركة) في  حصة  (30.000 بنسبة)
 MOULINS EL WAHDA تسمى)
ش.م.م رأسلالها)20.000.000) رهم)
ومقرها االأتلاعي بفاس رقم)2،)زنقة)

املحلد ة الحي الصناعي الدكارات
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تلقاه) توثيقي  بلقت�سى عقد  (- (II

بفاس) موثق  سعد  سقاط  امستاذ 
2020) حتوي) نوفلبر) (27 بتاريخ)

عل2 محضر الجلع العام االستثنائي)

لنفس الشركة تقرر ما  لي):

 22.000 املصا قة عل2 هبة) (- ي)

السيد) طرف  من  الشركة  في  حصة 

السيد) لفائدة  علي  ابن  عبو  محلد 

حصة) 2.000ي) بنسبة) عبو  حليد 

 30.000 بنسبة) عبو  فؤا   والسيد 

حصة.

استقالة املسير السيد محلد) (- (2

عبو ابن علي.

3)-)إبراء)عن مدة التسيير.

2)-)تعيين مسير أد د السيد فؤا )

عبو.

5)-)تحد د سلط املسير ن.

مسائل) السلط  تخويل  (- ((

مختلفة.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 

بفاس) التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم) (2020 8ي) يسلبر) بتاريخ)

ي8)2020/3.
بلثابة مقتطف

امستاذ سقاط سعد

204 P

 STE TAIBA DE LA VISITE

TECHNIQUE
SARL

RC 46023

تفويت حصص
مؤرخ) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

بتاريخ)9ي)نوفلبر)2020)تلقاه امستاذ)

سقاط سعد موثق بفاس تم تفويت)

35%)من) 9800)حصة أي ما يعا ل)

السيد) طرف  من  الشركة  رأسلال 

أحلد) السيد  لفائدة  أابري  اعبيد 

 TAIBA DE(عبدالوي في شركة تسمى

ش.م.م) (LA VISITE TECHNIQUE

مقرها) 2.800.000) رهم  رأسلالها)

زنقة) ي3) رقم) بفاس  االأتلاعي 

الياسلين شارع سالم النرأس.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 

بفاس) التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم) (2020 8ي) يسلبر) بتاريخ)

.2020/3(82
بلثابة مقتطف

امستاذ سقاط سعد

205 P

STE ABBOU EVENT
SARL

RC 58849

هبة حصص
توثيقي مؤرخ) بلقت�سى عقد  (- (I

بتاريخ)27)نوفلبر)2020)تلقاه امستاذ)

سقاط سعد موثق بفاس تم هبة)250 

السيد) طرف  من  الشركة  في  حصة 

محلد عبو ابن علي لفائدة السيدة)
ربيعة وزاني شاهدي في شركة تسمى)

ش.م.م رأسلالها) (ABBOU EVENTS

االأتلاعي) ومقرها  00.000ي) رهم 

بأحواز فاس،) وار أوال  بوعبيد الكواز)

ألاعة أوال  طيب.

تلقاه) توثيقي  بلقت�سى عقد  (- (II

بفاس) موثق  سعد  سقاط  امستاذ 
2020) حتوي) نوفلبر) (27 بتاريخ)

عل2 محضر الجلع العام االستثنائي)

لنفس الشركة تقرر ما  لي):

ي)-)املصا قة عل2 هبة)250)حصة)

في الشركة.

استقالة املسير السيد محلد) (- (2

عبو ابن علي.

3)-)إبراء)عن مدة التسيير.

علر) السيد  املسير ن  تأكيد  (- (2

عبو والسيد سلير عبو.

5)-)تحد د سلط املسير ن.

مسائل) السلط  تخويل  (- ((

مختلفة.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 

بفاس) التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم) (2020 8ي) يسلبر) بتاريخ)

.2020/3(83
بلثابة مقتطف

امستاذ سقاط سعد

206 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P (0( BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL(:(0528(81(96(40

FAX(:(0528(81(96(41

STE ECO BELDI HOME
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
تأسيس 

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى  (- ي)
حررت) بإنزكان  (،2020 9) يسلبر)
قوانين شركة ذات مسؤولية محدو ة)

خصائصها كالتا ي):
 STE ECO BELDI شركة) (: االسم)

.HOME
امهداف):)بيع وشراء)العقارات.

:) وار البر ج أوال ) املقر االأتلاعي)
ميلون سيدي بيبي اشتوكة أ ت باها.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
في) حد   (: االأتلاعي) الرأسلال 
مبلغ)00.000ي)رهم مقسم إ 2)000ي 
حصة بثلن)00ي) رهم للواحد موزع)

كالتا ي):
السيد بنفينوتي فينسنت ميشيل)

ريمي)500)حصة)؛
 500 فيرونيك) ارمنكو   السيد 

حصة)؛
املجلوع)000ي)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
كل) من  ي3) يسلبر  في) وتنتهي   نا ر 

سنة.
الشركة) بتسيير  :) قوم  التسيير)
ارمنكو ) السيدة  محدو ة  غير  وملدة 

فيرونيك.
اإلمضاءات) تكون  (: اإلمضاءات)
البنكية منفصلة بين السيد بنفينوتي)
والسيدة) ريمي  ميشيل  فينست 
اإلمضاءات) أما  فيرونيك.) ارمنكو  
للسيدة) فقط  فتكون  االأتلاعية 

ارمنكو  فيرونيك.
تم اإل داع) (: اإل داع القانوني) (- (2
باملحكلة) الضبط  بكتابة  القانوني 
االبتدائية بإنزكان بتاريخ)ي2) يسلبر)

2020)تحت رقم)2283.
207 P

SBK QUINCAILLERIE

SARL AU

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ) (: أوال)

2020،)تم تأسيس شركة) 7) يسلبر)

الشريك) وذات  املسؤولية  محدو ة 

الوحيد ذات الخصائص التالية):

 SBK شركة) (: التسلية)

QUINCAILLERIE SARL AU)شركة)

الشريك) ذات  املسؤولية  محدو ة 

الوحيد.

الهدف  اخل وخارج املغرب):

استيرا  وتصد ر)؛

توزيع)؛

بيع العقاقير.

ي0ي،) مجلوعة) (: املقر االأتلاعي)

رقم))ي،)يعقوب املنصور،)الرباط.

املدة):)مدة الشركة محد ة في)99 

سنة.

في) محد   (: االأتلاعي) الرأسلال 

000ي  إ 2) قسلت  00.000ي) رهم 

00ي) رهم) حصة اأتلاعية من فئة)

للواحدة كلها مكتتبة ومحررة كلا  لي):

السيد البقا ي سليم)000ي)حصة)

اأتلاعية)؛

املجلوع)000ي)حصة اأتلاعية.

السنة) (: االأتلاعية) السنة 

االأتلاعية تبتدئ في الفاتح من  نا ر)

لتنتهي في)ي3)من  يسلبر.

الشركة) لتسيير  عين  (: التسيير)

وملدة غير محدو ة):

السيد البقا ي سليم،)مز ا  بتاريخ)

البيضاء) الدار  في  )99ي) مارس) (22

التعريف) بطاقة  الجنسية،) مغربي 

.BE880(88(رقم

تم اإل داع القانوني بكتابة) (: ثانيا)

بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم) (2020 22) يسلبر) بتاريخ)

))095ي.
مأل النشر والتبليغ

208 P
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ZCMG

SARL AU

في) العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 

والتي) بالرباط  (2020 نوفلبر) (30

تحلل الخصائص التالية):

الهدف االأتلاعي):)نجارة الخشب)

لجليع) بناء) املومنيوم،) املعدني 

وبيع) شراء) املدنية،) الهندسة  املهن،)

توريد موا  البناء،)نقل املوا ،)تطوير)

والصرف) الطرق  أعلال  املباني،)

أعلال) الهندسية،) والهياكل  الصحي 

الوساطة) املباني،) إ ارة  التقسيم،)

الطالء) أعلال  العقارية،) واملعامالت 

البناء) وتصد ر  استيرا   والتزأيج،)

وأليع) النقل  ومعدات  والزراعة 

التجارة بشكل عام،) اآلالت املتنقلة،)

تشغيل املشاتل وامنشطة الزراعية)

نصائح حول تنسيق املناظر الطبيعية)

املتوسط) امبيض  البحر  لنباتات 

والصنوبريات) والشجيرات  وامشجار 

الزيتون) وأشجار  النخيل  وأشجار 

والنباتات) والزهور  الفاكهة  وأشجار 

املعلرة.

رأسلال الشركة):)00.000ي) رهم)

فئة) من  حصة  000ي) إ 2) مقسلة 

00ي) رهم للحصة الواحدة موزعة)

عل2 الشكل التا ي):

السيد  ونس زهير)000ي)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)

ي3) يسلبر من كل سنة ما عدا السنة)

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

عبدو) تجزئة  (: االأتلاعي) املقر 

فلوري رقم)27،)الصخيرات.

املسير):) ونس زهير.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

3)5ي3ي.

209 P

AMRAHI
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 

وضع) تم  بتلارة،) (2020 أكتوبر) 3ي)

لشركة محدو ة) التأسي�سي  القانون 

املسؤولية):

.AMRAHI SARL AU(:(التسلية

بيع) مصلح،) (: االأتلاعي) الهدف 

بالجللة،) شبه  العجالت  وشراء)

تنظيف فرش السيارات.

معزوز،) مجال  (: االأتلاعي) املقر 

حي الشراكة،)عين العو ة،)تلارة.

مدة الشركة):)99)سنة.

00.000ي  (: االأتلاعي) الرأسلال 

حصة من) 000ي) إ 2)  رهم مقسلة 

الواحدة) للحصة  00ي) رهم  فئة)

اكتتبت وحررت كلها من طرف):

000ي  العلراوي) هشام  السيد 

حصة.

التسيير):)السيد هشام العلراوي.

السنة االأتلاعية):)من فاتح  نا ر)

إ 2)ي3) يسلبر من كل سنة.

تم اإل داع بكتابة الضبط باملحكلة)

تحت) (2020 2) يسلبر)  االبتدائية)
رقم)يي2ي3ي.

210 P

LOCIANO
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 

وضع) تم  بتلارة،) (2020 أكتوبر) 2ي)

لشركة محدو ة) التأسي�سي  القانون 

املسؤولية):

.LOCIANO SARL AU(:(التسلية

موا ) بيع  (: االأتلاعي) الهدف 
مقاول) بالتقسيط،) بيع  البناء،)

معلال مختلفة.

سيدي) تجزئة  (: االأتلاعي) املقر 
العو ة،) عين  725ي،) رقم) العربي،)

تلارة.

مدة الشركة):)99)سنة.

00.000ي  (: االأتلاعي) الرأسلال 
حصة من) 000ي) إ 2)  رهم مقسلة 
الواحدة) للحصة  00ي) رهم  فئة)

اكتتبت وحررت كلها من طرف):
000ي  القدراوي) هشام  السيد 

حصة.
التسيير):)السيد هشام القدراوي.

السنة االأتلاعية):)من فاتح  نا ر)
إ 2)ي3) يسلبر من كل سنة.

تم اإل داع بكتابة الضبط باملحكلة)
تحت) (2020 2) يسلبر)  االبتدائية)

رقم)209ي3ي.
211 P

B TO H ENTREPRISE
SARL

تعد الت بالشركة
زنقة) 3ي) تحويل مقر الشركة من)
الرباط) (،2 رقم) الشقة  الكامرون،)
ي،) املحل رقم) تجزئة امماني،) )ي) إ 2)

الوفاق،)تلارة.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
التجارية الرباط تحت رقم)2)090ي.
212 P

 CIVIL ENGINEERING
HOUSE
SARL AU

إعالن عن تغيير
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
قرر) 9ي20) ماي) (20 بتاريخ) املنعقد 
 CIVIL لشركة) الوحيد  الشريك 
 ENGINEERING HOUSE SARL
محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  (AU
ومقرها) 00.000ي) رهم  رأسلالها)
االأتلاعي)3)زنقة سبو،)شقة رقم)22 

أكدال،)الرباط ما  لي):
رفع رأسلال الشركة إ 2)00.000) 
عن) أد دة  حصص  بخلق   رهم 
الجاري) الحساب  تعويض  طريق 

للشريك الوحيد.
 235 إ 2) االأتلاعي  املقر  تغيير 
حي أوال ) الطابق الثاني،) ي،) سكتور)

مطاع،)تلارة.

فتح فرع للشركة بلد نة ورزازات)
حي الحزام) (2 تجزئة شلس) (،9 رقم)

3)مسيرة من طرف السيد) شقة رقم)

ا ت �سي مصطفى.

تحيين نظام الشركة وفق كل هذه)

التغييرات.

كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكلة   الضبط 

رقم) تحت  (2020 نوفلبر) (9 بتاريخ)

7ي083ي.

213 P

BATIBERN
زيا ة رأس املال

تغيير الصفة القانونية
تسيير الشركة
تغيير التوقيع

الجلع) مداولة  محضر  بلقت�سى 

أكتوبر) 2ي) العام غير العا ي بتاريخ)

2020)قرر شريك الشركة ما  لي):
زيا ة رأس املال):

للشركة) الوحيد  الشريك  منح 

موافقته عل2 الشريك الجد د شركة)

 MAZAYA IMMOBILIER SARL

مزيان) ر�سى  السيد  والتي  لثلها 

بلفقيه إلصدار أسهم أد دة بقيلة)

2500)حصة.

عن) الشركة  شريك  يعلن  لذلك 
زيا ة رأس املال بلبلغ)250.000)ر هم)

000.000.ي  من) املال  رأس  ليصبح 

 رهم إ 2)250.000.ي) رهم من خالل)

إنشاء)2500)حصة بقيلة)00ي) رهم)

لكل حصة،)تتم هذه الزيا ة في رأس)

املال من خالل مساهلة نقد ة من)

 MAZAYA IMMOBILIER شركة)

وهذا عن طريق التحويل إ 2 حساب)
250.000) رهم) بلبلغ) املال  رأس 

الجد د) التقسيم  وبالتا ي  صبح 

للرأسلال كلا  لي):

السيد مجيد بوطالب)000.000.ي 

 رهم)؛

بلفقيه) مزيان  ر�سى  السيد 

250.000) رهم)؛

املجلوع)250.000.ي) رهم.
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تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)
أد د) كلسير  بلفقيه  مزيان  ر�سى 
وبذلك) محد ة  غير  ملدة  للشركة 

سيصبح مسيري الشركة هم):
ي)-)السيد ر�سى مزيان بلفقيه)؛

2)-)السيد مجيد بوطالب.
تغيير التوقيع):)قرر شركاء)الشركة)
النحو) عل2  للشركة  التوقيع  تغيير 

التا ي):
سحب) أفعال  لجليع  أن  كون 
ومذكرات) املالية  اموراق  أو  امموال 
املصرفيين أو اممناء)أو قبول اموراق)
مشترك) بتوقيع  املكتسبة  التجارية 

وليس منفصل كالتا ي):
السيد ر�سى مزيان بلفقيه والسيد)

مجيد بوطالب.
بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم) (2020 22) يسلبر) بتاريخ)

09575ي.
214 P

 TH.SERVICES
ALUMINOFER

SARL AU
بتاريخ)2ي)أكتوبر)2020)وبلوأب)
عقد الجلع العام االستثنائي املسجل)
بالرباط بتاريخ)3ي)نوفلبر)2020)قرر)

الشركاء)ما  لي):
رفع الرأسلال االأتلاعي للشركة)

ليصبح)00.000)) رهم.
من قانون) و7) و)) (5 تعد ل البند)

الشركة.
تم اإل داع القانوني بكتابة الضبط)
لدى املحكلة االبتدائية بسال بتاريخ)

7ي) يسلبر)2020)تحت رقم)35593.
215 P

STE 2A TECH
SARL

تصفية شركة
وبلوأب) (2020 2) وليو) بتاريخ)
عقد الجلع العام االستثنائي املسجل)
قرر) (2020 25) وليو) بالرباط بتاريخ)

الشركاء)ما  لي):

أمر) إسنا   وتم  الشركة  تصفية 
التصفية للسيد عي�سى البيض.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 
التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 
 2020 أغسطس) 3ي) بتاريخ) بالرباط 

تحت رقم)082)0ي.
216 P

STE BENBRA PROD
SARL

شركة محدو ة املسؤولية
رأسلالها : 00.000ي  رهم

مقرها االأتلاعي : 53 متجر 2 
سكتور )، تلارة

العا ي) الغير  العام  الجلع  قرر 
فبرا ر) فاتح  بتاريخ  املنعقد  لشركة 

2020،)ما  لي):
الحل املسبق للشركة.

تم تعيين السيد بنبراهيم عدنان)
مصفيا الشركة.

تم الحل املسبق للشركة وتصفيتها)
(،( سكتور) (،2 متجر) (،53 (: بالعنوان)

تلارة.
تم اإل داع القانوني لشركة لدى)
بتاريخ) بالرباط  التجارية   املحكلة 
)2)أكتوبر)2020)تحت رقم)07988ي.
217 P

SINAPAC
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

5ي، شارع امبطال، الشقة رقم 2، 
أكدال، الرباط

تأسيس شركة محدو ة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

املؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم) (2020 أكتوبر) 2ي) بالرباط  وم)
املسؤولية) محدو ة  شركة  تأسيس 
ذات) الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية):
التسلية):)SINAPACش.م.م ذات)

الشريك الوحيد.
الهدف االأتلاعي):

ي)-)بيع موا  البناء)؛
امشغال) ملختلف  مقاول  (- (2 

أو البناء)؛
3)-)التجارة.

املقر االأتلاعي):)5ي،)شارع امبطال،)
الشقة رقم)2،)أكدال،)الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تقييد الشركة بالسجل التجاري.

حد ) (: االأتلاعي) الرأسلال 
قدره) مبلغ  في  الشركة  رأسلال 
 3000 إ 2) مقسلة  300.000) رهم 
حصة اأتلاعية قيلة الواحدة منها)
00ي) رهم،)أليعها مكتتبة ومحررة)

من طرف السيد مصطفى عشيبة.
 3000 عشيبة) مصطفى  السيد 

حصة)؛
تلثل) التي  الحصص  مجلوع 

الرأسلال االأتلاعي):)3000)حصة.
تعيين السيد مصطفى) (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كلسير  عشيبة 

محدو ة.
تقييد) تم  (: القانوني) اإل داع 
بالرباط) التجاري  بالسجل  الشركة 
تحت رقم) (2020  وم فاتح  يسلبر)

ي2792ي.
218 P

R-MIXT CROISSANCE
تكوين صندوق مشترك للتوظيف

بلوأب عقد عرفي مؤرخ بالدار)
تم) (،2020 أكتوبر) (28 في) البيضاء)
مشترك) صندوق  تدبير  نظام  وضع 

للتوظيف تكلن مليزاته فيلا  لي):
 FCP R-MIXT (: التسلية)

.CROISSANCE
 CFG GESTION(:(مؤسسة التدبير
شركة مساهلة رسلالها)5.000.000 
التجاري) بالسجل  املقيدة   رهم 
(،77225 رقم) تحت  البيضاء) للدار 
7/5،)زنقة ابن طفيل،) الكائن مقرها)

النخيل،)الدار البيضاء.
»صندوق) (: الو يعة) املؤسسة 
اإل داع والتدبير»،)الكائن مقره ساحة)

موالي الحسن،)ص.ب)208،)الرباط.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
اإل داع بكتابة الضبط لدى املحكلة)
التجارية للدار البيضاء)للوثائق املشار)
من الظهير املصدر) (2( إليها في املا ة)
للقانون)ي.3.93ي2)بتاريخ)ي2)سبتلبر)
993ي،)كلا تم تعد له وتكليله،)عدا)

حاالت الحل املسبق أو التلد د التي)

 نص عليها نظام التدبير.

التقدمات):)املبلغ امصلي املجلوع)

لتكوين الصندوق املشترك للتوظيف)

000.000.ي) رهم) مبلغ) إ 2   رتفع 

000ي  000ي)حصة ذات) املقسم إ 2)

 رهم للحصة الواحدة.

من فاتح  نا ر إ 2) (:  السنة املالية)

املالية) السنة  باستثناء) ي3) يسلبر 

امو 2 التي ستبتدئ في تاريخ اإل داع)

املحكلة) لدى  الضبط  بكتابة 

التجارية،) ون تجاوز)8ي)شهرا.

 HDID(مراقب الحسابات):)مكتب

محلد) السيد  )&) لثله  ASSOCIES
حد د الذي تم تعيينه كلراقب أول)

للحسابات ملهام مدتها)3)سنوات مالية)
الصندوق) تكوين  تاريخ  من  ابتداء)

 R-MIXT للتوظيف) املشترك 

.CROISSANCE

تم القيام باإل داع القانوني بكتابة)

الضبط لدى املحكلة التجارية للدار)

 2020 ي2) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)))7582.
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STE ALONE CAR
SARL AU

الرأسلال : 00.000ي  رهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة بشريك وحيد

 بلقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ)
تم وضع القانون) (،2020 نوفلبر) 9ي)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

ذات) وحيد،) بشريك  املحدو ة 

الخصائص التالية):

 ALONE (: االأتلاعية) التسلية 

.CAR SARL AU

الهدف االأتلاعي):)كراء)السيارات)

بدون سائق.
املقر االأتلاعي):)رقم)2)شارع محلد)

بن عبد هللا حي كيفاح،)القرية،)سال.

املدة االأتلاعية):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها.
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الرأسلال االأتلاعي):)حد  رأسلال)

00.000ي) رهم) مبلغ) في  الشركة 

موزعة عل2)000ي)حصة من فئة)00ي 

 رهم للحصة وزعت كلا  لي):

000ي  شويكة) حنان  السيدة 

حصة)؛

مجلوع الحصص)000ي)حصة.

السنة االأتلاعية):)تبدأ من فاتح)

 نا ر إ 2)ي3) يسلبر من كل سنة.

التسيير):)تم تعيين السيدة حنان)

غير) ملدة  للشركة  كلسيرة  شويكة 

محدو ة.

تم إ داع السجل التجاري بكتابة)

بسال) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم) (2020 ي2) يسلبر) بتاريخ)

.325(3

220 P

STE ESPACE BOUNIF
SARL AU

الرأسلال : 00.000ي  رهم

تأسيس شركة
 بلقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ)
تم وضع القانون) (،2020 9) يسلبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

ذات) واحد،) بشريك  املحدو ة 

الخصائص التالية):

 ESPACE (: االأتلاعية) التسلية 

.BOUNIF SARL AU
الهدف االأتلاعي):)وسيط عقاري)

مستخدم شخصين عل2 امقل)؛

مقاول في امشغال املختلفة.

 AVENUE LA (: االأتلاعي) املقر 

 BASE AERIENNE BOF 0ي N°ي

.SALE

املدة االأتلاعية):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها.

الرأسلال االأتلاعي):)حد  رأسلال)

00.000ي) رهم) مبلغ) في  الشركة 

موزعة عل2)000ي)حصة من فئة)00ي 

 رهم للحصة وزعت كلا  لي):

000ي  بونيف) الد ن  نور  السيد 

حصة)؛

مجلوع الحصص)000ي)حصة.

من) تبدئ  (: االأتلاعية) السنة 
فاتح  نا ر إ 2)ي3) يسلبر من كل سنة.
نور) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)
الد ن بونيف كلسير للشركة ملدة غير)

محدو ة.
تم إ داع السجل التجاري بكتابة)
بسال) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم) (2020 ي2) يسلبر) بتاريخ)

ي)325.
221 P

SAIN ET SAUF
SARL AU

التصفية النهائية للشركة
بلقت�سى قرار الجلع العام الغير)
بتاريخ) بالرباط  املنعقد  العا ي 
الشريكة) قررت  (2020 نوفلبر) 5ي)
 SAIN ET SAUF لشركة) الوحيدة 

.SARL AU
 مقرها الرئي�سي):)إقامة ب))ي)محل)يي 

بج النخيل،)حي النهضة،)ما  لي):
التصفية النهائية للشركة.

تعيين السيدة لال إحسان الحن�سي)
العلراني كلصفية للشركة.

تم اإل داع القانوني للشركة بكتابة)
الضبط لدى املحكلة التجارية بالرباط)
22) يسلبر)2020)تحت رقم)09538ي.
222 P

 LE COMPTOIR MAROCAIN
DE LA PATISSERIE

SARL
املقر االأتلاعي : كيش لو ا ة، 

برنامج CGI إقامة لو ا ة 3، علارة 
رقم 27، املتجر رقم 77، تلارة

في إطار الجلع االستثنائي لشركة)
 LE CMPTOIR MAROCAIN DE
بتاريخ) واملنعقد  (LA PATISSERIE 
بتاريخ) واملسجل  9ي20) 2ي) يسلبر)

)ي) يسلبر)2020)تقرر ما  لي):
قفل وتصفية الشركة.

القا�سي) سليرة  السيدة  (: املسير)
الوهابي.

اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 
القانوني بالسجل التجاري لدى املحكلة)

.D2579(االبتدائية بتلارة تحت الرقم
223 P

5S EVENTS
ش.م.م بشريك وحيد

رأسلال : 0.000ي  رهم
املقر االأتلاعي : 30، شارع 8، شارع 

موالي أحلد الوكيلي، حسان، 
الرباط

بتاريخ) عرفي  عقد   بلوأب 
22) وليو)2020،)تقرر تأسيس شركة)
ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك)

الوحيد بالخصائص اآلتية):
 5s( Events شركة) (: التسلية) (- ي)

ش.م.م بشريك وحيد.
-)الشكل القانوني):)شركة ذات) (2
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
 8 30،)شارع) (: 3)-)املقر االأتلاعي)
شارع موالي أحلد الوكيلي،)حسان،)

الرباط.
2)-)الهدف االأتلاعي):)االستشارات)

واإل ارة))إ ارة امحداث).
محد ) (: الرأسلال االأتلاعي) (- (5
00ي  بقيلة) 0.000ي) رهم  مبلغ) في 

 رهم للحصة.
السيدة) تعيين  تم  (: التسيير) (- ((
مجدولين خوريص،)الحاملة لبطاقة)
 BB5955يي رقم) الوطنية  التعريف 

كلسير للشركة ملدة غير محدو ة.
تم تسجيل الشركة لدى املحكلة)
التجارية بالرباط تحت رقم)3ي275ي 

بتاريخ)يي) يسلبر)2020.
224 P

فد لاتيك

شركة ذات مسؤولية محدو ة

BP 509( AGADIR

 LA FLORIDE - HOTEL
FIRDAOUS

RC 22282 RABAT
تعيين مسير

العام) الجلع  مداولة  بلقت�سى 
 2020 أغسطس) 0ي) بتاريخ) العا ي 

قام املساهلون بلا  لي):
السيدة) استقالة  وقبول  تأكيد 
بن مبارك خد جة وإعفائها من مهلة)
.LA FLORIDE(التسيير املشترك لشركة

تعيين باإلألاع السيد فضوخير)
 LA FLORIDE(الحسين كلسير لشركة 
الصالحيات) بأكبر  محدو ة  غير  ملدة 

الالزمة.
التجارية) باملحكلة  اإل داع  تم 
تحت) (2020 نوفلبر) 2ي) بالرباط  وم)

رقم))537.
مقتطف من أأل النشر

225 P

THE VERT
السجل التجاري رقم : 32325

أكا  ر
بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 
املسلاة) للشركة  (2020 مارس) (30
برأسلال) ش.م.م  (THE VERT
مقرها) الكائن  00.000ي) رهم 
علارة امخوين،) 32ي،) رقم) بأكا  ر،)
الطابق امر�سي،)زنقة املعرض،)قررت)
بلثابة) املنعقدة  العامة  الجلعية 

الجلع العام االستثنائي ما  لي):
إ ماج) بلشروع  اإلحاطة  بعد 
الشركة،)فوت كل من السيد محلد رضا)
اآلنسة غيثة بركاش واآلنسة) بركاش،)
ندى بركاش)20)حصة اأتلاعية لكل)
واحد منهم والتي  لتلكونها في الشركة)
الذي) لفائدة السيد افخارن ابراهيم،)
 قبل ما مجلوعه)0))حصة اأتلاعية)
الحصص) هذه  بالتا ي  ويرخصون 
االأتلاعية كلا  قبلون السيد افخارن)
الوطنية) للبطاقة  الحامل  ابراهيم،)
للتعريف رقم)JB39922)كشريك أد د)

في الشركة.
كلا  رخص الجلع العام لتفويت)

الحصص االأتلاعية التالية):
سرج) رضا  السيد  من  كل  فوت 
السيد) حصص اأتلاعية،) (3 الد ن)
طه سرج الد ن)3)حصص اأتلاعية،)
السيد الياس سرج الجين)2)حصص)
اأتلاعية،)السيد زكرياء)سرج الد ن)
اآلنسة زكية) حصص اأتلاعية،) (5
5)حصص اأتلاعية،)اآلنسة) شويخ)
5)حصص اأتلاعية،) سكينة شويخ)
 7 فيال ي) محفوظ  سلير  السيد 
هند) والسيدة  اأتلاعية  حصص 
والتي) اأتلاعية  حصص  (8 مغفور)
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 لتلكونها في الشركة لفائدة اآلنسة)

عشور أمينة والتي تقبل ما مجلوعه)

رأسلال) في  اأتلاعية  حصة  (25

الشركة.

العام) الجلع  قرر  فقد  وبالتا ي،)
افخارن) السيد  من  كل  قبول 

أمينة،) عشور  واآلنسة  ابراهيم 

كلا) كشريكين أد د ن في الشركة،)

الحصص) تفويت  عل2  أ ضا  صا ق 

االأتلاعية السالفة الذكر.

كلا تقرر تغيير الهدف االأتلاعي)

للشركة.

تحويل) عل2  املصا قة  أ ضا  وتم 

املقر االأتلاعي إ 2 العنوان التا ي ك

علالة) الصناعي،) الحي  أكا  ر،)

أكا  ر إ اوتنان.

تعد ل) تم  عرفي،) عقد  بلقت�سى 

القانون امسا�سي للشركة.

تقرر) عرفي  ملحق  بلقت�سى 

للشركة) االأتلاعي  املقر  تصحيح 

أعاله) إليه  اإلشارة  تلت  والذي 

أكا  ر،) (: وتحد د العنوان الصحيح)

 X(32ي)شارع الشيخ السعدي،)تلد د 

أكا  ر.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 

التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 

بأكا  ر بتاريخ)3) يسلبر)2020)تحت)

رقم)97353.
للخالصة والبيان

226 P

SCI شركة الشيخ السعدي
السجل التجاري رقم : 33093

أكا  ر

بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 

30)مارس)2020)قرر محضر الجلعية)

العامة املنعقدة بلثابة الجلع العام)

»الشيخ) االستثنائي للشركة املسلاة)

رأسلال) ش.م.م  («SCI السعدي)

مقرها) الكائن  00.000ي) رهم،)
بأكا  ر،)رقم)2،)زنقة  كار ما  لي):

الحصص) تفويت  عل2  املوافقة 

االأتلاعية.

تفويت الحصص االأتلاعية):

ي)-)فوت كل من السيد محلد رضا)

بركاش،)اآلنسة غيثة بركاش واآلنسة)

اأتلاعية) حصة  (20 بركاش،) ندى 

والتي  لتلوكنها) منهم  واحد  لكل 
افخارن) السيد  لفائدة  الشركة  في 

ابراهيم،)الذي  قبل ما مجلوعه)0) 

حصة اأتلاعية.

وفوتت اآلنسة عشور أمينة) (- (2

25)حصة اأتلاعية والتي تلتلكها في)

الشركة مقسلة عل2 الشكل التا ي):

لفائدة) اأتلاعية  حصص  (3

السيد رضا سرج الد ن)؛

لفائدة) اأتلاعية  حصص  (3

السيد طه سرج الد ن)؛

لفائدة) اأتلاعية  حصص  (2

السيد الياس سرج الد ن)؛

لفائدة) اأتلاعية  حصص  (5

السيد زكرياء)سرج الد ن)؛

لفائدة) اأتلاعية  حصص  (5

اآلنسة زكية شويخ)؛

لفائدة) اأتلاعية  حصص  (5

اآلنسة سكينة شويخ)؛

لفائدة) اأتلاعية  حصص  (5

اآلنسة وسيلة شويخ)؛

لفائدة) اأتلاعية  حصص  (8

السيد سلير محفوظ فيال ي)؛

لفائدة) اأتلاعية  حصص  (7

السيدة هند مغفور.

العام) الجلع  قرر  فقد  وبالتا ي،)

ابراهيم،) افخارن  السيد  قبول 

للتعريف) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
في) أد د  كشريك  (JB39922 رقم)

عل2) أ ضا  صا ق  كلا  الشركة،)

االأتلاعية) الحصص  تفويت 

السالفة الذكر.

تعد ل) تم  عرفي،) عقد  بلقت�سى 

القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 

بأكا  ر) التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم) تحت  (2020 3) يسلبر) بتاريخ)

.97352
للخالصة والبيان

227 P

COTE COURT
السجل التجاري رقم : 23873

أكا  ر
بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 
2020)قرر محضر الجلع) 28)أكتوبر)
املسلاة) للشركة  االستثنائي  العام 
برأسلال) ش.م  (COTE COURT
مقرها) والكائن  700.000) رهم،)
بأكا  ر،)النا ي امللكي لكرة املضرب،)

شارع الحسن الثاني،)ما  لي):
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
إ 2) مجهولة  شركة  من  وتحويله 
شركة ذات مسؤولية محدو ة،) ون)
في) تغيير  و ون  أد د  شريك  خلق 
املدة والهدف االأتلاعي وأ ضا املقر)

االأتلاعي.
 Arnaud السيد) من  كل  تعيين 
 Gaston والسيد) (DELARBRE
اثنين للشركة) مسير ن  (DELARBRE

ملدة غير محدو ة.
الشركة) تسيير  (: بالتا ي) وسيتم 
باإلمضاء)الوحيد محد املسير ن  ون)

اآلخر.
عل2 تفويت الحصص االأتلاعية)
القانون) من  3ي) للفصل) طبقا 

امسا�سي للشركة.
تحيين) تم  عرفي،) عقد  بلقت�سى 
بشكلها) للشركة  امسا�سي  القانون 

القانوني الجد د.
تم اإل داع القانوني بكتابة الضبط)
بتاريخ) بأكا  ر  التجارية   باملحكلة 

3) يسلبر)2020)تحت رقم))9735.
للخالصة والبيان

228 P

STE WEBY DIGITAL
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم) قد  بالرباط،) (2020 أكتوبر) 9ي)
وضع القانون امسا�سي لشركة نحلل)

الخصائص التالية):
 STE WEBY DIGITAL (: التسلية)

.SARL AU
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
الشريك) ذات  املحدو ة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف االأتلاعي):)إنشاء)وبرمجة)

املواقع والتطبيقات الهاتفية،)التجارة)

التواصل) خدمات  اإللكترونية،)

واإلشهار،)التجارة.
رأس املال):)0.000ي) رهم مقسلة)

00ي) رهم) حصة من فئة) 00ي) إ 2)

للحصة الواحدة موزعة عل2 الشكل)

التا ي):

السيد محلد لطرش)00ي)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)

ي3) يسلبر من كل سنة ما عدا السنة)

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 املقر االأتلاعي):)علارة)30)شقة)8 

حسان،) لوكيلي  أحلد  موالي  شارع 

الرباط.

املسير):)السيد محلد لطرش.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

27253ي.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

نوفلبر) 2ي) بتاريخ) بالرباط  التجارية 

.2020

229 P

STE ZENAGA PROMO
 SARL

رأسلالها : 00.000ي  رهم

مقرها االأتلاعي : 8ي شقة رقم 2، 

شارع باريس، م.ج مكناس

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

 2020 7) يسلبر) بتاريخ) بلكناس 

تم وضع قانون تأسيس شركة ذات)

املسؤولية املحدو ة ذات املواصفات)

التالية):

 STE ZENAGA (: التسلية)

.PROMO SARL AU

 2 8ي)شقة رقم) (: املقر االأتلاعي)

شارع باريس،)م.ج مكناس.

الهدف):)اإلنعاش العقاري.

00.000ي  في) حد   (: الرأسلال)

000ي)حصة من)  رهم مقسلة عل2)

فئة)00ي) رهم للحصة الواحدة.
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السيد ها ي محلد)250)حصة)؛
السيد ها ي العرابي)250)حصة)؛

السيد اكريد فريد)250)حصة)؛
السيد اوقريد فؤا )250)حصة.

املدة):)99)سنة.
السيد) الشركة  :) د ر  اإل ارة)
العرابي) ها ي  والسيد  فريد  اكريد 

ملدة غير محدو ة.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
التجارية بلكناس بتاريخ)8ي) يسلبر)
تجاري) سجل  (2339 رقم) (2020 

رقم)737ي5.
230 P

STE GROUPE SMIDCOM
مقرها االأتلاعي : الطابق السفلي 

والطابق امول تعاونية النصر سيدي 
سليلان مول الكيفان - مكناس

راسلالها : 900.000.ي  رهم
الجلع) محضر  بلقت�سى 
فاتح) بتاريخ  العا ي  الغير  العام 
 GROUPE لشركة) (2020 أكتوبر)
التقرير) تم  (SMIDCOM SARL

واملصا قة عل2 ما  لي):
من) الشركة  رأسلال  رفع 
900000ي  إ 2) 070000ي) رهم 

 رهم.
تلد د نشاط الشركة بإضافة.

أشغال متنوعة.
أعلال وترصيف امرض.

أعلال تركيب هيكل وشبكة ضد)
البر .

املضا ) الشبكي  الهيكل  صيانة 
للبر .

الخرسانة) من  أعلدة  تصنيع 
املسلحة الخاصة بالزراعة.

للزراعة) الفوالذ واملرا�سي  تحويل 
البالستيكية) )البيوت  خاص) بشكل 

للحلا ة).
استخدام االرا�سي الزراعية.

رقم) من  الشركة  مقر  تحويل 
إ 2) مكناس  توالل  الفتح  تجزئة  ي)
السفلي) الطابق  الجد د  العنوان 
والطابق امول تعاونية النصر سيدي)

سليلان مول الكيفان مكناس.

العنوان) في  للشركة  فرع  فتح 
رقم) شقة  (22 مختارة) إقامة  التا ي 
زنقة) شتنبر  (2 ساحة) (( الطابق) (22
يسيرها) مكناس،) ج  م  القنيطرة 
الحامل للبطاقة) السيد اسرار نبيل،)

.D53(الوطنية رقم)79ي
تعد ل القانون امسا�سي للشركة.

باملحكلة) تم  القانوني  اإل داع 
 2332 رقم) تحت  بلكناس  التجارية 

بتاريخ)7ي) يسلبر)2020.
231 P

STE SOTRATASS
SARL

سجل التجاري رقم 2835
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ)8ي) يسلبر)

2020)بلقر الشركة تقرر ما  لي):
رفع رأسلال الشركة إ 2)850.000 

 رهم.
من) و7) و)) (5 الفصل) تعد ل 

القانون االسا�سي لشركة.
القانوني) اإل داع  تم  (: اإل داع)
االبتدائية) باملحكلة  الضبط  بكتابة 
بالرشيد ة في  وم)ي2) يسلبر)2020،)

تحت رم)392/2020.
232 P

ALSOFA SERVICES
SARL AU

بلقت�سى ألع عام استثنائي حرر)
(،2020 2ي) يسلبر) في الرباط بتاريخ)
قرر الشريك الوحيد للشركة السوفا)

سيرفيس ما  لي):
من) (: االأتلاعي) املقر  تحويل 
زنقة عنابة شقة رقم) (03 علارة رقم)
الرباط إ 2 الطابق امول) 02)حسان،)
زنقة نابو ي) (92 علارة) (05 شقة رقم)

املحيط الرباط.
القانون) من  (2 املا ة) تعد ل 

امسا�سي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 
التجارية) باملحكلة  الضبط 
بتاريخ) ي0959ي) رقم) تحت  بالرباط 

22) يسلبر)2020.
233 P

LES PETITES FOUR SEC
SARL

بلقت�سى ألع عام استثنائي حرر)
(،2020 2) يسلبر) بتاريخ) الرباط  في 
 LES PETITES للشركة) قرر الشركاء)

FOUR SEC)ش م م ما  لي):
من) (: االأتلاعي) املقر  تحويل 
الطابق امول شقة رقم)05)علارة)92 
زنقة نابو ي املحيط الرباط،)إ 2 زاوية)
املوحد ن وزنقة الريش محل رقم)09 

حسان الرباط.
القانون) من  ( (2 املا ة) تعد ل 

امسا�سي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 
بسال) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
22) يسلبر) في) 09592ي) رقم) تحت 

.2020
234 P

FB ANIMATION
استثنائي) عام  ألع  بلقت�سى 
)ي) يسلبر) بتاريخ) الرباط  في  حرر 
 FB الشركة) شركاء) قرر  (،2020

ANIMATION)ش م م ما  لي):
من) القانوني  الشكل  تعد ل 
شركة محدو ة املسؤولية إ 2 شركة)
شريك) ذات  املسؤولية  محدو ة 

وحيد.
تفويت الحصص.

طرف) من  حصة  ((70 تفويت)
السيد) إ 2  خويلدي  فيصل  السيد 

أها  واكريم.
طرف) من  حصة  (330 تفويت)
أها ) السيد  إ 2  راجي  مونا  السيدة 

واكريم.
تعد ل اإل ارة.

خويلدي) فيصل  السيد  استقالة 
من منصبه كلسير للشركة.

تعيين السيد أها  واكريم كلسير)
وحيد للشركة.

من) 3ي) (،7 (،( ي،) املوا ) تعد ل 
القانون امسا�سي للشركة.

تم اإل داع القانون بكتابة الضبط)
باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم)

09590ي)بتاريخ)22) يسلبر)2020.
235 P

POISSONS D’OR
SARL AU

استثنائي) عام  ألع  بلقت�سى 
3) يسلبر) بتاريخ) الرباط  في  حرر 
2020،)قرر الشريك الوحيد للشركة)
 POISSONS D’OR SARL AU

ما  لي):
 22 من) (: املقر االأتلاعي) تحويل 
شقة) الد وري  الكريم  عبد  زنقة 
امر�سي) الطابق  مدغشقر  شارع  (2
رقم) شقة  امول  الطابق  إ 2  الرباط 
املحيط،) نابو ي  زنقة  (92 علارة) (05

الرباط.
القانون) من  (2 املا ة) تعد ل 

امسا�سي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 
التجارية) باملحكلة  الضبط 
بتاريخ) 09592ي) رقم) تحت  بالرباط 

22) يسلبر)2020.
236 P

AZUR REALTY GROUP
بلقت�سى ألع عام استثنائي حرر)
(،2020 يي) يسلبر) في الرباط بتاريخ)
 AZUR REALTY قرر شركاء)الشركة)

GROUP)ش م م ما  لي):
تعد ل الشكل القانوني):

املسؤولية) محدو ة  شركة  من 
ذات) املسؤولية  محدو ة  شركة  إ 2 

شريك وحيد.
تفويت الحصص.

طرف) من  حصة  (500 تفويت)
السيد  نعزوز كريم إ 2 السيد محلد)

هلام حجيرة.
تعد ل اإل ارة.

استقالة السيد بنعزوز كريم من)
احتفاظ) لشركة مع  منصبه كلسير 
عل2) حجار  هلام  محلد  السيد 

منصبه كلسير وحيد للشركة.
من) 3ي) (،7 (،( ي،) املوا ) تعد ل 

القانون االسا�سي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 
التجارية) باملحكلة  الضبط 
بتاريخ) 09572ي) رقم) تحت  بالرباط 

22) يسلبر)2020.
237 P
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SEFIANI KHADAMAT
SARL AU

تغييرات مختلفة
الجلعية) مداوالت  إثر  عل2 

بتاريخ) املنعقدة  االستثنائية  العامة 

مساهلوا) قرر  (،2020 9ي)نوفلبر)

 SEFIANI KHADAMAT شركة)

SARL AU)التغييرات التالية):

تغيير املقر االأتلاعي إ 2 العنوان)

زنقة اكللان سيدي علي) (23 (: التا ي)

طابق امر�سي شقة رقم)0ي.

بزيا ة) الشركة  رأسلال  رفع 

0.000ي) رهم) عل2) 90.000) رهم 

00.000ي) رهم) في املجلوع) ليصبح 

ولك بخلق)900)حصة أد دة بقيلة)

00ي) رهم لكل واحد.

تغيير القوانين امساسية للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

8ي) يسلبر) التجارية بالرباط بتاريخ)

2020،)تحت رقم)09278ي.

238 P

 JONES LANG LASALLE

EXPERTISES
شركة ذات مسؤولية محدو ة

الرأسلال : 50.000  رهم

املقر االأتلاعي : 7ي2 شارع ابراهيم 

الرو اني إقامة الفتح الطابق امول 

رقم 3 الدار البيضاء

إلغاء) الوحيد  املساهم   قرر 

أدول) بنفس  الخاص  املحضر 

سبتلبر) (30 بتاريخ) املعد  امعلال 

نوفلبر) (20 بتاريخ) واملسجل  (2020

.2020

 قرر املساهم الوحيد حل الشركة)

مبكرا وتصفيتها و  ا اعتبارا من هذا)

اليوم.

اسم) سيتبع  الفترة،) هذه  خالل 

الشركة بعبارة شركة قيد التصفية،)

 جب أن  ظهر هذا الذكر باإلضافة)

إ 2 اسم املصفي في أليع املستندات)

وامفعال املخصصة مطراف ثالثة.

مقر) أن  كون  العام  الجلع  قرر 

شارع) 3ي) البيضاء) بالدار  التصفية 

النخيل،) الثاني،) الدور  طفيل،) ابن 

املعاريف.

تعيين) الوحيد  املساهم   قرر 

مصف للشركة طوال مدة التصفية.

مواليد) من  شويخ  أنس  السيد 

الدار) معارف  في  979ي) سبتلبر) (23

أنفا،) حلل الرقم البطاقة) البيضاء)

في) BE723895) قيم  رقم) الوطنية 

إقامة الكنز علارة س) الدار البيضاء)

شقة)ي) ار بوعزة.

سجل) في  القانوني  اإل داع  تم 

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكلة 

2020،)تحت رقم) 23) يسلبر) بتاريخ)

.758(22

239 P

CABINET OFISCONSEIL

IMM يي BUREAU N°5 2EME ETAGE

RUE DAYET AOUA AGDAL RABAT

ELAZ GLOBAL 

IMPORT & EXPORT
SARL AU

تغييرات مختلفة
الجلعية) مداوالت  إثر  عل2 

بتاريخ) املنعقدة  االستثنائية  العامة 

مساهلوا) قرر  (،2020 نوفلبر) (25

 ELAZ GLOBAL IMPORT شركة)

التغييرات) (&( EXPORT( SARL( AU

التالية):

تغيير املقر االأتلاعي إ 2 العنوان)

محل) (( علارة) باهية  إقامة  (: التا ي)
رقم)ي)زنقة احلد الوكيلي ساحة بتري)

حسان.

 ELAZ من) الشركة  اسم  تغيير 

GLOBAL(IMPORT(&(EXPORT)إ 2)

.LITTLE(NAPOLI(&(BBQ

للشركة) التجاري  النشاط  إلغاء)

بإضافة مطعم.

الجلاعي) املطعم  خدمة  مطعم،)

والتغد ة العامة تاأر.

 SARL تغيير الصفة القانونية من)

.SARL(2 إ(AU

بيع الحصص االأتلاعية):)السيد)
مرا  امزوار بيع)500)حصة إ 2 السيد)

محلد إلياس حصار.
السيد) (: أد د) مسير  إضافة 
أصبح) وبذلك  حصار  إلياس  محلد 
مراط) السيد  هلا  مسيران  للشركة 

امزوار والسيد محلد إلياس حصار.
تغيير القوانين امساسية للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2) يسلبر) التجارية بالرباط بتاريخ)

2020،)تحت رقم)09287ي.
240 P

ديوان األستاذ عبد املجيد بركاش، املوثق بالرباط 

11، شارع عقبة، أكدال، الرباط

الهاتف : 0537680345

الفاكس : 0537680347

 VITTORIA
DEVELOPPEMENT

ش ذ م م
رأسلالها : 00.000ي  رهم

الكائن مقرها االأتلاعي بالرباط 
- السوي�سي، 5)2، شارع محلد 

السا س، 0.000ي
تأسيس الشركة

في) مؤرخ  رسمي  عقد  بلوأب 
تم وضع النظام) (،2020 نوفلبر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

محدو ة كالتا ي):
 VITTORIA شركة) (: التسلية)

DEVELOPPEMENT)ش ذ م م.
غرض الشركة):)اإلنعاش العقاري)

وتسيير املشاريع العقارية.
املدة):)99)سنة.

املقر االأتلاعي):)الرباط السوي�سي)
5)2)شارع محلد السا س)0.000ي.

من) الكل  ساهم  (: الحصص)
الشركاء)بالحصص التالية):

 50.000 ب) الزين  سعيد  السيد 
 رهم.

 50.000 ب) ا ديشو  علر  السيد 
 رهم.

مجلوع) تساوي  الحصص  أليع 
الرأسلال االأتلاعي)00.000ي) رهم.

رأس املال):)00.000ي) رهم.

السنة االأتلاعية):)من فاتح  نا ر)

إ 2 غا ة)ي3) يسلبر.

سعيد) السيد  (: الشركة) إ ارة 

الزين والسيد علر ابديشو،)بصفتهم)

شركاء)ومسير ن مع كامل الصالحيات)

غير) وملدة  كلسير ن  لهم  املفوضة 

محد ة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي2) يسلبر) التجارية بالرباط بتاريخ)

2020،)تحت رقم)3ي282ي.

241 P

CAFE PARRADOXE
عرفي) أو  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

أغسطس) 5ي) مؤرخ في تلارة بتاريخ)

ذات) شركة  تأسيس  تم  قد  (2020

املسؤولية املحدو ة بشريك وحيد.

قاعة) مقهى،) (: الهدف االأتلاعي)

شاي،)مطعم،)تنظيم الحفالت.
رأسلال الشركة):)00.000ي) رهم)

فئة) من  حصة  000ي) إ 2) مقسلة 

00ي) رهم للحصة الواحدة.

000ي  الصرصار) محلد  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)

ي3) يسلبر من كل سنة ما عدا السنة)

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر):)إقامة سيكانس)2)علارة)22 

محل))0ي)وال  مطاع تلارة.

املسير):)السيد محلد الصرصار.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

ي58ي3ي)تلارة.

242 P

FACTORY LAB
SARL

عرفي) أو  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

نوفلبر) 7ي) بتاريخ) الرباط  في  مؤرخ 

2020،)لقد تم تحويل املقر االأتلاعي)

شارع وا  زيز الطابق) (2 للشركة من)

الثالث شقة رقم)7)أكدال الرباط.
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إ 2 املقر االأتلاعي الجد د):
 3.5 0ي0ي)شارع ريف كلم) تجزئة)

طريق زا ر سوي�سي الرباط.
وأبات) (: االأتلاعي) الهدف 
سريعة،)متعهد حفالت،)مقهى،)محل)
الغذائية) املوا   إنتاج  كريم،) أيس 

واستيرا  وتصد ر.
رأسلال الشركة):)00.000ي) رهم)
فئة) من  حصة  000ي) إ 2) مقسلة 

00ي) رهم للحصة الواحدة):
السيد رشيد فر وس)250)حصة.
السيد محلد مدرك)250)حصة.

السيد محلد الحاجي)250)حصة.
السيد حاتم الحاجي)250)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)
ي3) يسلبر من كل سنة ما عدا السنة)

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر):)تجزئة)ي0ي)شارع ريف كلم)

3.5)طريق زا ر سوي�سي الرباط.
فر وس) رشيد  السيد  (: املسيران)

والسيد حاتم الحاجي.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

رقم)225)2ي.
243 P

STE RAMCOM
SARL

رفع رأسلال الشركة من 2.000.000 
 رهم إ 2 5.000.000  رهم

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
الغير العا ي املنعقد بتاريخ))2)أكتوبر)
مساهلوا) قرر  (،2020 نوفلبر) و03)
 RAMCOM املسلاة) الشركة 
محدو ة،) مسؤولية  ذات  شركة 
2.000.000) رهم والكائن) رأسلالها)
متجر) بلكناس،) االأتلاعي  مقرها 
ألاعة) مرأان،) سوق  (،YADECO

ا ت والل،)ما  لي):
بلا) الشركة  رأسلال  في  الزيا ة 
من) لرفعه  000.000.ي) رهم  قدره)
 5.000.000 إ 2) 2.000.000) رهم 
 رهم عن طريق خلق)0.000ي)حصة)
00ي) رهم) اأتلاعية أد دة بقيلة)

للحصة الواحدة،)تكتب وتحرر كاملة)
الحساب) من  املقاصة  طريق  عن 

الجاري للشركة.
تعد ل الفصلين)))و7)من القانون)

االسا�سي للشركة.
أسا�سي) قانون  عل2  املصا قة 
التي) التعد الت  أد د يشلل أليع 

لحقت بالشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية بلكناس)
2020،)تحت رقم) يي) يسلبر) بتاريخ)

.22(
244 P

ZERIAB TRAVAUX
SARL AU

سجل تجاري رقم ي7ي، الرماني
العام) الجلع  محضر  إثر  عل2 
29) ونيو) بتاريخ) االستثنائي املنعقد 

2020)بالرماني تم تقرير ما  لي):
املسبق) والحل  اإلرا  ة  التصفية 

للشركة.
تم تعيين السيدة عبا�سي سناء)ب)

ت و)0877يI2)مصفيا للشركة.
تم تحد د محل التصفية ب  وار)
الرماني) املرشوش  سبت  شليحيين 

خليسات.
كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالرماني)
تحت) (،2020 أغسطس) 2ي) بتاريخ)

رقم))3.
245 P

EL MENZEH GLACONS
SARL AU

تأسيس
املسجل) العرفي  العقد  بلقت�سى 
(،2020 سبتلبر) 7ي) بتاريخ) بالرباط 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
وحيد) شريك  ذات  املحدو ة 

مواصفاتها كالتا ي):
 EL MENZEH (: التسلية)

.GLACONS SARL AU
الصناعة) (: االأتلاعي) الهدف 

والتجارة في الثلوج واملياه املجلدة.

املقر االأتلاعي):) وار أوال  بوطيب)
املنزه الصخيرات تلارة.

حد ) (: االأتلاعي) الرأسلال 
في) للشركة  االأتلاعي  الرأسلال 
000ي  عل2) موزع  00.000ي) رهم 
حصة) لكل  00ي) رهم  ب) حصة 
موزعة عل2 الشريك الوحيد كلا  لي):
السيد فهمي  وسف)000ي)حصة.
عهد تسيير الشركة مع) (: التسيير)
االأتلاعي ملدة غير محد ة) اإلمضاء)

إ 2 السيد فهمي  وسف.
اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 
لدى) الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
بتاريخ) بتلارة  االبتدائية  املحكلة 
30)سبتلبر)2020،)تحت رقم)2037.
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MICRO BOIS
ش ذ م م

ذات رأسلال : 00.000ي  رهم
املقر االأتلاعي : طنجة، إقامة حلزة 
شارع موالي  وسف الطابق ي رقم ي

تكوين شركة ذات مسؤولية 
محدو ة

بلقت�سى سند عرفي مؤرخ بطنجة)
ومسجل) (2020 نوفلبر) (9 بتاريخ)
بتاريخ)0ي)نوفلبر)2020،)وتحت رقم)
اإل داع0ي32))فقد تم إنشاء)وإقامة)
شركة ذات مسؤولية محدو ة والتي)

تتضلن املليزات التالية):
التسلية):)MICRO BOIS)ش ذ م م.

الهدف):)إن الشركة تهدف إ 2):
أساسا):)أعلال نجارة مختلفة.

أعلال امملنيوم.
أعلال الجبس والد كور وامثاث)

املنز ي.
تركيب وتوزيع الجبس.

أعلال الدهان والرخام.
الد كور) وتحقيق  املشورة 

الداخلي.
االستيرا ،)التصد ر بشكل عام.

أشغال عامة.
وتشغيل) واستئجار  وتأأير  شراء)
بشكل) مرتبطة  تجارية  مباني  أي 

مباشر أو غير مباشر بغرض الشركة.

والعلولة) والسلسرة  التلثيل 
واستغالل أليع براءات االختراع أو)

العالمات التجارية أو الشركات.
التقد م أو املشاركة في أي سوق)
أو طلب املناقصات املتعلقة بامشياء)

املذكورة أعاله.
العلليات) كل  (: علوما) أكثر 
املالية) الصناعية،) التجارية،)
والعقارية أو الغير العقارية وخصوصا)
السلسرة التي لها عالقة مباشرة أو)
غير مباشرة بأحد امهداف السالفة)

الذكر أو كل هدف ملاثل أو مشابه.
إقامة) طنجة،) (: االأتلاعي) املقر 
ي  حلزة شارع موالي  وسف الطابق)

رقم)ي.
من  وم) تنطلق  سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.
ب) حد   (: االأتلاعي) املال  رأس 
000ي  إ 2) مجزأ  00.000ي) رهم 
00ي  قيلة) ذات  اأتلاعية  حصة 

 رهم للواحد خصصت ل):
السيد أبضالس معا )500)حصة)

اأتلاعية.
 500 إسلاعيل) أبضالس  السيد 

حصة اأتلاعية.
القيلة نقدا ملا) والكل مقابل أ اء)

مجلوعة)00.000ي) رهم.
التسيير):)واحد أو أكثر من املسير ن)

بصالحية واسعة.
معا ) أبضالس  السيد  عينا 
والسيد أبضالس إسلاعيل مسيران)

للشركة ملدة غير محدو ة.
من) تنطلق  (: االأتلاعية) السنة 

فاتح  نا ر إ 2)ي3) يسلبر.
الصافية) النتائج  إن  (: النتائج)
القانوني) االقتطاعات  بعد  للشركة 
والتنظيلية،)تقسم بين الشركاء)عل2)
لكل) املللوة  الحصص  عد   حسب 

واحد منهم.
لدى) انجازه  تم  القانوني  اإل داع 
التجا ة) باملحكلة  الضبط  كتابة 
بطنجة  وم)2ي) يسلبر)2020،)تحت)
وتحت) 0777يي) رقم) تجاري  سجل 

رقم اإل داع)237098.
247 P
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 MELLOUKIA
CONSTRUCTION

ش ذ م م
طنجة، شارع امندلس  ريم إقامة 

رقم 3
رأسلال : 00.000ي  رهم

السجل التجاري رقم 22227
تفويت الحصص االأتلاعية

تعيني مسري جديد
بلقت�سى سند عرفي مؤرخ بتاريخ)
بتاريخ) ومسجل  (2020 نوفلبر) 3ي)
السيد) اعطى  (،2020 2) يسلبر)
اأتلاعية) حصة  0ي) محلد) ملوكي 
لصالح السيد ملوكي  اسين وأعطى)
حصة) 0ي) زكرياء) ملوكي  السيد 
ملوكي) السيد  لصالح  اأتلاعية 
التي) االأتلاعية  الحصص   اسين،)
شركة) عليها  اخل  كانوا  توفرون 
املسلاة) محدو ة  مسؤولية  ذات 
 MELLOUKIA CONSTRUCTION
قدره) راسلال  ذات  م  م  ذ  ش 
االأتلاعي) ومقرها  00.000ي) رهم 
إقامة) امندلس  ريم  شارع  بطنجة 

رقم)3.
الشركة) أن  قرروا  املساهلون 

اعتبار من نقس اليوم):
 %20 بنسبة) بالتبرع  العلم  أخذ 

من امسهم.
السيد) أد د  كشريك  القبول 

ملوكي  اسين.
مشاركين) مسير ن  إضافة 
أد د ن السيد ملوكي  اسين والسيد)

ملوكي زكرياء.
القانون) من  5ي) املا ة) تعد ل 

امسا�سي.
املا ة)5ي):

والسيد) محلد  ملوكي  السيد 
ملوكي  اسين) والسيد  زكرياء) ملوكي 
عينا املسير ن للشركة إ 2 أأل غير)

مسمى.
الثالثة) املشاركون  املسير ن 
للشركة لفترة غير محدو ة،)والتوقيع)
املد رين) هؤالء) من  مي  املنفصل 

الثالثة ملزم للشركة.

تعد ل املوا )7-))و5ي)من القانون)
امسا�سي.

مستوف2 حي اليوم الجاري القانون)
امسا�سي للشركة.

لدى) انجازه  تم  القانوني  اإل داع 
التجارية) باملحكلة  الضبط  كتابة 
(،2020 2ي) يسلبر) بطنجة  وم)

وتحت رقم اإل داع)0)2370.
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 STE AL BOUDNIBIA
ACHGHAL

ش ذ م م
طنجة طريق الرباط املافيل 88 

طابق 3 بلوك أ
رأسلال : 00.000ي  رهم

السجل التجاري رقم ي)757
الرفع من رأسلال االأتلاعي

 STE للشركة املسلاة) إن الشركاء)
AL BOUDNIBIA ACHGHAL)ش ذ)
م م،)شركة ذات مسؤولية محدو ة،)
00.000ي) رهم) قدره) راسلال  ذات 
طريق) بطنجة،) (: االأتلاعي) ومقرها 
بلوك أ،) (3 طابق) (88 الرباط املافيل)

قرروا ما  لي):
من) االأتلاعي  رأسلال  رفع 
000.000.ي  إ 2) 00.000ي) رهم 
 رهم عن طريق بإصدار)9000)سهلا)
00ي،) تم) من  رهم سهلا من  رهم)
تحرير كل منها بالكامل عند االكتتاب)
املد نة) الذمم  تعويض  طريق  عن 
و فع من قبل املشتركين ضد الشركة.
محد ) االأتلاعي  الرأسلال  إن 
000.000.ي) رهم،) قدره) بلبلغ 
0.000يحصة اأتلاعية) إ 2) مقسم 
00ي) رهم للواحد ومقسلة) من فئة)

كالتا ي):
 5000 محلد) مولو ي  السيد 

حصة اأتلاعية.
 3.300 سفيان) مولو ي  السيد 

حصة اأتلاعية.
700.ي  ليل2) مولو ي  السيدة 

حصة اأتلاعية.
حصة) 0.000ي) (: املجلوع)

اأتلاعية.

تحد ث امنظلة امساسية لشركة.
إن اإل داع القانوني تم انجازه لدى)
االبتدائية) باملحكلة  الضبط  كتابة 
بطنجة  وم)0ي) يسلبر)2020،)تحت)

رقم اإل داع)2)9)23.
249 P

IBER TRADET
ش ذ م م لشريك الوحيد

رأسلال قدره : 00.000ي  رهم
املقر االأتلاعي : طنجة، 2، ساحة 

الكويت طابق ي رقم 2
السجل التجاري رقم 89)73

فسخ الرشكة
 IBER(إن الشريك للشركة املسلاة
ذات) شركة  م،) م  ذ  ش  (TRADET
مسؤولية محدو ة لشريك الوحيد،)
00.000ي) رهم) قدره) رأسلال  ذات 
2،)ساحة) ومقرها االأتلاعي بطنجة)
الكويت،)طابق)ي)رقم)2)قرر بتاريخ)7 

أكتوبر)2020)ما  لي):
الكاملة) والتصفية  الكلي  االنتهاء)
ش) (IBER TRADET للشركة املسلاة)
ذ م م بعد مالحظة أن قد تم فسخها)
وشطب) (2020 سبتلبر) )ي) بتاريخ)

السجل التجاري رقم)89)73.
:)تم انجازه لدى) اإل داع القانوني)
التجارية) باملحكلة  الضبط  كتابة 
2020،)تحت) بطنجة  وم))ي)نوفلبر)

رقم اإل داع)80ي237.
250 P

AZIR AGRICOLE
ش ذ م م

ذات راسلال : 00.000ي  رهم
املقر االأتلاعي : طنجة، شارع 

بيتهوفن إقامة املوحد ن الطابق 
الثاني رقم 72

تكوين شركة ذات مسؤولية 
محدو ة

بلقت�سى سند عرفي مؤرخ بطنجة)
ومسجل) (2020 نوفلبر) ي2) بتاريخ)
بتاريخ)27)نوفلبر)2020،)وتحت رقم)
اإل داع)70278)فقد تم إنشاء)وإقامة)
شركة ذات مسؤولية محدو ة والتي)

تتضلن املليزات التالية):

.AZIR AGRICOLE(:(التسلية

الهدف):)إن الشركة تهدف إ 2):

املنتجات) وبيع  شراء) (: أساسا)

الزراعية.

التجارة في أليع أشكاله في أليع)

الغذائية) املوا   أو  واملوا   املنتجات 

ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة في)

امنشطة املذكورة أعاله.

بيع الحيوانات،) تم توفير الطعام)

املزرعة) منتجات  مع  أسا�سي  بشكل 

املنتجات) تكللها  أن  التي  لكن 

املشتراة.

االستيرا  والتصد ر بشكل عام.

العلليات) كل  (: علوما) أكثر 

املالية) الصناعية،) التجارية،)

والعقارية أو الغير العقارية وخصوصا)

السلسرة التي لها عالقة مباشرة أو)

غير مباشرة بأحد امهداف السالفة)

الذكر أو كل هدف ملاثل أو مشابه.

شارع) طنجة  (: االأتلاعي) املقر 

الطابق) املوحد ن  إقامة  بيتهوفن 

الثاني رقم)72.

من  وم) تنطلق  سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.
ب) حد   (: االأتلاعي) املال  رأس 

000ي  إ 2) مجزئ  00.000ي) رهم 

00ي  قيلة) ذات  اأتلاعية  حصة 

السيد) إ 2  خصصت  للواحد   رهم 
رايس آ م)500)حصة اأتلاعية.

حصة) (500 مو�سى) رايس  السيد 

اأتلاعية.

القيلة نقدا ملا) والكل مقابل أ اء)

مجلوعه)00.000ي) رهم.

التسيير):)واحد أو أكثر من املسير ن)

بصالحية واسعة.

مسير) أحلد  رايس  السيد  عين 

للشركة ملدة غير محدو ة.

من) تنطلق  (: االأتلاعية) السنة 

فاتح  نا ر إ 2)ي3) يسلبر.

الصافية) النتائج  إن  (: النتائج)

القانونية) االقتطاعات  بعد  للشركة 

عل2) والتنظيلية تقسم بين الشركاء)

حسب عد  الحصص املللوكة لكل)

واحد منهم.



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202)الجريدة الرسمية   76

لدى) انجازه  تم  القانوني  اإل داع 
التجارية) باملحكلة  الضبط  كتابة 
(،2020 5ي) يسلبر) بطنجة،) وم)
ي080يي  رقم) تجاري  سجل  تحت 

وتحت رقم اإل داع)32ي237.
251 P

FAST FOOD PRODUCT
تأسيس شركة

 FAST FOOD (: الشركة) اسم 
شركة) (،FFP باختصار) (PRODUCT

ذات مسؤولية محدو ة.
رشيد) السيد  (: الشركة) مسير 

الحجاجي.
املقر االأتلاعي للشركة):)الرباط،)
متجر رقم) (27 شارع أوال  اعلير رقم)

2)أكدال.
تحت) التجاري  بالسجل  مسجلة 

رقم)ي2823ي.
تاريخ اإل داع):)22) يسلبر)2020.

رقم اإل داع):)يي2).
(: عد ) الضريبي  التعريف 

يي92ي273.
عد ) املوحد  التعريف 

.002((5239000032
00.000ي  (: الشركة) رأسلال 
حصة من) 000ي) مقسلة إ 2)  رهم،)
الواحدة) للحصة  00ي) رهم  فئة)
الشكل) عل2  الشركاء) بين  موزعة 

التا ي):
 750 الحجاجي) رشيد  السيد 

حصة.
 250 الحجاجي) علا   السيد 

حصة.
املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.
الوأبات) تحضير  (: املوضوع)

السريعة.
252  P

AL GAZMIR
SARL AU

تفويت أليع الحصص
 AL قرار الشريك الوحيد لشركة)
 GAZMIR SARL AU FJHVDO

2يأغسطس)2020

 AL قرر الشريك الوحيد لشركة)
السيد لحسن) (GAZMIR SARL AU

اليحياوي ما  لي):
000ي  الحصص) أليع  تفويت 
للحصة) 00ي) رهم  بقيلة) حصة 
لحسن) السيد  طرف  من  الواحدة 
نجية) السيدة  لفائدة  اليحياوي 
 AL الشركة) رأسلال  في  سلينة 

.GAZMIR SARL AU
استقالة السيد لحسن اليحياوي)
وتعيين) للشركة  كلسير  منصبه  من 
السيدة نجية سلينة مسيرة أد دة)

للشركة ملدة غير محدو ة.
للشركة) التجاري  النشاط  تغيير 

ليصبح.
فورنيتير) للبناء) مختلة  أشغال 

ونيكوس.
للشركة) االأتلاعي  املقر  تحويل 
تاشفين) ابن  شارع  وسف  (5 من)
الطابق الثاني شقة)3)طنجة إ 2 املقر)
الجد د الكائن بحي اشواقريش رقم)

2328)الطابق امر�سي كزنا ة طنجة.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
أكتوبر) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2020،)تحت رقم)2ي57)و5ي57.
253 P

ائتلانية تكنيك اسيسطانس ش ذ م م
ييي،)شارع و ي العهد طنجة

STE HABILTEX
SARL

راسلالها االأتلاعي : 500.000 
 رهم

مقرها االأتلاعي : طنجة املنطقة 
الصناعية، تجزئة املجد، القطعة 

رقم ي80، الطابق امر�سي
س ت رقم 55)52

تفويت الحصص االأتلاعية
الجلع) محضر  قرارات  بلوأب 
بطنجة) استثنائيا  املنعقد  العام 
للشركة) (2020 يي) يسلبر) بتاريخ)
م) م  ذ  ش  هابيلطيكس  املسلاة 
مقرها) 500.000) رهم،) رأسلالها)
االأتلاعي بطنجة املنطقة الصناعية)
ي80  رقم) القطعة  املجد،) تجزئة 

الطابق امر�سي،)تقرر ما  لي):

حصة) (75 تفويت) عل2  املوافقة 
000ي) رهم) فئة) من  اأتلاعية 
واملسد ة) املكتتبة  الواحدة  للحصة 
مقابلها والتي تلت من طرف السيد)
أسامة املغوغي الريفي لفائدة السيد)

سعيد املغوغي الريفي.
اسامة) السيد  استقالة  قبول 
للبطاقة) الحاملة  الريفي،) املغوغي 
الوطنية رقم)8يK2250،)من منصبه)
كلسير للشركة هابيلطيكس ش ذ م)
ذمته خالل فترة التسيير) م مع إبراء)
سعيد) السيد  ومواصلة  السابقة،)
كلسير) منصبه  في  الريفي  املغوغي 
محدو ة،) غير  ملدة  وذلك  للشركة 
التوقيع الوحيد لللسير السيد سعيد)
الشركة) إللزام  كاف  الريفي  املغوغي 

اتجاه امغيار.
وبالتا ي تعد ل الفصول)7،)8)و29 
من النظام امسا�سي للشركة وتحيين)

النظام امسا�سي للشركة.
تم اإل داع القانوني لدى املحكلة)
8ي) يسلبر) التجارية بطنجة بتاريخ)

2020،)تحت رقم)237322.
254 P

ائتلانية تكنيك اسيسطانس ش ذ م م
ييي،)شارع و ي العهد طنجة

STE B-LOCATION
SARL AU

راسلالها : 500.000.ي  رهم
مقرها االأتلاعي : طنجة، زاوية 
شارع الهور وسيد قطب، إقامة 

الصدق،محل رقم 2
س ت رقم 35083

الزيا ة في رأسلال الشركة
بلوأب قرارات الشريك الوحيد)
لشركة ب)-)لوكاسيون ش ذ م م ذات)
يي) يسلبر) بتاريخ) الشريك الوحيد 
500.000.ي) رهم) رأسلالها) (2020
مقرها االأتلاعي بطنجة زاوية شارع)
إقامة الصدق،) الهور وسيد قطب،)
بجعد) محلد  السيد  (،2 رقم) محل 
للشركة) الوحيد  املسير  بصفته 
واملالك لجليع الحصص االأتلاعية)

قرر ما  لي):

من) الشركة  رأسلال  في  الزيا ة 
 3.000.000 إ 2) 500.000.ي) رهم 
من) اإلقتطاع  طريق  عن   رهم 
في) وذلك  للشركاء) الجاري  الحساب 

مجلوع)500.000.ي) رهم.
تعد ل الفصول)))و7)من القانون)

امسا�سي للشركة.
تحيين النظام امسا�سي للشركة.

تم اإل داع القانوني لدى املحكلة)
8ي) يسلبر) التجارية بطنجة بتاريخ)

2020،)تحت رقم)ي23732.
255 P

EXPERT CONTROLE
SARL AU

التعد ل في القانون امسا�سي
رفع رأسلال الشركة

السيد) الوحيد  الشريك  قرر 
 EXPERT لشركة) الجناني  محلد 
CONTROLE) ومه)30)نوقلبر)2020.

رفع رأسلال الشركة ب)200.000 
300.000) رهم) هكذا) ونقله   رهم 
500.000) رهم عن طريق خلق) ا 2)
فئة) من  اأتلاعية  حصة  (2000
) رهم اكتتبت وخصصت كلها) 00ي)
للشريك الوحيد للشركة عن طريق)

 مج امرباح املؤألة.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
يي) يسلبر) التجارية بطنجة بتاريخ)

2020،)تحت رقم)7322.
256 P

MONARCAR LOCATION
SARL

إقالة املسيرة القد لة وتعيين مسير 
أد د

قرر الجلع العام لشركة مونار كار)
أكتوبر) (30 لوكاسيون املنعقد بتاريخ)

2020)ما لي):
الخن�سي،) يسرى  السيدة  إقالة 
بتاريخ) املز ا ة  الجنسية  مغربية 
فاس،) باملرينيين  992ي) مارس) (22
الساكنة ب)2ي)مكرر زنقة)7ي)تجزئة)
الدولة ظهر لخليس فاس والحاملة)
رقم) للتعريف  الوطنية  للبطاقة 
كلسيرة) منصبها  من  (CD225ي2ي
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ابتداء) لوكاسيون  كار  مونار  لشركة 

وذلك) (2020 أكتوبر) (30 تاريخ) من 

عدة) منذ  املبرر  غير  غيابها  بسبب 

شهور ال�سيء)الذي نجم عنه تعطيل)

مصالح الشركة.

حلزة) محلد  السيد  تعيين 

مز ا ) الجنسية،) مغربي  حر  زي،)

بلراكش،) 982ي) أكتوبر) 9ي) بتاريخ)

للبطاقة) والحامل  بفرنسا  الساكن 

 EE50755 رقم) للتعريف  الوطنية 

كار) مونار  لشركة  أد دة  مسيرا 

لوكاسيون ملدة غير محدو ة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

نوفلبر) 7ي) بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2020)تحت رقم)255).
بلثابة مقتطف وبيان)

257 P

   وان امستاذ محلد أمين محبوب

موثق بالدار البيضاء

ي3،)شارع عين توأطات،)الطابق)3،)رقم)2ي 

رسين الدار البيضاء

05 22 ي3 29 82

SOCIETE W GARAGE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو  ة ذات 

شريك وحيد

رأسلالها : 0.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : زنقة عالل بن عبد 

هللا إقامة فدالة بنا ة س الطابق 

الثاني املحلد ة

السجل التجاري رقم 7)7ي

بتاريخ موثق  عقد   بلقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (،2020 3) وليو)

ذات مسؤولية محدو ة شريك وحيد)

ذات الخصائص التالية):

 SOCIETE W GARAGE(:(التسلية

.SARL AU

السيارات) وشراء) بيع  (: الهدف)

واستيرا .

بن) عالل  زنقة  (: االأتلاعي) املقر 

عبد هللا إقامة فدالة بنا ة س الطابق)

الثاني املحلد ة.

املدة):)محد ة في)99)سنة.

0.000ي  (: االأتلاعي) الرأسلال 

حصة) 000ي) إ 2) مقسلة   رهم 

اأتلاعية من فئة)00ي) رهم للحصة)

الواحدة موزعة كالتا ي):

0.000ي  (: عقلي) ر�سى  السيد 

 رهم.

املجلوع):)0.000ي) رهم.

معهو  إ 2 السيد ر�سى) (: التسيير)

عقلي.

من) تبتدئ  (: االأتلاعية) السنة 

ماعدا) ي3) يسلبر،) إ 2) فاتح  نا ر 

تاريخ) من  تبتدئ  امو 2  السنة 

التسجيل.
التجاري) بالسجل  التسجيل  تم 

تحت رقم):)7)7ي.
للبيان واالطالع

امستاذ محلد أمين محبوب

258 P

صوفا  كوم

مكتب الحسابات والحبا ات واستشارة)

املقاوالت
25)زنقة أبي شعيب الدكا ي حي الليلون،)الرباط

شركة »لجم سكن»
شركة ذات مسؤولية محدو ة  قدر 

رأسلالها ب 5.000ي  رهم

العنوان : شارع املجد علارة 7 رقم 3 

يعقوب املنصور، الرباط

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

اتفق) بالرباط  (2020 أكتوبر) ي2)

سكن») »لجم  لشركة) العام  الجلع 

شركة ذات مسؤولية محدو ة  قدر)
ويوأد) 5.000ي) رهم  ب) رأسلالها 

(: التا ي) بالعنوان  االأتلاعي  مقرها 
يعقوب) (3 رقم) (7 شارع املجد علارة)

املنصور،)الرباط.

تفويت الحصص

»لجم) لشركة) العام  الجلع  قبل 

سكن»)ما لي):

00ي  فئة) من  حصة  (75 تفويت)

بلبر ك) السيد  من  للحصة   رهم 

أامع لفائدة زيداني محلد فوزي.

00ي  فئة) من  حصة  (75 تفويت)

 رهم للحصة من السيد اوبل العربي)

لفائدة السيد زيداني محلد فوزي.

التقسيم) سبق  صبح  ملا  تبعا 
الجد د هو):

50ي  السيد زيداني محلد فوزي)
حصة من فئة)00ي) رهم.

50ي  (: هي) الحصص  مجلوع 
حصة.

الجلع) قرر  (: شركة) مقر  تغيير 
تغيير) سكن») »لجم  لشركة) العام 
مقر الشركة من العنوان السابق إ 2)
العنوان الجد د):)بلوك)3ي)رقم)28ي 

حي االنبعاث،)الرباط.
مسير) وتعيين  املسير  استقالة 
أامع) بلبر ك  استقالة  (: أد د)
واوبل العربي من منصبهم كلسير ن)

للشركة.
تعيين السيد زيداني محلد فوزي)

كلسير للشركة ملدة غير محدو ة.
تحيين القوانين امساسية للشركة
بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم) (2020 22) يسلبر) بتاريخ)

09525ي.
لالستشارة والتنبيه

صوفا  كوم

259 P

H PARTNERS SARL 3
شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأس مالها 00.000ي  رهم
الكائنة بحي العكاري، زنقة بالفريج، 

رقم 5 الرباط
ملخص محضر الجلع العام 

االستثنائي للشركة
االستثنائي) العام  الجلع  إطار  في 
3H PARTNERS)شركة ذات) لشركة)
مسؤولية محدو ة املنعقد بتاريخ))ي 
 يسلبر)9ي20)الكائنة بحي العكاري،)
5)الرباط،)تداول) شارع بالفريج،)رقم)
عل2) باإلألاع  الشركة  مساهلوا 

ما لي):
 3H للشركة) فرع  إنشاء)
البيضاء) الدار  بلد نة  (PARTNERS

ي2)عين توأتات متجر رقم)ي.
عن) املسؤولة  ملين  فاتن  تعيين 

الفرع.

تم اإل داع القانوني للشركة لدى)

التجارية) باملحكلة  الضبط  كتابة 

تحت) (2020 7) يسلبر) في) بالرباط 
رقم)3ي0).

260 P

شركة سامي وكالة للدفع
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

 SOCIETE SAMI PAYEMENT

AGENCIED

SARL

مقرها االأتلاعي : تجزئة الحاج فاتح 

متجر رقم ي رقم 52ي املفة الحي 

الحسني الدار البيضاء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
رقم التقييد في السجل التجاري 

2798(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون) إعدا   تم  (2020 نوفلبر) (3

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة بامليزات التالية):

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 SOCIETE SAMI االقتضاء)

.PAYEMENT Agencied sarl

وكالة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الدفع وإ ارة معامالت الدفع وفضاء)

ام اء.

الحاج  تجزئة   : االأتلاعي) املقر 

املفة  52ي  رقم  ي  رقم  متجر  فاتح 

الحي الحسني الدار البيضاء.

املدة التي تأسست من أألها : 99 

سنة.

0.000ي   : الشركة  رأسلال  مبلغ 

 رهم مقسم كالتا ي :

%75 حصة العدام أيهان.

%25 حصة مزوكي  اسين.

بقيلة)00ي) رهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  امسلاء)

الشركة) مسيري  ومواطن  وصفات 

وعنوانه السيدة العدام أيهان تجزئة)
52ي  رقم) ي) رقم) متجر  فاتح  الحاج 

املفة الحي الحسني الدار البيضاء.
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باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 
)ي)نوفلبر)2020)تحت رقم)02ي28.

عن الشركة

261 P

 LEADER DES PLANCHERS
ET LINTEAUX-LPL-SARL
برأسلال قدره 00.000ي  رهم

املقر الرئي�سي : ) زنقة االخوة شارع 
الزرقطوني، الدار البيضاء

ICE : 002465857000042
RC : 473865

بالدار) عرفي  عقد  بلقت�سى 
البيضاء)مؤرخ في)9ي)سبتلبر)2020،)
لشركة) امسا�سي  القانون  إعدا   تم 
باملليزات) محدو ة  مسؤولية  ذات 

التالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدو ة.
 LEADER DES (: تسلية الشركة)
.PLANCHERS ET LINTEAUX-LPL

التقنيات) (: الشركة) أهداف 
الجد دة في البناء.

البحث والتطوير في ميدان البناء.
تلثيل عالمات وشركات خارأية)
باملغرب وبشكل عام أليع العلليات)
التجارية والصناعية واملالية واملنقولة)
او) املرتبطة بشكل مباشر  والعقارية 
أعاله) املذكورة  بامهدف  مباشر  غير 

والتي تعزز تحقيقها وتطويرها.
زنقة) (( (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
الدار) الزرقطوني  شارع  االخوة 

البيضاء.
املدة):)99)سنة.

00.000ي  (: مبلغ رأسلال الشركة)
 رهم،)مقسم كالتا ي):

السيدة ليل2 العراقي)320)حصة.
السيدة كنزة العراقي)330)حصة.

 330 العراقي) عائشة  السيدة 
حصة.

املجلوع):)000ي)حصة.
ليل2) السيدة  (: الشركة) مسيري 

العراقي.
السيدة كنزة العراقي.

السيدة عائشة العراقي.

السنة االأتلاعية):)من فاتح  نا ر)

إ 2)ي3) يسلبر من كل سنة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

)ي  بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سبتلبر)2020)تحت رقم)5)2738.

262 P

اوفراج ب ت ب
السجل التجاري رقم : 29953

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي بلكناس  وم)

تم تأسيس شركة) (،2020 )ي) ونيو)

مليزاتها) املحدو ة،) املسؤولية  ذات 

كالتا ي):

التسلية):)اوفراج ب.ت.ب.

الهدف):)مقاول لألشغال املختلفة)

وللبناء.

رقم) مكناس  (: االأتلاعي) املقر 

73ي،)الطابق امر�سي تجزئة الزيتون)

طريق الحاج قدور.

حد ) (: االأتلاعي) الرأسلال 

الرأسلال االأتلاعي للشركة في مائة)

00.000ي) رهم مقسلة) ألف  رهم)

00ي) رهم) إ 2 ألف حصة من فئة)

حرة نقدا.

 500 (: ب) هشام  شبدان  السيد 

حصة.

(: السيد مرغيش عبد السالم ب)

500)حصة.

ويوقعها) الشركة  :) د ر  اإل ارة)

ومرغيش) هشام  شبدان  السيدان 

عبد السالم ملدة غير محدو ة.

من) (5% خصم) بعد  (: امرباح)

امرباح لالحتياط القانوني  وزع الباقي)

في) مساهلتهم  حسب  الشركاء) عل2 

الرأسلال.

باملركز) القانوني  اإل داع  تم 

الجهوي لالستثلار بلكناس)29) ونيو)

(: تحت رقم السجل التجاري) (2020

.29953
للخالصة والنشر

263 P

FONCIERE UIC
SOCIETE ANONYME 

 AU(CAPITAL(DE 300.000
DIRHAMS

 Siège(Social : 3, rue(Cadi(Ben
Hammadi(Sehaji-Rabat

RC(Rabat : 130331
IF : 25114721

الزيا ة في رأسلال الشركة
 8 من خالل املداوالت املؤرخة في)
العام) االأتلاع  قرر  (،2020 أكتوبر)
 FONCIERE UIC(الغير عا ي لشركة

SA)ما لي):
 300.000 زيا ة في رأس املال من)
05.300.000ي) رهم،) إ 2)  رهم 
سهم) 050.000.ي) إنشاء) خالل  من 
00ي  قدرها) اسلية  بقيلة  أد د،)
طريق) عن  بالكامل  مدفوعة   رهم،)
السائلة) الد ون  بعض  تعويض 
واملستحقة مللوكة من قبل الشركاء)

في الشركة.
من) (( للبند) املقابل  التعد ل 

النظام امسا�سي.
التصد ق عل2 الصياغة الجد دة)

للنظام امسا�سي املحدث.
محكلة) في  القانوني  اإل داع  تم 
5ي) يسلبر) بتاريخ) الرباط التجارية،)

2020)تحت رقم)))093ي.
للنشر واالستخالص

264 P

FONCIERE RES 1
SARL

 AU(CAPITAL(DE 180.000
DIRHAMS

 Siège(Social : Villa(Thérèse, rue
 Souria-Quartier(Saadia -Gueliz

Marrakech
RC(Marrakech : 80681

IF : 20761619 
الزيا ة في رأسلال الشركة

في) املؤرخة  املداوالت  خالل  من 
االأتلاع) قرر  (،2020 أكتوبر) فاتح 
 FONCIERE((العام الغير عا ي لشركة

SARL ي RES)ما لي):

80.000ي  زيا ة في رأس املال من)
80.000ي.ي2) رهم،) إ 2)  رهم 
حصة) 0.000ي2) إنشاء) خالل  من 
00ي  قدرها) اسلية  بقيلة  أد دة،)
طريق) عن  بالكامل  مدفوعة   رهم،)
السائلة) الد ون  بعض  تعويض 
واملستحقة مللوكة من قبل الشركاء)

في الشركة.
من) (7 و) (( التعد ل املقابل للبند)

النظام امسا�سي.
التصد ق عل2 الصياغة الجد دة)

للنظام امسا�سي املحدث.
محكلة) في  القانوني  اإل داع  تم 
مراكش التجارية،)بتاريخ)7ي) يسلبر)

2020)تحت رقم)29)8يي.
للنشر واالستخالص
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 FONCIERE PEDAGOGIQUE
DE LA MARINA

Société(à(responsabilité(limitée
au(capital(de 180.000 dirhams
 Siège(social : 3, rue(Cadi(Ben

Hammadi(Senhaji
Rabat

RC(Rabat 144407
IF(n° 20761627

الزيا ة في رأسلال الشركة
 5 من خالل املداوالت املؤرخة في)
العام) االأتلاع  قرر  (،2020 أكتوبر)
 FONCIERE لشركة) عا ي  الغير 
 PEDAGOGIQUE DE LA MARINA

ما لي):
80.000ي  زيا ة في رأس املال من)
80.000ي.27) رهم،) إ 2)  رهم 
حصة) (270.000 إنشاء) خالل  من 
00ي  قدرها) اسلية  بقيلة  أد دة،)
طريق) عن  بالكامل  مدفوعة   رهم،)
السائلة) الد ون  بعض  تعويض 
واملستحقة مللوكة من قبل الشركاء)

في الشركة.
من) (7 و) (( التعد ل املقابل للبند)

النظام امسا�سي.
التصد ق عل2 الصياغة الجد دة)

للنظام امسا�سي املحدث.
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محكلة) في  القانوني  اإل داع  تم 
مراكش التجارية،)بتاريخ)5ي) يسلبر)

2020)تحت رقم))0935ي.
للنشر واالستخالص
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R.P.S.A.N.
 sarl(au(capital(de 180.000

dirhams
 Siège(social : Villa(Thérèse, rue
Souria - Quartier(Saadia - Gueliz

Marrakech
RC(Marrakech : 80677

IF(n° 20761623
الزيا ة في رأسلال الشركة

في املؤرخة  املداوالت  خالل   من 
2)أكتوبر)2020،)قرر االأتلاع العام)
R.P.S.A.N. SARL(غير العا ي لشركة

ما لي):
80.000ي  زيا ة في رأس املال من)
80.000ي.20) رهم،) إ 2)  رهم 
حصة) 0.000ي2) إنشاء) خالل  من 
00ي  قدرها) اسلية  بقيلة  أد دة،)
طريق) عن  بالكامل  مدفوعة   رهم،)
السائلة) الد ون  بعض  تعويض 
واملستحقة مللوكة من قبل الشركاء)

في الشركة.
من) (7 و) (( التعد ل املقابل للبند)

النظام امسا�سي.
التصد ق عل2 الصياغة الجد دة)

للنظام امسا�سي املحدث.
محكلة) في  القانوني  اإل داع  تم 
مراكش التجارية،)بتاريخ)7ي) يسلبر)

2020)تحت رقم)29)8يي.
للنشر واالستخالص
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PRIMOREST
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  8ي20،) أبريل) ((
ذات مسؤولية ذات املليزات التالية):

(: االأتلاعية) التسلية 
.PRIMOREST SARL

(،5 رقم) قطعة  (: االأتلاعي) املقر 
أنان الزيتون،)حانوت رقم)3،)سال.

اإل ارة) (: االأتلاعي) الغرض 
واملطاعم) املقاهي  )تشغيل  التجارية)
الطعام) تقد م  الشاطئ)،) ونوا ي 
الطهي،) الحفالت،) )تنظيم 
تاأر،) املعجنات)) املخبوزات،)

االستيرا  والتصد ر.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها في السجل التجاري.
تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)
بلحسن) (: محدو ة من طرف السيد)

عدنان.
حد ) (: االأتلاعي) الرأسلال 
الرأسلال االأتلاعي بلبلغ)00.000ي 
من) حصة  000ي) إ 2) مقسم   رهم،)
مكتتبة) للواحدة  00ي) رهم  فئة)
ومحررة كليا من طرف شركاء)الشركة)
بلحسن عدنان وبلحسن) (: السيد ن)
حصة لكل واحد) (500 صالح الد ن)

منهلا.
اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 
الجهوي) املركز  لدى  القانوني 
بتاريخ) الرباط  بلد نة  لالستثلار 
للسجل) رقم  تحت  8ي20) ماي) (25

التجاري)28283.
ملخص قصد النشر
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يونغ فيس
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

للشريك الوحيد
السجل التجاري بالرباط : ي2825ي

تأسيس
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ))
25)نوفلبر)2020،)تم تأسيس شركة)
خصائصها) محدو ة  مسؤولية  ذات 

كالتا ي):
التسلية):) ونغ فيس.

الهو ال) زنقة  (: االأتلاعي) املقر 
قطاع)0ي)بلوك أ تجزئة)7)حي الرياض)

الرباط.
املدة):)99)سنة.

الهدف االأتلاعي):)هدف الشركة)
خارأه) أو  املغرب  سواء) اخل 

لحسابها أو لحساب اآلخرين):

بيع وشراء)منتجات مستحضرات)
التجليل واملوا  الصيدلية.

استيرا  وتوزيع منتجات التجليل.
رأس املال):)حد  رأسلال الشركة)
مقسلة) 00.000ي) رهم  مبلغ) في 
00ي) رهم) 000ي)حصة من فئة) إ 2)
للحصة الواحدة كلها تعو  للشريك)

الوحيد):
000ي  (: السيد املصطفى امللوكي)

حصة.
السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
للشركة) كلسير  امللوكي  املصطفى 

وملدة غير محدو ة.
تلتزم الشركة بالتوقيع) (: التوقيع)
امللوكي) املصطفى  للسيد  املنفر  

لجليع العقو  واملعامالت.
اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 
الضبط) كتابة  لدى  القانوني 
تم) وقد  بالرباط  التجارية  باملحكلة 
تسجيلها بالسجل التجاري تحت رقم)

ي2825ي)بتاريخ)22) يسلبر)2020.
وهذا بلثابة مقتطف وبيان
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.M.S.T.D
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
ألف  رهم) مئة  رأسلالها 

00.000ي) رهم
 III :)حي النهضة) مقرها االأتلاعي)

رقم)205)شارع النهضة،)الرباط
العام) الجلع  قرار  بلقت�سى 
الذي عقد بالرباط  وم) االستثنائي،)

)ي)نوفلبر)2020)تقرر ما لي):
 300 املصا قة عل2 بيع ثالثلائة)
حصة تلتلكها السيدة فاطلة مبروك)

لفائدة السيد حسن مبروك.
بلا) الشركة  رأسلال  في  الزيا ة 
مائة وخلسة وثالثون) قدره خلسة 
من) لرفعه  535.000) رهم  ألف)
00.000ي) رهم إ 2 ستة مائة وخلسة)

وثالثون ألف)35.000)) رهم.
الشركة) رأسلال  من  التخفيض 
وخلسة) مائة  خلسة  قدره  بلا 
555.000) رهم) ألف) وخلسون 
وخلسة) مائة  ستة  من  لتحويله 
إ 2) 35.000)) رهم  ألف) وثالثون 

ثلانون ألف)80.000) رهم.

الشكل) تغيير  عل2  املصا قة 

ذات) شركة  إ 2  للشركة  القانوني 

مسؤولية محدو ة بشريك وحيد.

حسن) السيد  تعيين  تجد د 

مبروك في مهامه كلسير للشركة.

وذلك) الشركة  نشاط  تعد ل 

وبيع) الطباعة  أنشطة  بإضافة 

الهاتف) أنشطة  وسحب  العقاقير 

العلومي وإصالح الهواتف.

 (2( واحد،) )ي)) البنو ) تعد ل 

)5ي)  سبعة و) ((7( ستة،) (((( اثنان،)

امسا�سي) القانون  من  عشر  خلسة 

للشركة.

امسا�سي) القانون  عل2  املصا قة 

املحيل كلا هو ملحق.

كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 

الضبط باملحكلة التجارية بالرباط،)

رقم) تحت  (2020 )ي) يسلبر)  ومه)

.(.2((
للخالصة والبيان
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BOUZOUH IMPORT
SARL AU

تأسيس
 25 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون) وضع  تم  (2020 أغسطس)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

ذات) وحيد  بشريك  املحدو ة 

الخصائص التالية):

 BOUZOUH (: التسلية)

.IMPORT SARL AU

الهدف االأتلاعي : تاأر أو وسيط 

في االستيرا  والتصد ر.

املقر االأتلاعي : 3)، شارع موالي 

إ ريس امول حي املسيرة ي، تلارة.
00.000ي   : للشركة  مال  رأس 

 رهم.

مدة الشركة : 99 سنة.

سلير  بشيري  السيد   : التسيير 

محلد.

7ي5ي3ي   : التجاري  السجل 

باملحكلة االبتدائية بتلارة.
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 MODERN PRODUCTS &
SERVICE
MPROS

رقم السجل التجاري : 9)72)
توسيع نشاط الشركة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة
العام االستثنائي) الجلع  بلوأب 
املنعقد في)2)نوفلبر)2020)قرر شركاء)
الرأسلال) ذات  (MPROS الشركة)
االأتلاعي) مقرها  00.000ي) رهم،)
حسان) 2ي) شقة) لغوات  زنقة  0ي)

الرباط ما لي):
توسيع نشاط الشركة إ 2):

مركز امعلال.
التوطين القانوني أو التجاري.

عقد) بدون  مجهزة  مكاتب  تاأر 
إ جار تجاري.

زنقة) 0ي) تحويل مقر الشركة من)
حسان الرباط إ 2) 2ي) الغوات شقة)
292)شارع الحسن الثاني شقة رقم)9 

الطابق الخامس الرباط.
وقد تم اإل داع القانوني باملحكلة)
22) يسلبر) التجارية بالرباط بتاريخ)

2020)تحت رقم)09529ي.
عن النسخة والنص
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JARDI - JANNATE
SARL AU

تأسيس
ي2  بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون) وضع  تم  (2020 أكتوبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
ذات) وحيد  بشريك  املحدو ة 

الخصائص التالية):
 JARDI - JANNATE (: التسلية)

.SARL AU
في  مقاول   : االأتلاعي  الهدف 
صيانة الحدائق والبستنة، والشوارع.

علارة   ،2 رقم   : االأتلاعي  املقر 
77 املجلوعة 7، نور ي سيدي  حيى 

زعير.
 30.000  : للشركة  املال  رأس 

 رهم.
مدة الشركة : 99 سنة.

التسيير : السيد ابو امسو  عبد 
املجيد.

ي)2ي3ي   : التجاري  السجل 
باملحكلة االبتدائية بتلارة.
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STE IR.FREGAY

SARL

Cabinet(Fiduciaire

Av(Med(V(N° KENITRA 202

Tél / Fax 05 37 36 17 18

 SOCIETE ZANIKRATI

TRANS SARL
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم) (2020 نوفلبر) (23 بالقنيطرة  وم)
وضع القانون امسا�سي لشركة ذات)
بالخصائص) محدو ة  مسؤولية 

التالية):
 SOCIETE  ZANIKRATI(:(التسلية

.TRANS
إقامة) (3 مكتب) (: املقر االأتلاعي)
25)شارع يعقوب املنصور) الياسلين)

القنيطرة.
املدة):)99)سنة.

نقل) (: الشركة) موضوع 
املستخدمين ونقل البضائع التجارية.

00.000ي  (: الشركة) مال  رأس 
 رهم.

التسيير):)أسند إ 2 السيد رضوان)
.GY23087(.زنيكر))ب.و

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكلة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)
 2283 رقم) تحت  (2020 3) يسلبر)

سجل تجاري رقم)3)575.
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STE MEK GROUP
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
بشريك واحد

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
لشركة) (2020 2ي) يسلبر) املؤرخ في)
STE MEK GROUP)ذات املسؤولية)
مقرها) واحد،) بشريك  املحدو ة 
مرآب الكائن بدوار ا ت) (: االأتلاعي)
الكيفان) مول  سليلان  سيدي  ليبار 

00ي50)مكناس قد تقرر):

املذكورة) الشركة  مال  رأس  رفع 
من) ليصبح  300000ي) رهم  بلبلغ)
00.000ي) رهم إ 2 مليون واربع مائة)
الذمم) إ راج  طريق  عن  ألف  رهم 

املد نة في الحساب الجاري للشريك.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
التجارية بلكناس بتاريخ)2ي) يسلبر)
2020)تحت رقم)2202)سجل تجاري)

رقم)89)28.
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إدير كونسيبت
م.م.م.ش.و.

تأسيس
في املؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
تأسيس) تم  (2020 أغسطس) (27
م.م.م.ش.و.) كونسيبت  إ  ر  شركة 

هدفها):
أشغال الكهرباء.

الحي) (3 رقم) العزيب  (: العنوان)
االقتصا ي أمسرنات أكا  ر.

رأسلالها)):)00.000ي) رهم موزعة)
حصة) كل  قيلة  حصة  000ي) إ 2)
00ي) رهم تم تعيين السيد بوسعيد)
ملدة) للشركة  واملوقع  كلسير  محلد 

غير محدو ة.
سنة) (99 مدةعلر الشركة) (: املدة)

من تاريخ تأسيسها النهائي.
رقم) اإل ضاحي  التجاري  السجل 

.22(27
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
أكتوبر) 2ي) بتاريخ) مكا  ر  التجارية 

2020)تحت رقم))2))9.
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 GROUPE MINT شركة
 IMMO

محدو ة املسؤولية ذ.ش.و
الـــتــــأســـيـــس

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
حررت) بــاكــــا  ـــر  (2020 30) ــــونــيــــو)
املسؤولية)) محدو ة  شركة  قوانين 
ذات شريك وحيد خصائصها كالتا ي):

 GROUPE MINT IMMO(:(االسم
 SARL AU

للـــعـــقـــار،) التــرويـــج  (: الهدف)
الـــلــعـــدات،) وبـــيـــع  والـــتـــقـــســـيــم،)

ومـــعـــدات الــبـــنـــــاء.
عـــنـــد) (: االأتلاعي) املقر 
مــحـــلـــد) شــــارع  انـــجـــكـــوفــســـك،)
فــــبــــرا ــــر) (29 الـــســـعـــــدي) الـــشـــيــــخ 
الــــرابـــع) الـــطــــابــــق  مــــرحــــبـــا  عـــلــــارة 

تــــالـــبــــورأــــت اكــــا  ـــر.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.
في) حد   (: االأتلاعي) الرأسلال 
ا 2) مقسم  2.000.000) رهم  مبلغ)
00ي) رهم) فئة) من  حصة  (20000

للواحدة موزعة عل2 الـــشـــريــــك):
 20000 الـــســـيـــد أـــوا  الـــلـــتــــوكـــل)

حــصــة بـــلـــبـــلغ)2.000.000) رهم.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
ي3) يسلبر من كل)  نا ر و تنتهي في)
سنة ما عدا السنة املالية االو 2 التي)
ا 2 غا ة) التأسيس  تاريخ  تبتدئ من 

ي3) يسلبر.
الشركة) بتسيير  :) قوم  التسيير)
أـــوا ) الـــســـيـــد  غيرمحدو ة  ملدة  و 

الـــلـــتــــوكـــل.
التوقيع) حق  اسنا   (: االمضاء)
الـــســـيـــد)) لفائدة  والبنكي  اإل اري 

أـــوا  الـــلـــتــــوكـــل.
5)%)لتكوين) امرباح):) تم اقتطاع)
عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 
او  خصص) والصافي  وزع  قانونيا 
أد د) من  مرحل  مبلغ  او  احتياطا 

برمته اوأزئيا.
اال داع) تم  (: القانوني) اال داع 
باملحكلة) الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ) بـــأكـــا  ــــر  الـــتـــجـــاريـــة 

2/2020ي/يي)تــحـــت رقـــم))9725.
للخالصة والتذكير)
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 HACHEM TRADING شركة
محدو ة املسؤولية ش.و

التأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
حررت) باكا  ر  (2020 نوفلبر) (02
املسؤولية) محدو ة  شركة  قوانين 
ذات شريك وحيد خصائصها كالتا ي):
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  HACHEM TRADING. (: االسم)
 SARL AU

الهدف):)االســــتيرا  و التصد ــــــر.
وزيــوت) الــغــيــار  قــطـــاع  تـــوزيـــع  (-

الـتـشـحـيـم.
عــنــد) (: االأتلاعي) املقر 
انــجــكـــوفـــســك،)شـــارع مــحــلــد الــشــيــخ)
فــبــرا ــر عــلــارة مـــرحــبا) (29 الــســعــدي)
الــطـــابــق الـــرابـــع تـــالـــبـــورأــت اكـــــا  ــــر.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.
في) حد   (: االأتلاعي) الرأسلال 
ا 2) مقسم  00.000ي) رهم  مبلغ)
00ي) رهم) فئة) من  حصة  000ي)

للواحدة موزعة عل2 الشريك):
000ي  رشــــيــــد) هـــــاشـــم  الـــســيــد 

حصة بلبلغ)00.000ي) رهم.)
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
كل) من  ي3) يسلبر  في) وتنتهي   نا ر 
سنة ما عدا السنة املالية االو 2 التي)
ا 2 غا ة) التأسيس  تاريخ  تبتدئ من 

ي3) يسلبر.
الشركة) بتسيير  :) قوم  التسيير)
هــــاشـــم) الـــســيــد  محدو ة  غير  ملدة  و 

رشــــيـــد.
5)%)لتكوين) امرباح):) تم اقتطاع)
عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 
او  خصص) الصافي  وزع  و  قانونيا 
أد د) من  مرحل  مبلغ  او  احتياطا 

برمته اوأزئيا.
اال داع) تم  (: القانوني) اال داع 
باملحكلة) الضبط  بكتابة  القانوني 
التجارية بأكا  ر بتاريخ))2/2020ي/يي 

تحت رقم)97252.
للخالصة و التذكير)
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SOCIETE HAMAD AGRI
SARL A A.U

رأسلالها 000 00ي  رهم
املقر االأتلاعي برقم ييي تجزئة 

بوالعلف تزنيت
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات شريك وحيد
بلقت�سى عقد عرفي محرر))بتاريخ)
القانون) انجاز  تم  ( (2020 ي0) وليو)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

محدو ة ذات املواصفات التالية):

التسلية):

  SOCIÉTÉ HAMAD AGRI

SARL A A.U

غرض الشركة):)اعلال فالحية.

التي) العلليات  انجاز كل  وعلوما 

مباشرة) غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بالعلليات املذكورة والتي من شانها)

أن تساهم في تنلية الشركة.

ملدة) الشركة  تأسست  (: املدة)

من  وم تقييدها في) سنة ابتداء) (99

السجل التجاري.)
رأسلال) حد   (: الشركة) رأسلال 

00.000ي) رهم)) مبلغ) في  الشركة 

مقسم إ 2)000ي)حصة من فئة)00ي 

 رهم لفائدة كل من):)

000ي  نعيلة) الحيان  السيدة 

حصة.

تم تعيين السيدة الحيان نعيلة)

كامل) تحلله  مع  ( للشركة) كلسيرة 

الصالحيات حسب القانون امسا�سي)

للشركة.

تم انجاز اإل داع القانوني بكتابة)

االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 

تحت) 2/07/2020ي) بتاريخ) بتيزنيت 
رقم)2020/ي22.
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STE HAMMAMIA
SARL AU

رأسلالها : 00.000ي  رهم 

تأسيس شركة
تأسست) عرفي  عقد  وبلوأب 

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

بتاريخ)) 2/2020ي/02) إسم) تحت 

 HAMMAMIA SARL AU

هدفها):)حلام.

اخربان املركز) (: العنوان التجاري)

التلسية علالة انزكان أ ت ملول.
رأسلالها):)00.000ي) رهم موزعة)

إ 2)000ي)حصة قيلة كل حصة)00ي 

 راهم،)موزعة كلا  لي):

000ي  الخضار) هللا  عبد  السيد 

حصة.

السيد)) تعيين  تم  الشركة  تسيير 

للشركة) مسيرا  الخضار  عبد هللا 

كامل) تخويله  مع  محدو ة  غير  ملدة 

الصالحيات حسب القانون امسا�سي)

للشركة.

املدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.

بلكتب) تم  القانوني  اإل داع 

االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 

بتاريخ) (2282 رقم) تحت  بانزكان 

2/2020ي/ي2.

  HAMMAMIA شركة) سجلت 

التجاري) بالسجل  (SARL AU

بتاريخ)) 5)9ي2) رقم) تحت  بانزكان 

2/2020ي/ي2.
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Sté DISALIM
SARL

بلوأب عقد عرفي محرر بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  2020/يي/30)

محدو ة املسؤولية))املليزات التالية):

    DISALIM شركة) (: التسلية)

ش.م.م.

الهدف):)توزيع املوا  الغدائية.

 02 حي الوحدة) (: املقر االأتلاعي)

 30 رقم) (2( شارع راس الخيلة زنقة)

العيون.)

املدة):)99)سنة.

00.000ي  (: رأس املال االأتلاعي)

000ي)حصة من فئة)  رهم مجزأ إ 2)

00ي) رهم للحصة الواحدة.

التسيير):)الحسين ا ت بكرين.

السنة االأتلاعية):)تبتدئ السنة)

االأتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

آخر  يسلبر من كل سنة.

وتم اإل داع القانوني لهذا املحضر)

املحكلة) هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

 30(2 االبتدائية بالعيون تحت رقم)

بتاريخ) والسجل التجاري رقم32255)

2/2020ي/يي.
من األ النسخة والبيان
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مكتـــب ا لو فينونسيال لال ستشارات ش.)م.م.

ELO FINANCIAL CONSULTING

 SARL A.U

علــارةي)شقة)ي)شــارع تيتو بأكا  ر

STE NETHERLAND TRANS 

 SARL

رأسلالها 00.000ي  رهم 

تأسيس شركة
وبلوأب) 2020/يي/09) بتاريخ)

ذات) شركة  تأسست  عرفي  عقد 

 STE املسؤولية املحدو ة تحت اسم)

 NETHERLAND TRANS SARL AU

هدفها):

لحساب) البضائع  نقل  في  مقاول 

الغير.

التصد ر واالستيرا .

 22 محل رقم) (: العنوان التجاري)

تلزارت) حي  العيون  شارع  (05 بلوك)

ا ت ملول.

رأسلالها):)00.000ي) رهم موزعة)

00ي  00ي)حصة قيلة كل حصة) إ 2)

 رهم،)موزعة كلا  لي):

000ي  (: السيد عبداالله بغدا ي)

حصة.

تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)

للشركة) مسيرا  بغدا ي  عبد االله 

ملدة غير محدو ة مع تخويلهلا كامل)

الصالحيات حسب القانون االسا�سي)

للشركة.

املدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.

بلكتب) تم  القانوني  اإل داع 

االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 

بتاريخ)) (N° 22(8 تحت رقم) إنزكان،)

2/2020ي/8ي.

 STE الشركة) سجلت 

  NETHERLAND TRANS SARL AU

بالسجل التجاري املحكلة االبتدائية)

بتاريخ)) 955ي2) رقم) تحت  إنزكان 

2/2020ي/8ي.
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FIDUSCO OUFASKI

 CABINET DE COMPTABILITE ET GESTION

DES ENTERPRISE

TEL(:(05(28(87(22(48

 AV MED VI CITE AL FIDA GUELMIM

 STE EQUIPRO SERVICE ET

 TRAVAUX

 SARL 

إنشـــاء شركـــــة
تم تأسيس) 2020/ي0/ي2) بتاريخ)

ذات) املسؤولية  محدو ة  شركة 

املليزات التالية):

سيغفيس) اكيبرو  (: التسلية)

وطرافو)

املقر االأتلاعي):)حي الشهداء)رقم)

33)مكرر)-)كلليم.

00.000ي) رهم) (: الرأسلال)

فئة) من  حصة  000ي) عل2) مقسلة 

00ي) رهم.

الهدف):)أشغال مختلفة)/)أشغال)

البناء.

اقبان) سعيد  السيد  (: الشركاء)

املز ا  بتاريخ)5ي/987/07ي)تاكونيت)

التعريف) لبطاقة  الحامل  زكورة 

والساكن) (JA 23)32ي  الوطنية رقم)

بحي الشهداء)رقم)33)كلليم.

املز ا ) ا باريش  ابراهيم  السيد 

اليوسفية) 988/02/02ي) بتاريخ)

التعريف) لبطاقة  الحامل  الرباط 

والساكن) (JA 30583ي الوطنية رقم)

اقامة الصحراء)رقم)23)مكرر كلليم.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

ي3) يسلبر من كل)  نا ر و تنتهي في)

سنة.

:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

طرف السيد سعيد اقبان ومساعده)

السيد ابراهيم ا باريش.

باملحكلة) تم  (: التجاري) السجل 

بتاريخ)) بكلليم  االبتدائية 

02/2020/يي)تحت رقم)7ي28.
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 ARHATIC شركة
MULTISERVICES

ش.م.م ش.و
رأسلالها : 00.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : 7يي حي النسيم 
الدراركة، أكا  ر

ICE 002672705000018
تأسيس الشركة ذات مسؤولية 

محدو ة بشريك وحيد
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأكا  ر)
نظام) خلق  تم  7ي/يي/2020) في)
تأسيس الشركة ذات املليزات التالية)

:
مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدو ة بشريك وحيد.
 ARHATIC شركة) (: التسلية)

MULTISERVICES
الهدف):)تهدف الشركة إ 2):

أنواع) لجليع  الوطني  النقل 
البضائع عل2 حساب الغير.

مستور ،)بائع بنصف الجللة.
املقر االأتلاعي):)7يي)حي النسيم،)

الدراركة،)أكا  ر.
مدة) حد ت  (: االأتلاعية) املدة 

الشركة في)99)سنة.
صداق) السيد  تعيين  (: التسيير)
البطاقة) عل2  الحاصل   ونس،)
الوطنية رقمJ275222،)واملقيم برقم)
أكا  ر،) أنزا،) تجزئة الحسنية،) (329
مسير وحيد للشركة ملدة غير محدو ة.
مع ذلك،)ستلتزم الشركة بتوقيع)

املسير.)
رأسلال) حد   (: الشركة) رأسلال 
مجزأة) 00.000ي) رهم  في) الشركة 
عل2)000ي)حصة من فئة)00ي) رهم)
الشكل) عل2  موزعة  الواحد  للسهم 

التا ي):
000ي  (: صداق  ونس) السيد 

حصة،)أي):)00.000ي) رهم.
اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 
بأكا  ر) التجارية  باملحكلة  القانوني 
رقم) تحت  23/يي/2020) بتاريخ)

2ي972.
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Sté AYOUBALI TRAV
SARL

إنشـــــــاء شــركـــــــة
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  2/07ي/2020)

باملليزات) املحدو ة  املسؤولية  ذات 

التالية):

 Sté AYOUBALI (: ( التسلية)

TRAV SARL

املقر االأتلاعي):)حي أرف اسا.

00.000ي) رهم) (: الرأسلال)

فئة) من  حصة  000ي) عل2) مقسلة 

00ي) رهم.

الهدف):)أعلال مختلفة والبناء.

الشركاء):

السيد علي أ وب لعليمي،)بطاقته)

الوطنية رقم)JZ8((3 - 500)حصة.

السيد ماء)العينين أ وب،)بطاقته)

الوطنية رقم)JZ(998 - 500)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ي3) يسلبر  في) وتنتهي   نا ر 

سنة.

:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

طرف السيد علي أ وب لعليمي ملدة)

غير محد ة.

باملحكلة) تم  (: التجاري) السجل 

بتاريخ) بكلليم  االبتدائية 

7ي/ي2020/2)تحت رقم)9ي32.
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 STE ABDIMA

CONSTRUCTION
 SARL

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

والذي) ملول،) ا ت  بلد نة  املنعقد 

ذات) شركة  تأسيس  بلوأبه  ثم 

مسؤولية محدو ة مليزاتها كالتا ي):

 STE ABDIMA (: االسم)

CONSTRUCTION SARL

مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

محدو ة.

الرأسلال):)00.000)) رهم موزع)

عل2 الشكل التا ي):

 300.000 السيدة اأرعيم ا لان)

 رهم)3000)حصة.)

الرحلان)) عبد  بركنا  السيد 

300.000) رهم)3000)حصة.)

عامة)) اشغال  مقاولة  (: الهدف)

والبناء.)

حي) السفلي  الطابق  (: العنوان)

تكبارت رقم)2يي)سيدي ميلون ا ت)

ملول.

السنة املالية):)تبدأ من فاتح  نا ر)

إ 2)ي3) يسلبر من كل سنة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيدة اأرعيم ا لان و السيد بركنا)

عبد الرحلان.)

باملحكلة)) القانوني  اال داع  ثم 

2/22ي/2020  في) بإنزكان  اإلبتدائية 

تحث رقم)2298. 
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STE AJATAI SERVICE
SARL A.U

 إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ)) عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة)) تأسيس  تم  2020/يي/02)

ذات) املحدو ة  املسؤولية  ذات 

املليزات التالية):

   STE AJATAI SERVICE(:(التسلية

SARL A.U

مدرسة) غرب  (: االأتلاعي) املقر 

(- اممير موالي عبد هللا حي الصحراء)

طانطان.)

00.000ي) رهم) (: الرأسلال)

فئة) من  حصة  000ي) عل2) مقسلة 

00ي) راهم.

واللوازم) التجهيزات  (: الهدف)

املكتبية.

الشركاء):

مز ا ) مغربي،) اأطاي،) محلد 

(- با ت  اوو ) )0/)982/0ي) بتاريخ)

.J385789(الصويرة)-)ب.ت.و رقم

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

ي3) يسلبر من كل)  نا ر و تنتهي في)

سنة.



83 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 

:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)
طرف):

محلد اأطاي ملدة غير محد ة.
باملحكلة) تم  (: التجاري) السجل 
بتاريخ) بطانطان  االبتدائية 

7ي/2ي/2020)تحت رقم)39)5.
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AMANDOUR IMMOBILIER
 تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
حررت) بأكا  ر  (2020 0ي) يسلبر)
املسؤولية) محدو ة  شركة  قوانين 

خصائصها كالتا ي):
 AMANDOUR (: شركة) اسم 

IMMOBILIER
 GÉRANT (: الهدف)

D’IMMEUBLES
علارة) اكا  ر  (: املقراالأتلاعي)
رقم) املكتب  الثالت  الطابق  افران 

585)شارع املقاومة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
في) حد   (: االأتلاعي) الرأسلال 

مبلغ)0 00.00ي) رهم.
الشركة) بتسيير  :) قوم  التسيير)
محلد) السيد  محدو ة  غير  وملدة 

بدوح.
اال داع القانوني):)اإل داع القانوني)
بكتابة الضبط باملحكلة التجارية تم)
تحت) 0ي/2ي/2020) بتاريخ) بأكا  ر 

رقم)25350.
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 MESSAGERIE LOG شركة
AFRIC

شركة ذات مسؤولية محدو ة
رأسلالها : 0.000ي  رهم.

مقرها االأتلاعي : حي آ ت تاووكت 
- أكا  ر.

بلقت�سى عقد عرفي املجل بتاريخ)
تأسيس) تم  بأكا  ر  2/05ي/2020)

شركة ذات))املواصفات التالية.
 MESSAGERIE LOG (: التسلية)
املسؤولية) ذات  شركة  (AFRIC

املحدو ة.

توزيع أليع) (: الهدف االأتلاعي)
املنتجات الغذائية.

توزيع البضائع والبر د السريع.
نقل اممتعة الغير مصحوبة نسابة)

عن اآلخرين.
لجليع) والخاص  العام  النقل 

املوا  أو البضائع.
تسويق أليع امصناف وام وات)
واملستلزمات الصناعية وأيلع املوا )

بكافة أنواعها.
توزيع وتسويق مستلزمات محالت)

البقالة):)أغذ ة بالجللة ومنظفات.
تجارية) عللية  كل  عامة  وبصفة 
مرتبطة) مالية  عقارية  صناعية 
مباشرة) غير  أو  مباشرة  بطريقة 
من) أو  للشركة  االأتلاعي  بالنشاط 

شأنها الدفع بتقدم ونلو الشركة.
املقر االأتلاعي):)حي آ ت تاووكت)

-)أكا  ر.
املدة):)99)سنة.

:) تكون) االأتلاعي) الرأسلال 
00ي  00.000ي) رهم مقسم إ 2) من)
للسهم،) 000ي) رهم  بقيلة) حصة 

لفائدة السيد عبد اللطيف رضا.
تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)
وحيد) كلسير  رضا  اللطيف  عبد 

للشركة ملدة غير محدو ة.
اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 
بأكا  ر) التجارية  باملحكلة  القانوني 
رقم) تحت  7ي/2ي/2020) بتاريخ)

97523.)سجل تجاري رقم):)ي2525.
للخالصة والبيان
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 SOCIETE ESPACE DES
RESEAUX ELECTRIQUE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة وذات 

الشريك، رأسلالها 00.000ي  رهم.
مقرها االأتلاعي : إقامة شلس رقم 

2ي حي املهدي - أكا  ر.
بتاريخ) ( املحرر) للعقد  تبعا 
شركة) تأسيس  تم  2/09/29ي20)
الشريك) وذات  املسؤولية  محدو ة 
الوحيد تحتوي عل2 املليزات التالية):

 SOCIETE ESPACE (: التسلية)
 DES RESEAUX ELECTRIQUE

.SARL AU
شلس  إقامة   : االأتلاعي  املقر 

رقم 2ي حي املهدي أكا  ر.
الرأسلال : 00.000ي  رهم.

النشاط التجاري :
الكهربائية  امأهزة  تركيب   -

وتصد ر واستيرا .
من  باملائة   5 :  قتطع  الربح 
امرباح الصافية من أأل االحتياطي 

القانوني.
باني  السيدة  تعيين  تم   : التسيير 

سعا  كلسيرة لشركة.
السنة االأتلاعية : من فاتح  نا ر 

إ 2 ي3  يسلبر.
املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

التسجيل في السجل التجاري.
لدى  القانوني  اإل داع  تم  وقد 
باملحكلة  الضبط  كتابة  مصلحة 
التجارية بأكا  ر بتاريخ 2ي0/20ي/20 

تحت عد  )77)9.
بلثابة مقتطف وبيان
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 STE AL AKHAWAYN
ETUDES
SARL AU

بلقت�سى القانون امسا�سي املؤرخ)
تأسيس) تم  0ي/2ي/2020) بتاريخ)
ذات) املسؤولية  محدو ة  شركة 
الخصائص) ذات  الوحيد  الشريك 

التالية):
الهدف):)هدف الشركة في املغرب)

كلا في الخارج هو):
-)مكتب الدراسات وامبحاث.

النسيم) تجزئة  (: االأتلاعي) املقر 
رقم)79)-)كلليم.

املدة):)99)سنة.
00.000ي  في) حد   (: الرأسلال)
حصة) 000ي) عل2) مقسم   رهم 
اأتلاعية بقيلة)00ي) رهم للواحدة)

وهي في نصيب):
000ي  (: العي�سي) أحلد  السيد 

حصة اأتلاعية.

:)تسير الشركة وملدة غير) التسيير)

احلد) السيد  طرف  من  محدو ة 

العي�سي.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ) بكلليم  االبتدائية 

5ي/2ي/2020)تحت رقم)9/2020ي3.
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شركة برا كار
ش.م.م

SOCIETE BRA CARS

SARL AU

رأس مالها 00.000ي  رهم.

املقر االأتلاعي : املحل التجاري 

رقم ي0 حي الداخلة 2 الجر ان - 

تاور انت

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة بالرشيك الوحيد 

من طرف املوقع للعقد، خصائصها 
كالتايل :

ش.م.م) كار  برا  شركة  (: التسلية)

.SOCIETE BRA CARS SARL AU

التجاري) املحل  (: املقر االأتلاعي)

(- الجر ان) (2 الداخلة) حي  ي0) رقم)

تارو انت.

الهدف االأتلاعي):)كراء)السيارات)

 LOCATION DE سائق) بدون 

.VOITURE SANS CHAUFFEUR

(: في) حد   الشركة  رأسلال 

ألف) إ 2  مقسم  00.000ي) رهم 

للحصة) 00ي) رهم  فئة) من  حصة 

الواحدة تللكها السيدة هاأر بران.

:)عين السيد الرأراجي) التسيير) (-

زين الد ن مسيرا وحيدا للشركة ملدة)

غير محدو ة.

من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)

ي3) يسلبر.

لدى) القانوني  اإل داع  تم  لقد 

بتارو انت) االبتدائية  املحكلة 

(: رقم) تحت  25/يي/2020) بتاريخ)

-500يالسجل التجاري):)7207.
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SOCIETE SLMS MATEL
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
30) نا ر)2020)بأكا  ر حررت قوانين)
ذات) املسؤولية  محدو ة  شركة 

شريك وحيد خصائصها كالتا ي):
 SOCIETE SLMS (: شركة) اسم 

MATEL
 SOUDURE PAR (: الهدف)
 PROCEDES AUTOGENES OU

ELECTRIQUES
الشرار ة) حي  (: املقراالأتلاعي)

اوال  تا لة اقليم تارو انت.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
في) حد   (: االأتلاعي) الرأسلال 

مبلغ)00.000ي) رهم.
الشركة) بتسيير  :) قوم  التسيير)
السيد  اسين) محدو ة  غير  وملدة 

اهدون.
اال داع القانوني):)اإل داع القانوني)
بكتابة الضبط باملحكلة التجارية تم)
تحت) 7ي/2ي/2020) بتاريخ) بأكا  ر 

رقم)9)5ي.
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SNACK PLANETE
S.A.R.L

ســـــــــــنــــــــاك بـــــــالنـــــيت ش.م.م
انشاء شركة محدو ة املسؤولية

بأكـا  ر) عرفـــي  عــقد  بلقت�سى 
تم تأسيس) (2020 نوفلبر) 7ي) بتاريخ)

شركة محدو ة املسؤولية):
بــــــــــالنــــــيت) ســــــــــــنــــــــــاك  (: االسم)

ش.م.م.)
هدف الشركة):)ســـــــــنـــــــــاك.

  -  03 رقم) محل  (: الشركة) مقر 
(- حدائق أكا  ر الكتاني) (- (03 علارة)

حي املسيرة أكـــا  ر.
املدة):)محدو ة في)99)سنة).

مبلغ)))) في  محد   (: الرأسلال)
000ي  ا 2) مقسلة  00.000ي) رهم 
00.00ي) رهم) فئة) من  حصة 

للواحدة مقسلة كالتا ي):
محلد تكضشتي)000ي)حصة.

السعيد) هشام  السيد  (: التسيير)
غير) ملدة  و  للشركة  الوحيد  املسير 

محدو ة)
الصافية) االرباح  توزع  (: االرباح)
عل2) القانونية  االقتطاعات  بعد 

الشركاء.
بكتابة) القانوني  اال داع  تم 
التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 
 2020 8ي) يسلبر) بتاريخ) باكا  ر 

تحت رقم)97522.
الخالصة والتذكير
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FIDUCIAIRE BIOU COMPTA FISC
 Création(de(société(–(Comptabilité(–

 Fiscalité(–(Conseil(Juridique(–Etude(de
projet(–(Gestion(financière

Avenue(Hassan(II(Les(chalets
 Imm.OUCHBANI 2éme Etage En face
 de(la(mosquée(ALIMAM(ALJAZOULI

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA
 PATENTE(:(48(815038(–(IF(:(40224158(-

R.C(:(34(262(INZEGANE
GSM(:(06(03062700

POITNO
SARL AU

تأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
حررت) ببيوكرى  7ي/2020/08)
قوانين شركة ذات مسؤولية محدو ة)
ذات شريك وحيد خصائصها كالتا ي):

 POITNO SARL AU (: االسـم)
بوانتو م.م ذات شريك وحيد.

الدراسات) اعدا   (: امهداف)
اللقاءات) تنظيم  (/ تدريبية) و ورات 

والتواصل)/)التجارة املختلفة.
املقر االأتلاعي):)زنقة طنجة  رب)

حلا  بيوكرى اشتوكة ا ت باها.
00.000ي  (: االأتلاعي) الرأسلال 
 رهم كله في ملكية السيد مصطفى)

العسري.
السيد) تكليف  تم  (: التسيير)
الشركة) بتسيير  العسري  مصطفى 

ملدة غير محد ة.
اإل داع القانوني):)تم اإل داع لدى)
بتاريخ) بانزكان  االبتدائية  املحكلة 

2020/08/28)تحت رقم)383ي.
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STE RAJAB SERVICES
SARL

شركة رأب خدمات ش.م.م
تأسيس شركة

بلقتدى عقد عرفي))مؤرخ بتاريخ))
شركة) تأسيس  تم  0/2020ي/22)

 ات املليزات التالية):
شركةرأب خدمات) (: التسلية) (-

ش.م.م.
االأتلاعي:اشغال) الهدف  (-

فالحية عامة.
احلد) سيدي  :) وار  العنوان) (-

ألاعة اكليتارو انت.
-)املدة):)99)سنة.

0.000.00ي) رهم) (: الرأسلال) (-
مقسلة ا 2)00ي)حصة من فئة)00ي 

 رهم.
فاتح) من  (: االأتلاعية) السنة  (-

 نا ر ا 2)ي3) أنبر من كل سنة.
يسير الشركة السيد) (: التسيير) (-

رأب حسن ملدة غير محدو ة.
اال داع) تم  (: التجاري) السجل  (-
باملحكلة) الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ) بتارو انت  االبتدائية 

2/2020ي/8ي)تحت عد )570ي.
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Fidusco oufaski
 Cabinet(de(comptabilite(et(gestion(des

enterprise
Tel/ 05 28 87 00 55

 Av(Med(VI(Cite(Al(Fida(Guelmim

 STE  PURE LIGHT
SARL

إنشـــاء شركـــــة
تم) (22/07/2020 ( ( بتاريخ) ( (
املسؤولية) محدو ة  شركة  تأسيس 

ذات املليزات التالية):
التسلية):)شركة بيرال ت.

حي الفتح رقم)) (: املقر االأتلاعي)
23)كلليم.

00.000ي) رهم) (: الرأسلال)
فئة) من  حصة  000ي) عل2) مقسلة 

00ي) رهم.
(/ الكهربائية) التركيبات  (: الهدف)

أشغال مختلفة)/)أشغال البناء.

الشركاء):

املز ا ) امنزو  الحسين  السيد 

رشيد) بلوالي  992ي/09/02) بتاريخ)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)9ي293ي JA))والساكن بحي الفتح)

رقم)23)كلليم.

كور  ني)) الكريم  ( عبد) ( السيد)

كلليم) ( ي99ي/02/ي2) املز ا  بتاريخ)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
والساكن  وار) (JAي2733ي رقم)

افران) تانكيرت  بويزكارن  تاوريرت 

اطلس الصغير كلليم.

تبتدئ من فاتح) (: ( السنة املالية) (

كل) من  ي3) يسلبر  في) وتنتهي   نا ر 

سنة.

:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

طرف السيدالحسين امنزو ومساعده)

عبد الكريم كور  ني.

باملحكلة) تم  (: السجل التجاري)

االبتدائية بكلليم بتاريخ))08)سبتلبر)
2020)تحت))رقم)3075.
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STE Q.M.B TRANS
العام) الجلع  محضر  حسب 
0ي/2ي/2020)قرر) التأسي�سي بتاريخ)

ذات) (Q.M.B TRANS شركة) شركاء)

مسؤولية محدو ة ما  لي):

)حي البرهي�سي ا ت) (: مقر الشركة)

عليرة اشتوكة ا ت باها.)
رأس املال حد  في)00.000ي) رهم)

فئة))) من  حصة  000ي) إ 2) مقسومة 

00ي) رهم الواحدة وموزعة كتا ي):

عمي عبد املجيد):)500)حصة.

ا ت بح�سي عبدهللا):)500)حصة.

ي  :)من أهداف الشركة:) املوضوع)

–)نقل البضائع عل2 مستوى))الوطني)

والدو ي لحساب الغير.

وكيل شحن.

أن) العام  الجلع  قرر  (: التسيير)

Q.M.B TRANS)ستسير تسير) شركة)

مشتركة من طرف السيد عمي عبد)

املجيد و ا ت بح�سي عبدهللا ملدة غير)

محدو ة.
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القانوني) اإل داع  ( تم) (: اإل داع)

بإنزكان) االبتدائية  املحكلة  لدى 

رقم) تحت  2/2020ي/22) بتاريخ)

السجل التجاري رقم) ( (2020/2290

ي97ي2. 
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LA SOCIETE SUB-SUD AGRI
SARL  

تجزئة تلغازيت، حد بلفاع  شتوكة 

ا ت باها 

إعالن التأسيس

بتاريخ))) عرفي،) عقد  بلقت�سى 

02ابريل)2ي20)ومسجل ببيوكرى)) وم)
تم وضع القانون) 2ي20،) ( ابريل) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة تتوفر عل2 املليزات التالية):)

الشركاء):)

سعيد)) سليح  السيد  (: ( السا ة)

والسيد بورحيم منير.

املوضوع):

تتخذ الشركة كلوضوع لها اآلتي):

املنتجات) وتسويق  وشراء) بيع 

الفالحية.

امليدان) في  واالستشارة  التكوين 

الفالحي).

امشغال املختلفة.

التجارة بصفة عامة.)

العلليات) أليع  عامة  وبصفة 

التجارية والصناعية واملالية املنقولة)

والثابتة املرتبطة بشكل مباشر أو غير)

مباشر بلوضوع الشركة.

 STE SUB-SUD AGRI (: التسلية)

.SARL

تجزئة) (: االأتلاعي) املقر 

تلغازيت،حد بلفاع،)شتوكة ا ت باها.)

املدة):)تسعة و تسعون سنة ابتداء)

من تاريخ تسجيل الشركة في السجل)

التجاري.
رأسلال) حد   (: الشركة) رأسلال 

مقسلة) 50.000) رهم  ب) الشركة 

00ي) رهم) حصة من فئة) (500 إ 2)

موزعة عل2 الشكل))التا ي):

السيد))سليح سعيد):)250)حصة)

اأتلاعية.

السيد))بورحيم منير)):)250)حصة)

اأتلاعية.

املجلوع):)500حصة اأتلاعية.

سليح) ( ( عين السيد ن) (: التسيير)

مسير ن)) منير  وبورحيم  سعيد 

للشركة وذلك))ملدة غير محد ة.

من) تبتدئ  ( (: االأتلاعية) السنة 

ي3) يسلبر من) فاتح  نا ر وتنتهي في)

كل سنة.

تسجيل) تم  (: القانوني) اإل داع 

لدى) ( التجاري) بالسجل  الشركة 

املحكلة االبتدائية بانزكان))بتاريخ))2 

أبريل)2ي20)تحت رقم)73)8.
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 STE SUMMER HOUSE

BERBERE
م.م.

لشريك واحد

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بلوأب 

بتاريخ) باكا  ر  سجل  0/2020ي/22)
القانون) وضع  تم  0/2020ي/27)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

باملليزات) واحد  لشريك  املحدو ة 

التالية):

 STE SUMMER ( (: التسلية)

شركة.م.م.) (HOUSE BERBERE

لشريك واحد.

20.000) رهم مقسم) (: الرأسلال)

00ي) رهم) حصة من فئة) (200 إ 2)

لفائدةالسيدة ليل2 أ ت حدوش).

تسالوين) :) وار  االأتلاعي) املقر 

آوبها تامراغت أكا  ر).

املدة):)99)سنة.

الهدف االأتلاعي):)

)استضافة.

تقد م الطعام املحلي عند الحجز.

 عم العلالء)مللارسة هوا اتهم.

نقل العلالء.

تنظيم الخرأات للعلالء.

أو) حيازة  أو  إنشاء) عام،) وبوأه 
تأأير أو إ ارة أو تلثيل أو تشغيل أليع)
ورش) أو  املؤسسات  أو  الصنا  ق 
براءات) أو  العلليات  وأليع  العلل،)
امنشطة،) بهذه  املتعلقة  االختراع 
وكذلك أليع العلليات من أي نوع،)
التجارية واملالية واملنقولة والعقارية)
،)والتي قد تتعلق بشكل مباشر أو غير)
مباشر بهدف الشركة أو بأي كائنات)
من) أو  صلة،) ذات  أو  ملاثلة  أخرى 
املحتلل أن تسهل توسيع الشركة أو)

تطويرها.
إ 2 السيدة ليل2) عهد  ( (: التسيير)

أ ت حدوش.
القانوني)) اإل داع  تم  (: اإل داع)
بتاريخ) باكا  ر  التجارية  باملحكلة 

2/2020ي/ي2)تحت رقم)97552.
300 P

STE MIRA SCHOOL PRIVEE
ش.م.م

تأسيس شركة
عرفي) عقد  بلقت�سى  (
تأسيس) تم  2/2020ي/02) في) مؤرخ 
تحلل) املسؤولية  محدو ة  شركة 

الخصائص التالية):
 STE MIRA SCHOOL(:(التسلية

PRIVEE SARL)ش.)م.)م.
00.000ي  (: رأسلال الشركة))
000يحصة بقيلة)  رهم مقسم إ 2)

00ي) رهم لكل حصة مللوكة ل):
سليلة الجعواني):)))ب)950)حصة.
كلثومة البوحلا ي):)ب)50)حصة.
شارع) 22ي) رقم) (: املقر االأتلاعي)
تزنيت حي الفالح بيوكرى شتوكة ا ت)

باها.
التعليم) (: االأتلاعي) الهدف 

الخصو�سي.
التسيير):)تسيير الشركة من طرف)
أمينة الجعواني رقم البطاقة الوطنية

.JB2(885ي
تم إ داع امللف القانوني للشركة)
لدى املحكلةاالبتدائية بانزكان تحت)

رقم)92ي2)بتاريخ)2/2020ي/0ي.
301  P

AZUL CONSULTANT

 Siège(Social(:(Avenue(Bir(Anzarane(N°1

Majmaa(Lahbab(Taroudant

   TEL(:(05.28(85(33(74

GSM(:(06.62.16.26.59

E-mail(:(naouar09@yahoo.fr

 STE MOTOCYCLE BAB

 ZORGANE
 Sarl

رأسلالها : 000 0)  رهم

شركة ذات مسؤولية املحدو ة

تأسيس
موقع) عرفي  عقد  بلقت�سى 

فاتح  يسلبر) بتاريخ  بتارو انت 

2020)تأسست شركة ذات مسؤولية)

محدو ة تحلل املواصفات التالية):)

 STE MOTOCYCLE (: التسلية)

.BAB ZORGANE Sarl

املوضوع):)موضوع الشركة هو):

وقطع) النارية  الدراأات  تاأر 

للدراأات) ملحقاتها  أو  غيارها 

والدراأات النارية.

في) محد   (: االأتلاعي) رأسلال 

0.000)) رهم موزع إ 2)00))نصيب)

للواحد) 00ي) رهم  بفئة) اأتلاعي 

مكتتبة ومسد ة كلها.)

الطابق امر�سي) (: املقر االأتلاعي)

الزركان)) باب  حي  الفرح  مبنى 

تارو انت.))

املدة):)مدة الشركة محد ة في)99 

في) تاريخ تقييدها  سنة تحتسب من 

السجل التجاري.

:)ستكون الشركة مسيرة) التسيير)

طرف:السيد) من  محد ة  غير  وملدة 

موالي) والسيد  لعبوبي  العزيز  عبد 

 وسف السكراتي.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم  وقد 

االبتدائية) باملحكلة  الضبط 

 2020 03) يسلبر) بتارو انت بتاريخ)

السجل) )رقم  )53ي) رقم) تحت 

التجاري)7289)تارو انت).
مختصر لغا ة النشر

302  P
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 STE PERFECT EXPORT
 AFRICA

تـــأسـيــس
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تأسيس) تم  بأكا  ر  (29/07/2020
صفاتها) املسؤولية  محدو ة  شركة 

كلا  لي):
 STE PERFECT ( (: التسلية)

.EXPORT AFRICA
تهدف الشركة أساسا) ( (: الهــدف)

إ 2):
الترويج العقاري.

استيرا  و تصد ر.
ابن) 30ي) رقم) (: االأتلاعي) املقر 

خلدون بن سركاو أكا  ر.
99))سنة ابتداء)من تاريخ) ( (: املدة)

التسجيل بالسجل التجاري.
الرأسلال):)حد  رأسلال الشركة)
في)00.000ي) رهم مقسلة إ 2)000ي 

حصة بقيلة)00ي) رهم للواحدة.
عبد) البوعلري  أالب  السيد 

العزيز):)500)حصة.
(: السيد ألعة محلد البوسيفي)

500)حصة.
التسيير):)السيد أالب البوعلري)
عل2) التوقيع  كدلك  و  العزيز،) عبد 
واال ارية) البنكية  الوثائق  أليع 

وذلك ملدة غير محدو ة.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
التجارية مكا  ر بتاريخ)2/2020ي/)ي 
السجل) ورقم  (97508 رقم) تحت 

التجاري)ي2522.
303  P

STE PESTKILL SERVICES
 SARL

قرر بلوأب ألع منعقد بتاريخ)
ذات) شركة  تأسيس  2/2020ي/08)

الخصائص التالية):
التسلية):)لقد تم تسلية الشركة)
ذات) شركة  سرفيس  تكيل  بيس 

املسؤولية املحدو ة.
 2 علارة ك) ( مقر الشركة) (: مقر)

شقة)9)شارع))الحسن الثاني أكا  ر.

00.000ي   :)حد  في) رؤوس أموال)
حصة من) 000ي)  رهم مقسومة إ 2)

00ي) رهم للواحد وموزعة كالتا ي):)
((((((((((((: إسلاعيل) ( اال ري�سى) السيد 

200)))حصة.
(((((((((((: الكريم) عبد  مرأاني  ( السيد)

200)حصة.
 200 (: االله) عبد  ) وب  السيد)

حصة.
املجلوع):)000ي)حصة.

الشركة) أهداف  من  (: املوضوع)
التطهير والتنظيف والتجارة.

مرأاني) السيد  يعتبر  (: التسيير)
الكريم املسير لشركة ملدة غير) عبد 

محدو ة.
املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيسها)

حسب املحضر التأسي�سي.
اإل داع القانوني):)لقد تم اإل داع)
التجارية) املحكلة  لدى  القانوني 
تحت) 2/2020ي/22) بتاريخ) بأكا  ر 
رقم) التجاري  السجل  (،97580 رقم)

.25295
304  P

STE FERTILE GROUND
 شركة ذات مسؤولية محدو ة

انشاء شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
البيضاء،) بالدار  2020/يي/0ي)
لشركة) امسا�سي  القانون  وضع  تم 
املليزات) ذات  املسؤولية  محدو ة 

التالية):
 STE FERTILE (: االسم)

.GROUND
هدف الشركة):

االنتاج الفالحي.
أو) )تاأر  وتصد ر،) استيرا  

وسيط).
مقر الشركة):)7)إقامة رامي سبتة)

الطابق)2)املكتب)8)الدار البيضاء.)
املدة محد ة في)99)سنة.)

الرأسلال محد  في مبلغ)00.000ي 
 رهم مقسم إ 2)000ي)حصة من فئة)
00ي) رهم للحصة الواحدة؛)مقسلة)
والسيد) افهامني  رضوان  السيد  بين 
ربيع الشطيبي)500)حصة لكل واحد)

منهلا.

السيد رضوان افهامني) (: التسيير)
إعطاء) مع  للشركة.) الوحيد  املسير 
من) لكل  املنفر   اإلمضاء) صالحية 
السيد رضوان افهامني أو السيد ربيع)

الشطيبي.
5)%)لتكوين) امرباح):) تم اقتطاع)
عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.
اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 
القانوني بكتابة الضبط لدى املحكلة)
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

703)75)بتاريخ)2/2020ي/08. 
305  P

  STE INGELTEC
ش.ذ.م.م 

 بشريك وحيد
 رأسلالهـا  :   00.000ي  رهم

املقر االأتلاعي :  أكا  ر،حي تليال 
رقم ي337 تكوين

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تـم وضع القانون) ( (2020 نوفلبر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

محدو ة لها املليزات التالية):
    STE INGELTEC (: التسلية)

ش.ذ.م.م بشريك وحيد.)
00.000ي  ( (: الرأسلال االأتلاعي)

 رهم.
املقر االأتلاعي):)أكا  ر،)حي تليال)

رقم)ي337)تكوين.
الهدف):)مكتب الدراسات التقنية.

الشركاء):
صفوان) ( الشريك الوحيد السيد)

الكويري)):))000.ي)حصة.
السيد)) الشركة  :) د ر  التسيير)

صفوان الكويري))ملدة غير محدو ة.)
مدة الشركة):)99))))سنة ابتداء)من)

تاريخ تأسيسها امو ي.
السنة اإلأتلاعية):)تبتدئ السنة)
اإلأتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

ي3))) يسلبر.
الصافية) امرباح  من  (: امرباح)
تؤخذ)%5)لتكوين االحتياط القانوني)

والباقي  أخذه الشريك الوحيد.

كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 

مكا  ر) التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم)) تحت  ( (2020 7ي) يسلبر)  وم)

. 97532

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

رقم)) تحت  أكا  ر  ملد نة  التجاري 

5)252))بتاريخ))7ي) يسلبر)2020  .
من أأل اإلستخالص والبيان):

املسيير

306  P

 STE  HOTOVEN
 SARL

رأس مالها : 00.000ي  رهم
املقر االأتلاعي :  وار عين املد ور 

مشرع العين أوال  تا لة.

شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

 إعالن عن تأسيس
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
القانون) إحداث  تم  2/2020ي/يي،)

املسؤولية) ذات  للشركة  امسا�سي 

املحدو ة،)خصائصها كالتا ي):

 STE HOTOVEN ( ( (: التسلية)

. SARL
املقر اإلأتلاعي):) وار عين املد ور)

مشرع العين أوال  تا لة.))

الهدف اإلأتلاعي):)

واإلنشاءات) الغال ات  أعلال 

املعدنية.

صنع الالفتات الضوئية واللوحات)

اإلشهار  ة.

تجهيز املقاهي واملطاعم.
(: في) حد   الشركة  مال  رأس 

000ي  عل2) مجزء) 00.000ي) رهم 

) رهم للحصة) 00ي) حصة من فئة)

الواحدة كلها مكتتبة)))كالتا ي):

 500 (: غشيم) ) حيى  ( ( السيد)

حصة،))أي)))50.000) رهم.

 500 (: لهريش) سعيد  ( ( ( السيد)

حصة،))أي))50.000) رهم.

أي)) حصة،) 000ي) (: املجلوع)

00.000ي) رهم.

التسيير):)عين السيد)) حيى غشيم)

كلسير للشركة ملدة غير محدو ة.
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إ 2) فاتح  نا ر  من  املالية:) السنة 

ي3) يسلبر).

املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإل داع  تم  لقد 

املحكلة االبتدائية))بتارو انت بتاريخ)

 - ))5ي  م تحت رقم) 2/2020ي/7ي)

السجل التجاري):)7283.

307  P

STE SEAHORSE FISHERY

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

لشريك الواحد

ICE : 002693688000054

تأسيس
 25 بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ) ( (

تأسيس) ثم  بأكا  ر  (2020 نوفلبر)

املحدو ة) املسؤولية  ( ذات) شركة 

الخصائص) ذات  الواحد  لشريك 

التالية):

 STE SEAHORSE ( ( (: ( ( التسلية)

.FISHERY

املقر)):)زنقة ابن باأة رقم))ي)حي)

الحسنية انزا أكا  ر.

املوضوع):)تجارة في أسلاك طازأة)

((- بالجللة) وشبه  بالجللة  ومجلدة 

آلتجارة العامة.

في) الرأسلال  حد   (: الرأسلال)

000ي  عل2) موزعة  00.000ي) رهم 

لكل) 00ي) رهم  قيلة) من  حصة 

واحدة مسجلة باسم السيد الحلامي)

عثلان):

(: عثلان) الحلامي  السيد 

000يحصة)-)00.000ي) رهم.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

الحلامي عثلان))ملدة غير محدو ة.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

اإل داع) تم  ( (: القانوني) اإل داع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني 

بتاريخ) باكا  ر  التجارية  باملحكلة 

2/2020ي/7يتحت رقم)97538.

308  P

STE YANISS INCHAAIT
تـــأسـيــس

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تأسيس) تم  بأكا  ر  2/2020ي/07)
بشريك) املسؤولية  محدو ة  شركة 

واحد صفاتها كلا  لي):
 STE YANISS (: التسلية)

.INCHAAIT
تهدف الشركة أساسا) ( (: الهــدف)

إ 2):
أعلال متنوعة أو البناء.

املقر االأتلاعي):)حي أساكا بلوك أ)
رقم)27ي)تيكوين أكا  ر.

تاريخ) من  ابتداء) 99سنة  (: املدة)
التسجيل بالسجل التجاري.

الرأسلال):)حد  رأسلال الشركة)
في)00.000ي) رهم مقسلة إ 2)000ي 

حصة بقيلة)00ي) رهم للواحدة.
السيد زبير آ ت علي):)000ي)حصة.
علي,) آ ت  زبير  السيد  (: التسيير)
الوثائق) أليع  عل2  التوقيع  وكذلك 
غير) ملدة  وذلك  واال ارية  البنكية 

محدو ة.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
التجارية مكا  ر بتاريخ)2/2020ي/)ي 
السجل) ورقم  (97509 رقم) تحت 

التجاري)25223.
309  P

 STE TRAN3 TRANS
SARL AU 

بلقت�سى))عقد))عرفي))مؤرخ)) وم)
2ي /2ي/ 2020)تم إنشاء)شركة))ذات)

الخصائص التالية):
  STE TRAN3 TRANS((:(التسلية

.SARL AU
الهدف):

نقل اممتعة لصالح الغير.)
املقر):))زنقة))85)رقم)05)تراست)

انزكان.)
00.000ي) رهم) (: الرأسلال)

مقسلة كاآلتي):
000ي   (: اسكاف) حسن  السيد 

حصة))00ي) رهم للحصة).
التسيير):)السيد حسن اسكاف.

اإل داع القانوني وضع في املحكلة)

االبتدائية بانزكان  وم)2/2020ي/22 

تحت رقم)2293.

السجل التجاري):))975ي2.

310  P

FIDUCIAIRE AMIZA

STE TIMSWAL BUREAUX 

SARL A.U

رأسلال الشركة  :  00.000ي رهم

 ICE : 002641538000052

RC : 45493  

تأسيس رشكة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ باكا  ر))

بتاريخ)22)نوفلبر)2020)،)تم تأسيس)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات التالية):

 STE TIMSWAL (: التسلية)

 .BUREAUX

الهدف)):)بيع شراء)إصالح وصيانة)

لوازم) ( وشراء) بيع  (- النسخ) االالت 

الكتب))-)استيرا  وتصد ر.)

املقر االأتلاعي):))محل رقم)222ي 

حي تيليال تيكوين))أكا  ر.

املدة):)99)سنة.

ي0) نا ر) :)من) السنة االأتلاعية)

إ 2)ي3) يسلبر.

00.000ي    (: ( الشركة) رأسلال 

حصة) ( 000ي) إ 2) مقسم   رهم 

لكل)) 00ي) رهم  بلقدار) اأتلاعية 

واحدة.

التسيير):)عين السيد محلد امين)

بوسقيلة،)كلسير))للشركة))ملدة))غير)

محدو  ة.))

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 

باكا  ر)) التجارية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ)22) يسلبر)2020)تحت الـــرقم)

ومسجلة بالسجل التجاري) ( (97572

في نفس اليوم تحت الرقم)25293.

311  P

شركة زاغي فرير
أنان ا ت بن صالح برج امنصور

تارو انت
ب) مؤرخ  عرفي  عقد  عل2  بناء)
بتارو انت معفي من) 5ي/2020/09)
شركة) تأسيس  تم  التسجيل  رسوم 
محدو ة املسؤولية وذات الخصائص)

التالية):
التسلية):)شركة زاغي فرير.

غرض الشركة):)امشغال املختلفة)
والبناء)اإل كولوجي.

العلليات) أليع  عامة  وبصفة 
التي) والصناعية  والتجارية  املالية 
تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة)
من) أخرى  أو  لواحدة  أزئيا  أو  كليا 

العلليات املشار إليها أعاله.
بن) ا ت  أنان  (: االأتلاعي) املقر 

صالح برج امنصور)- تارو انت.
00.000ي   : االأتلاعي  الرأسلال 

 رهم )مائة ألف  رهم).
مدة الشركة : 99 سنى ابتداء من 

تاريخ تأسيس.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كانون الثاني وتنتهي  ي3 كانون امول 

من كل سنة.
التسيير : الشركة مسيرة من طرف 
السيد زاعي زكرياء لفترة غير محدو ة.

إمضاء  رهن  الشركة   : اإلمضاء 
السيد زاعي زكرياء.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
تحت  2/2020ي/)ي  في  بتارو انت 

رقم 5)5ي سجل تجاري رقم ي728.
312 P

شركة الومنيوم لحريزي
رأس مالها 00.000ي  رهم

59 بلوك او حي الزيتون تيكيوين 
أكا  ر

 إعالن عن تأسيس شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
5ي)نونبر)2020م،)تم إحداث القانون)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
املحدو ة من طرف املوقعين للعقد،)

خصائصها كالتا ي):
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التسلية):)الومنيوم لحريزي.

بلوك او حي) (59 (: املقر اإلأتلاعي)

الزيتون تيكيوين أكا  ر.

نجارة)) (: اإلأتلاعي) الهدف 

االلومنيوم.
رأسلال الشركة حد  في):)00.000ي 

 رهم مقسم إ 2 ألف حصة من فئة)

00ي) رهم للحصة الواحدة  للكها)

كل من):

السيدة نا ت سعيد فاطلة))500 

حصة)؛

 500 العا ي) عبد  وأري  السيد 

حصة.

نا ت) السيدة  عينت  (: التسيير)

سعيد فاطلة مسيرة وحيدة للشركة)

ملدة غير محدو ة).

إ 2) فاتح  نا ر  من  املالية:) السنة 

ي3) أنبر).

لدى) القانوني  اإل داع  تم  لقد 

بتاريخ) بأكا  ر  التجارية   املحكلة 

5ي) يسلبر)2020)تحت رقم)97288 

السجل التجاري)25229.     

313 P

شركة داحسا
ش.م.م

تأسيس
املؤرخ) العرفي  العقد  بلوأب 

تم) (2020 ( بأكا  ر بتاريخ فاتح  أنبر)

تأسيس شركة ذات مسؤولية محدو ة)

بشريك وحيد وباملواصفات التالية):

التسلية):) احسا ش.م.م.
 املقر):)رقم)3530)بلوك)9)زنقة)008ي 

الحي املحلدي أكا  ر).

التسيير):)تم تعيين السيد مصطفى)

غير) ملدة  شريك  غير  كلسير  بوتنا 

محدو ة

بلكتب) القانوني  اإل داع  تم 

التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 

تحت) (2020 7ي) أنبر) بأكا  ر  وم)
رقم)97533)والتسجيل في نفس اليوم)

بالسجل التجاري تحت رقم)3)252.

314 P

بوان ايجيين سيرفيس
تـأسـيـس شــركة

9ي  بتاريخ) ( عرفي) عقد  بلقت�سى 
القانون) وضع  تم  (2020 نوفلبر)
التاسي�سي لشركة محدو ة املسؤولية)
الخصائص) تحلل  الوحيد  الشريك 

التالية:
ا جيين) بوان  (: الـتـسـليـــــــــــــــة)

سيرفيس.
شركة  ات املسؤولية) ( (: ( الشكل)

املحدو ة الشريك الوحيد.))))))))))))
الـلـوضـــــوع):)انتاج وتسويق منتجات)

التنضيف والتعقيم وتجارة حرة.
الـلـقر االأـتـلاعــي)):)محل)397)حي)

الفرح بنسركاو)-)اكا  ر.
مــــــدة الشركــــــة))):)99))سنة ابتداء)

من  وم تأسيسها.)
رأسلـــال الشركـــة):))00.000ي رهم)
مقسم عل2)000ي)حصة من فئة)00ي  
العابد ن) زين  ( للسيد) ( كلها) (  رهم)

بنتون�سي.
امربــــــــــــــــــاح):) تم اقتطاع نسبة)%)5 
من امرباح لالحتياط القانوني والباقي)

حسب تقرير الشريك الوحيد.)
من) الشركة  تسير  (: الـتسـيـيـــــــــــــر)
طرف السيد):)زين العابد ن بنتون�سي.)

مع كل صالحيات االمضاء.
السنـــة االأتلـاعيـة):)من فاتح  نا ر)

إ 2)ي3) أنبـــــر.
لدى) القانوني  اإل داع  تم  لقد 
) ـوم)) باكا  ر) التجارية  (  املحكلة)
ي2) يسلبر)2020)تحت رقم)97558.
315 P

TOUHFAT ZAWAJ
التأسيس

 23 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
أكتوبر)2020)تم تأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد))مليزاتها كلا  لي):
.TOUHFAT ZAWAJ(:التسلية

املوضوع:)وسيط الزواج.
الجنانات) حي  االأتلاعي:) مقرها 

زنقة بوملان مد نة القليعة.
تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املدة:)

تأسيسها النهائي.

الرأسلال:)00.000ي) رهم.
السيد) الشركة:) في  املساهلون 

محلد اكياو.
اإل ارة:)السيد محلد اكياو.

فاتح) من  تبتدئ  املالية:) السنة 
 نا ر ا 2)ي3) يسلبر من كل سنة.

كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 
ب) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
 2020 8ي) يسلبر) بتاريخ) انزكان 

تحت رقم)5)22.
316 P

SOCIETE COMAITN
 Bloc(D(rue 8 quartier(des(Far

.Bouizakarne
Cloture(de(liquidation

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2/03ي/2020  بتاريخ) االستثنائي 
تقرر ما) بلقر الشركة املدون أعاله،)

 لي):
حل وتصفية الشركة.

علليات) كل  عل2  املصا قة 
التصفية.

خالد) السيد  املصفي  ذمة  تبرئة 
ا ت نبارك وإعفائه من مهامه.

وحل) التصفية  بنها ة  التصريح 
الشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
بتاريخ) بكلليم  االبتدائية 
5ي/2ي/2020)تحت رقم)2020/320.
317 P

PARA ZAIETOUNE
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

رأسلالها 00.000ي  رهم.
بلقت�سى الجلع العام غير العا ي)
2/25ي/9ي20  للشركة املؤرخ بتاريخ)
بلوك زيتون) 7يي) بلقرها االأتلاعي)

تكيوين)-)أكا  ر.
قرر ما  لي):

مع) للشركة  املسبقة  التصفية  (-
استقالة السيد أ ت مو�سى حسن من)

منصبه كلسير للشركة.
رقم) في  التصفية  مقر  تحد د  (-

7يي)بلوك زيتون تكيوين)-)أكا  ر.

حين) مو�سى  أ ت  السيد  تعيين 
كلصفي للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي/2ي/2020  في) بأكا  ر  التجارية 
تحت رقم)7ي975)-)سجل تجاري رقم)

.29707
للخالصة والبيان

318 P

BIMOUKTIR
إعالن عن حل مسبق لشركة 

بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 
22)نوفلبر)2020)قرر الشريك الوحيد)
ذات) املسؤولية  محدو ة  لشركة 

شريك وحيد)BIMOUKTIR)ما  لي):)
الحل املسبق للشركة.)

بوكنزة) نا ت  بلعيد  السيد  عيين 
مصفي للشركة.)

تغيير القوانين امساسية للشركة).
ي2  رقم) (: االأتلاعي) املقر  حد  
قصرية الجلال شارع الحسن الثاني)

حي الكر�سي أوال  تا لة.
بكتابة) القانوني  اإل داع  تم  وقد 
االبتدائية) باملحكلة  الضبط 
بتاريخ) 579ي) تحت رقم) ( بتارو انت)

22) يسلبر)2020.
319 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL(:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL
 APPT N°0ي AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL(:(06.11.82.46.25
FIX(:(05.28.23.28.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE ADDI CARS
بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 

5ي)أكتوبر)2020،)تم إقرار ما  لي):
التصفية املسبقة للشركة.

بيهي) ا ت  ابراهيم  السيد  تعيين 
كلصفي للشركة.

للشركة) االأتلاعي  املقر  اختيار 
كلقر للتصفية.

باملحكلة) تم  القانوني  اإل داع 
)ي) يسلبر) بتاريخ) باكا  ر  التجارية 

2020)تحت رقم2ي975.
320 P
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STE ESCOMPTE SARL

COMPTABLE AGREE

 IMM MASROUR AV HASSAN II 2

BIOUGRA

 STE AGRICULTOR DEL SUR
SARL AU ش. م. م

حل الشركة قبل اموان 
بلقت�سى محضر الجلعية العامة)
االستثنائية بتاريخ)ي) يسلبر)2020.

 STE حل قبل اموان لشركة) (- ي)
 AGRICULTOR DEL SUR SARL
ويعتبر) املالية.) الصعوبات  بسبب 
السيد أعثلان)) وسف حامل للبطاقة)

الوطنية رقم))D(32298)املصفي.
في) التصفية  مكان  تعيين   تم 
تجزئة سيدي) (32 رقم) مقر الشركة:)

براهيم بيوكرى اشتوكة ا ت باها.
القانوني) امللف  إ داع  تم  (- (2
االبتدائية) املحكلة  لدى  للشركة 
بتاريخ) (2080 رقم) تحت   النزكان 

ي2) يسلبر)2020.
321 P

 STE EL KAIHAL MBARK
TRANS

 SARL AU
مقرها اإلأتلاعي :  وار ا ت علي 

قاسم اهل الرمل أوال  تا لة 
تارو انت

التعريف املوحد  رقم  
77000082ي002205 

السجل التجاري رقم 5935  تارو انت
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
تقرر) ( (2020 نوفلبر) 2ي) في)  املؤرخ 

ما  لي):
حل مسبق للشركة ذات مسؤلية)

محدو ة.
كلقر) االأتلاعي  املقر  تحد د 

للتصفية.
الكيحل) مبارك  السيد  تعيين 

كلصفي للشركة.
باملحكلة) تم  القانوني  اإل داع 
االبتدائية بتارو انت بتاريخ)يي) يسلبر)

2020)تحت رقم555ي .
322 P

 STE EL KAIHAL MBARK

TRANS

 SARL AU 

مقرها اإلأتلاعي   :  وار ا ت علي 

قاسم اهل الرمل أوال  تا لة 

تارو انت

التعريف املوحد  رقم  

77000082ي002205

السجل التجاري رقم 5935  

تارو انت

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

تقرر) ( (2020 نوفلبر) 3ي) ( في) املؤرخ 

ما لي):

حل نهائي للشركة.

املوافقة عل2 تقرير املصفي.

املوافقة عل2 حسابات التصفية.

باملحكلة) تم  القانوني  اإل داع 

االبتدائية بتارو انت بتاريخ)يي) يسلبر)

2020)تحت رقم))55ي.

323 P

EMASYS 

SNC

رأسلالها 30.000  رهم

 شارع اإلمام مالك رقم 20 مكرر حي 

املوظفين، اكا  ر

   RC°9989

ICE°00022820000025ي

حل الشركة
بلقت�سى محضر الجلع العام غير)

العا ي مؤرخ بتاريخ)7) يسلبر)2020  

قرر فيه ما  لي):

قفل التصفية النهائية للشركة.

إبراء)ذمة السيد املتوكل عبدالعا ي)

من مهامه كلصفي للشركة.))

الضبط) مكتبة  لدى  اإل داع  تم 

مكا  ر  وم) التجارية  باملحكلة 

8ي أنبر)2020)تحت رقم)ي9755.

324 P

HAWASSE TRANS 

SARL

RC(N° 19277

حل مسبق للشركة و وضعها

 تحت التصفية الحبية

لقرارات) عرفي  محضر  بلقت�سى 

 الشركاء)املنعقد بتاريخ)30)نونبر)2020 

بأ ت ملول قد تقرر ما  لي):

ووضعها) للشركة  مسبق  حل 

من) ابتداء) الحبية  التصفية   تحت 

30)نونبر)2020.

مفتاح) أليلة  السيد  تعيين 

كلأمور بالتصفية للشركة.

 مقر تصفية الشركة:)بلوك أ شقة)ي 

علارة)3)اقامة النزاهة أ ت ملول.)

اإل داع) تم  ( القانوني:) اإل داع 

القانوني للشركة بلكتب الضبط لدى)

املحكلة االبتدائية بأ ت ملول تحت)

رقم)2220)بتاريخ)5ي) أنبر)2020.

325 P

 FUSIONAR

اقامة 2 رقم 2ي زنقة إسلي  اخلة 

أكا  ر

  تـــصفية 

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

2020،)تم)) 0ي)سبتلبر) باكا  ر بتاريخ))

املوافقة عل2 ما  لي)):

تصفية ووقف نشاط الشركة.

تعيين السيد  ونس رأب مصفي)

قانوني للشركة.

باملقر) التصفية  مقر  تحد د 

الرئي�سي للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ))5ي) يسلبر) باكا  ر  التجارية 

2020)تحت رقم)97292.

326 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL(:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT N°0ي AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL(:(06.11.82.46.25

FIX(:(05.28.23.28.68 

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE JIG NAUTIC

 SARL

بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 

0ي) يسلبر)2020،)تم إقرار ما  لي:

تسبيق تصفية الشركة.

هشام) موالي  السيد  تعيين 

الشوفاني كلصفي للشركة.

كلقر) الشركة  مقر  اتخاذ 

للتصفية.))))

باملحكلة) تم  القانوني  اإل داع 

)ي) يسلبر) االبتدائية انزكان بتاريخ)

2020)تحت رقم2227  . 

327 P

KOUTOBIA KHADAMAT

 SARL

شركة  ات املسؤولية املحدو ة 

رأسلالها   00.000ي  رهم

مقرها االأتلاعي : رقم ي زنقة ))9 

حي السالم اكا  ر   

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

قرر) (2020 9) يسلبر) في) املؤرخ 

مساهم الشركة ما  لي):)

ي)-)التصفية البدئية للشركة).

العلري) السيدة  تعيين  (- (2

عواطف كلصفي للشركة.)

3)-))تحد د املقر االأتلاعي كلقر)

للتصفية).)

تم اإل داع القانوني بكتابة الضبط)

لدى املحكلة التجارية الكا  ر بتاريخ)

)ي) يسلبر)2020)تحت رقم)97503.

328 P
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SOCIETE  L2N SOLUTIONS
 S.A.R.L

Au(capital(de : 12.000 Dirhams
 Adresse: 77 AVENUE(ABBAS

 ELKABBAJ RIAD SALAM
AGADIR

شـركـة »ال2سوليسيون» ش.م.م
رأسلالها 2.000ي  رهم.

مقرها االأتلاعي :77 شارع عباس 
القباج رياض السالم اكا  ر

الحل املسبق للشركة
للشركاء) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بتاريخ)3)نوفلبر)2020،)تقرر ما لي):
الحل اآلني واملسبق) قرر الشركاء)

للشركة.
 CACCHIONE السيد) تعيين 
 LORIS, BENABASSA NASSIR,
كلصفي) (ELIDRISSI NIZARE
عباس) شارع  (77 والعنوان) للشركة 
كلقر) اكا  ر  السالم  رياض  القباج 

للتصفية.
بكتابة) القانوني  اإل داع  تم  وقد 
الضبط لدى هيئة املحكلة التجارية)
بتاريخ) ي9725) رقم) تحت   بأكا  ر 

25)نوفلبر)2020. 
حرر بأكا  ر في):

عن املسير

329 P

STE MANITAA
SARL

 الفسخ املسبق للشركة
بلقت�سى محضر القرار االستثنائي)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  للشركة 
بتاريخ)30)نوفلبر)2020)تقرر ما  لي):

الفسخ املسبق للشركة ابتداء)من)
اليوم نفسه.

كلصفية) حراجي  السيدة  تعين 
للشركة.

مقرالشركة هو نفسه مقر الفسخ)
املسبق.))))

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم  وقد 
انزكان) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم) (2020 0ي) يسلبر) بتاريخ)

ي220.
330 P

شركة صوناجاد
ش.م.م بشريك وحيد 

برأسلال قدره : 0.000ي  رهم
2ي تجزئة أطلسية زنقة رقم 202 

الطابق امول،الدشيرة انزكان
الجلع) محضر  بلقت�سى 
بتاريخ) املنعقد  االستثنائي  العام 
2020،)تلت املصا قة) 9ي)أغسطس)

باإلألاع عل2 املقترحات اآلتية):
إغالق التصفية.

تبرئة ذمة املصفي.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 22 بتاريخ) ( ( ( بانزكان) ( االبتدائية)
(: رقم) عد   تحت  (،2020  يسلبر)

.2020/2299
331 P

VALENTINO CAR
S.A.R.L

 SIEGE(SOCIAL : N°16 BIS
 LOT MUNICIPAL AMSERNAT

 AGADIR
التصفية املسبقة

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
 2020 7) يسلبر) بتاريخ) االستثنائي 

تقرر ما لي):)
التصفية املسبقة للشركة ابتداء)

من اليوم نفسه.
زبير)) املجيد  عبد  السيد  تعيين 

مصفي للشركة.
مقر الشركة هو مقر التصفية.)))))))))

تم اإل داع القانوني لدى املحكلة)
ي2) يسلبر) بتاريخ) بأكا  ر  التجارية 

2020)تحت رقم)97557.
332 P

 STE ZARAOUILE TRAVAUX 
 SARL 

 Siège(social : CENTRE(OULED
BERHIL TAROUDANT

Tél/ 0666419126
DISSOLUTION

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
فبرا ر) (27 في) املنعقد  العا ي  الغير 

9ي20)))ثم بلوأبه):

في) للشركة ووضعها  ( نهائي) ( حل)

تصفية.

تعيين))أ وز زهير مصفية))للشركة.

 CENTRE((تثبيت مقر التصفية في

.OULED BERHIL TAROUDANT

القانوني باملحكلة) ( أال  داع) ( ثم)

نوفلبر) 3ي) ( و انت) بتار  التجارية 

2020))تحث)))رقم))7)2ي.  
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TOBEMAR
شركة ذات مسؤولية محدو ة

ذات الشريك الوحيد

)في طور التصفية)

وعنوان مقرها االأتلاعي رقم ي28 

شارع محلد الخامس خارج باب 

تارغنت  تارو انت املغرب.

رقم السجل التجاري ي5ي2

حل شركة
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)2ي)من  أنبر))2020)تقرر)

محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  حل 

   TOBEMAR الوحيد) الشريك  ذات 

00.000ي) رهلا) رأسلالها) مبلغ 

ي28  رقم) اإلأتلاعي  مقرها  وعنوان 

باب) خارج  الخامس  محلد  شارع 

تارغنت تارو انت نتيجة ل):)العجز.

وحد  مقر التصفية ب))رقم)ي28 

باب) خارج  الخامس  محلد  شارع 

تارغنت تارو انت املغرب.)

وعين:

وعنوانه)) بلفقير  توفيق  السيد)ة))

اكفاي) غشت  (20 شارع) (232 رقم)

تارو انت))كلصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

املخابرة ومحل تبليغ العقو  والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ) بتارو انت  االبتدائية 

22) يسلبر)2020))تحت رقم)582ي.
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 MCH TRAVAUX شركة
BATIMENT

SARL

تفويت امسهم
تغيير مسير الشركة

رأسلال الشركة : 00.000ي  رهم.

املقر االأتلاعي : رقم يي زنقة 2ي 

حي الشا ي 02، بيوكرى اشتوكة ا ت 

باها.

السجل التجاري : 203)ي - انزكان.

والسيدة) محلو   شعيب  السيد 

 900 خد جة اوكسا املالكان تلقائيا)

 90.000 مالية) قيلة  ذات  حصة 

 رهم،)للسيد شعيب محلو  و)00ي 

0.000ي  مالية) قيلة  ذات  حصة 

اوكسا،) خد جة  للسيدة   رهم 

كاملة) حصصيهلا  تفويت  تم  هذات 

00.000ي  قيلة) حصة)) )000ي)

 MCH TRAVAUX للشركة)  رهم 

للسيد) تفويتها  (BATIMENT SARL

مصطفى البوزيا ي الحامل لبطاقة)

 BJ30552ي (: التعريف الوطنية رقم)
الحي) (5 رقم) ي2) بلوك) العنوان 

الحسني بأكا  ر،)والذي يعتبر املسير)

الجد د للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

(: بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

2020/08/02)تحت عد ):)88يي.
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CABINET SABCONSULTING

EXPERT PHARMA SUD
 Siège(social : N°829 lot(al(fath

.ait(melloul - Inzegane

 N°R.C : 13181, I.F : 18753128,

.ICE : 00152220000082

إعالن عن بيع حصص
العام) الجلع  ملحضر  طبقا 

بتاريخ) للشركة  االستثنائي 

ي0/2ي/2020)تقرر وبإألاع الشركاء)

ما  لي):

300)حصة من طرف) -)قبول بيع)

اخراز لصالح السيد) السيدة اسلاء)

ابراهيم ا ت باي.
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00))حصة من طرف) -)قبول بيع)
السيدة زينب العراقي لصالح السيد)

شكيب مسافر.
300)حصة من طرف) -)قبول بيع)
لصالح) البوطاهري  انوار  السيد 

السيد عبد العا ي اعقى.
300)حصة من طرف) -)قبول بيع)
السيد) نعيلة اخراز لصالح  السيدة 

عبد العا ي اعقى.
االبتدائية) باملحكلة  اإل داع  تم 
تحت) 8ي/2ي/2020) بتاريخ) بانزكان 

رقم)2279/2020.
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STE TASSILA ENGINS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة.
رأسلالها : 00.000)  رهم.

مقرها : تجزئة E 27 املنطقة 
الصناعية تاسيال الدشيرة - إنزكان.

س.ت : 3)58ي.
الجلع) ملشاورات  طبقا 
بتاريخ) املنعقد  االستثنائي  العام 

0ي/2ي/2020،)تقرر ما  لي ك
أسهم) تحويل  عل2  املوافقة 
القابضة) الشركة  لصالح  الشركاء)

.BHK HOLDING
تعد ل النظام امسا�سي.

تم) (: القانوني) اإل داع 
بإنزكان) االبتدائية  باملحكلة 
رقم) تحت  2/22ي/2020) بتاريخ)

.2020/2289
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STE ALEJOHD SERVICE
SARL AU

مقرها اإلأتلاعي  :   وارالبيضة 
احلرلكاللشة  تارو انت

السجل التجاري رقم 3)0) 
تارو انت

ملحضر) عرفي  عقد  بلقت�سى 
الجلعية العامة غير العا  ة لشركة))
   ALEJOHD SERVICE SARL AU
تم االتفاق) (2020 7) يسلبر) بتاريخ)

والترا�سي عل2 ما لي):)

البستان) رشيد  السيد  تفويت 
00ي)حصة اأتلاعية من أصل)00ي 
حصة لفائدة السيد عبد املجيد ا ت)

بوعزة.
تغيير الشكل القانوني للشركة من)
إ 2) شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
شركة ذات املسؤولية املحدو ة ذات)

الشريك الوحيد.
تحيين النظام امسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية) باملحكلة  الضبط 
تحت) ( (2020 يي) يسلبر) لتارو انت)

رقم)552ي.
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BOUSAKANE
شارع املنصور الدهبي رقم 20ي/2 

حي الداخلة اكا  ر
محضر الجلع العام االستثنائي 

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
(،2020 أكتوبر) 5ي) في) املؤرخ 

قررمساهلو الشركة ما  لي):)
قرر السيد بوحجر لحسن تفويت)
شكل) عل2  اأتلاعية  حصة  (2200
هبة إ 2 عائلته لكل من اآلنسة بوحجر)
حبيبة) شعباني  والسيدة  سكينة 
واآلنسة بوحجر آسيا واآلنسة بوحجر)
800)حصة لكل واحدة منهن) شيلاء)
200ي  علي) محلد  بوحجر  وللسيد 

حصة.
والبنكي) اال اري  االمضاء) إعطاء)
ملدة) لحسن  بوحجر  للسيد  الوحيد 

غير محدو ة.
بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 
التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 
تحت) 2/2020ي/07) بتاريخ) باكا  ر 

رقم)97385.   
339 P

COMSODEV 
ش.م.م ذات شريك

تعد ل
بلقت�سى عقد عرفي املؤرخ في)27 
 2( بتاريخ) واملسجل  (2020 أكتوبر)

نوفلبر)2020)باكا  ر،)تقرر ما  لي):

املصا قة عل2 بيع حصص السيد)

للسيد) حصة)) (500( ابر ا) احلد 

ابراهيم صيا .

تعيين ابراهيم صيا  كلسير أد د)

للشركة ملدة غير محدو ة.

تغيير التوقيع االأتلاعي للشركة)

بإعتلا  توقيع السيد ابراهيم صيا .

تحيين القانون امسا�سي))للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

التجارية اكا  ر بتاريخ)27)نونبر)2020 

تحت رقم)97288 
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ESPRIT TRAVAUX  شركة

ش.م.م

التفاصيل املتعلقة بالنشر

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

9) يسلبر) الغير العا ي مؤرخ بتاريخ)

   ESPRIT TRAVAUX(:2020،)للشركة

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك)

الواحد.)رأسلالها)500.000) رهم.)

حيت تم تقرر ما لي):

مللوكة) حصة  (5000 تفويت)

لفائدة) ابراهيم،) الهاضة  للسيد 

السيد كوري الحسين.

الجد ) الشركاء) ومشاركة  قبول 

السيد كوري الحسين.

انسحاب واستقالة السيد الهاضة)

ابراهيم من الشركة بصفة نهائية.

تعين السيد كوري الحسين مسير)

أد د للشركة ملدة غير محدو ة.

تعد ل القانون امسا�سي للشركة.)

بكتابة) ( القانوني) اإل داع  تم  (

بأكا  ر) التجارية  لللحكلة  الضبط 

تحت رقم) (2020 7ي) يسلبر) بتاريخ)

.97522
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FONCIA  BAYTI
حي الداخلة رقم F.H 500 اكا  ر 

محضر الجلع العام االستثنائي 

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

قرر) (2020 أكتوبر) 2ي) في) املؤرخ 

مساهلو الشركة ما  لي):)

قرر السيد بوحجر لحسن تفويت)

شكل) عل2  اأتلاعية  حصة  (8800

اآلنسة) من  لكل  عائلته  إ 2  هبة 

شعباني) والسيدة  سكينة  بوحجر 

حبيبة واآلنسة بوحجر آسيا واآلنسة)

لكل) حصة  00)ي) شيلاء) بوحجر 

محلد) بوحجر  وللسيد  منهن  واحدة 

علي)2200)حصة.

والبنكي) اال اري  االمضاء) إعطاء)

ملدة) لحسن  بوحجر  للسيد  الوحيد 

غير محدو ة.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 

التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 

باكا  ر بتاريخ)7) يسلبر)2020)تحت)

رقم)97388.   
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 GIE ETHICAL WOMEN
RC : 35563

تعد ل
بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ))

7)أغسطس)2020))قرر ما لي):

حصص من طرف تعاونية) (5 بيع)

فاطلة) ملثلتها  شخص  في  أزرك 

نتلاعيت) أركان  تعاونية  ا 2  أمزال 

وتعاونية) بولبرج  ن  تفاوة  وتعاونية 

أكر  وتعاونية أقا ن أوركان).

صاي) خد جة  الرئيسة  استقالة 

من الرئاسة وتعيين فاطلة ا ت شجع)

رئيسة.

تحيين القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اال داع  تم 

أكا  ر) التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم)5)975))بتاريخ)ي2) يسلبر)

.2020

343 P
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 GROUPE FOXTROTE
SECURITE SERVICE

SARL
بلقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ))
قررت)) ( انزكان) ( (2020 نوفلبر) 7ي)

الجلعية العامة االستثنائية لشركة
 GROUPE FOXTROTE
SECURITE SERVICE SARL)))ما  لي):)
من) ( حصة اأتلاعية) (200 بيع) (
طرف السيد املسكاوي زكرياء)وطنيته))
JB222820))لفائدة)))السيد السو�سي)
بثلن) (: (JB33525ي ( وطنيته) رشيد 
ما مجلوعه) حصة  لكل  00ي) رهم 

000 20) رهم.
السو�سي) السيد  (: املسير) تعيين 
رشيد الحامل للبطاقة الوطنية رقم)

.JB33525ي
السيد) (: للشريك) الذمة  ابراء) (
للبطاقة) الحامل  زكرياء) املسكاوي 

.JB222820(الوطنية رقم
السيد) (: االأتلاعي) التوقيع  (

السو�سي رشيد).
 )تغيير مقر الشركة):)املقر الجد د):
رقم) السفلي  الطابق  ي0) رقم) شقة 

5ي)3يB))الحي الحسني انزكان.
)تحيين القانون امسا�سي لشركة).

)))تم اإل داع القانوني لدي املحكلة)
)ي) يسلبر) في) بانزكان  االبتدائية 

2020)تحت رقم)2250.
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CENTRE REGIONAL 
DES SERVICES

 TIZNIT. TEL: 05.28.60.24.10
العام) الجلع  محضر  عل2  بناء)
2) يسلبر) االستثنائي املنعقد بتاريخ)
قرر الشريك الوحيد لشركة)) (،2020
ذات) (NOUMRI TRANSPORT

املسؤولية املحدو ة ما  لي):
طرف) من  حصة  000ي) نقل)
الطاهري) إ 2  بلعيد  عيروش 

عبدالصا ق.
استقالة عيروش بلعيد من تسيير)

الشركة.

كلساعد) علي  حنبد  استقالة 

مسير للشركة.

الصا ق) عبد  الطاهري  تعيين 

مسيرا للشركة.

تغيير املقر االأتلاعي للشركة إ 2)

:) وار تدوارت ألاعة) العنوان التا ي)

اكلواقليم تيزنيت.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بتيزنيت بتاريخ)22) يسلبر)

2020)تحت رقم)2020/798. 
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JAOUDA MATERIAUX
SARL

رقم 253 الحي الصناعي ا ت ملول  

محضر الجلع العام االستثنائي)

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

 2020 )ي) يسلبر) في) املؤرخ 

قررمساهلو الشركة ما  لي):)

قرر السيد بوحجر لحسن تفويت)

شكل) عل2  اأتلاعية  حصة  (5880

اآلنسة) من  لكل  عائلته  إ 2  هبة 

شعباني) والسيدة  سكينة  بوحجر 

حبيبة واآلنسة بوحجر آسيا واآلنسة)

لكل) حصة  080ي) شيلاء) بوحجر 

محلد) بوحجر  وللسيد  منهن  واحدة 

علي)0)5ي)حصة.

تم تعيين كل من السيد ن بوحجر)

لحسن وبوحجر محلد علي كلسير ن)

مع) محد ة.) غير  لفترة  للشركة 
اال اري) االمضاء) صالحية  اعطائهلا 

والبنكي منفر ا.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدئية) املحكلة  لدى  الضبط 

 2020 ي2) يسلبر) بتاريخ) بانزكان 

تحت رقم)ي228.   
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MEDI PESCA شركة
شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها 00.000ي  رهم

)بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

أكتوبر) (5 بتاريخ) املنعقد  للشركة 

2020،)قرر فيه ما  لي):

 500 تفويت) عل2  املصا قة 

باسم) املعروفة  الشركة  من  حصة 

 KHOULI(لصالح السيد(MEDAZUL

00ي) رهم للحصة) HASSAN)بقيلة)

بلبلغ)50.000) رهم.)))

لذلك فإن التوزيع الجد د لرأس)

املال  كون عل2 النحو التا ي):

 200 تلتلك) (،MEDAZUL شركة)

حصة.

عاشيق،) الباسط  عبد  السيد 

 للك)00ي)حصة.

 500 حسن،) للك) خو ي  السيد 

حصة.

تسيير الشركة:)

الباسط) عبد  السيد  تعيين  تم 

عشيق والسيد خو ي حسن كلسيران)

معا))للشركة لفترة غير محدو ة.

اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 

التجارية) باملحكلة  القانوني 

 2020 20)نوفلبر) ( في) ( بالدارالبيضاء)

رقم) تجاري  سجل  (752(28 برقم)

2387ي2.
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SERABOU sarl
RP20E5  تسيال الدشيرة انزكان  

محضر الجلع العام االستثنائي 
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

املؤرخ في)2ي/02/ 2020)قررمساهلو)

الشركة ما  لي):)

قرر السيد بوحجر لحسن تفويت)

شكل) عل2  اأتلاعية  حصة  (2900

هبة إ 2 عائلته لكل من اآلنسة بوحجر)

حبيبة) شعباني  السيدة  و  سكينة 

واآلنسة بوحجر آسيا واآلنسة بوحجر)

900)حصة لكل واحدة منهن) شيلاء)

300ي  علي) محلد  بوحجر  للسيد  و 

حصة.

تم تعيين كل من السيد ن بوحجر)

لحسن وبوحجر محلد علي كلسير ن)

مع) محد ة.) غير  لفترة  للشركة 
اال اري) االمضاء) صالحية  اعطائهلا 

والبنكي منفر ا.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدئية) املحكلة  لدى  الضبط 
تحت) 2/2020ي/8ي) بتاريخ) بانزكان 

رقم)3)22. 
للخالصة والتذكير

قبال حسن
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يا سمين فود
شركة ذات املسؤولية املحدو ة.
وعنوان مقرها االأتلاعي طريق 

فريجة ا ت ايعزة.
رقم التقييد في السجل التجاري 

3ي25
تفويت حصص.

تعيين مسير أد د للشركة.
 تحيين ا لنظام امسا�سي.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
تلت) (2020 2) يسلبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
مجدان) هللا  عبد  السيد  تفويت 
00ي)حصة اأتلاعية من أصل)00ي 

حصةلفائدة السيد))ا وب بويزكارن.
بويزكارن) ا وب  السيد  تعيين 
لقبول) تبعا  للشركة  أد د  كلسير 

استقالة املسير.
)تحيين ا لنظام امسا�سي.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 22 بتاريخ) بتارو انت  االبتدائية 

 يسلبر)2020)تحت رقم)ي58ي.
349 P

شركة. مينينك ترادينغ كومباني 
ش م م

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ)27)نوفلبر)

2020)قرر مساهلو الشركة ما  لي):
التجاري) النشاط  توقيف  (-
السيد) إعفاء) (- للشركة من تاريخه.)
كلسير) مهامه  من  امدالس  محلد 

للشركة.)
بإقامة) التصفية  مقر  تحد د  (-
زهور.) زنقة  تجزئةاالندلس  (7 رقم)
السيد  وسف) تعيين  ( الجد دة.)

الغافل كلصف للشركة.
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باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي) يسلبر) بتاريخ) ( التجارية باكا  ر)

2020)تحت رقم)ي9752 
350 P

SOCIETE SWEDIA EXPO
SARL

 Société(à(Responsabilité(Limitée
 Au(Capital(De 100.000,00

Dirhams
 Siège(Social : DOUAR

 IGHRAISSEN IDAOU GARANE
 COMMUNE  OUED(ASSAFA-

 BIOUGRA
.CHTOUK AIT BAHA

RC : 19055 – IF : 37686763
االستثنائي) العام  الجلع  قرر 

بتاريخ)2020/يي/20)ما لي:
-)بيع)500)حصة من طرف السيد)
السيد) لفائدة  ا ريس  الخليل  ا ت 

 اكر محلد حلو .
تعين السيد  اكر محلد حلو ) (-

املسير القانوني للشركة.
امسا�سي) القانون  تحد ث  (-

للشركة.)
اإل داع) تم  القانوني  اإل داع  (-
بانزكان)) االبتدائية  املحكلة  لدى 
رقم) تحت  2/2020ي/8ي) بتاريخ)

.2277/2020
351 P

 SUMIPESCA DEL« شــــركة
  «SUD

الـسجـل الـتـجـاري عـد   527يي - 
أكـــا  ــــــر

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
الجلعية) قررت  (،2020 نونبر) 2ي)
الجلع) بلثابة  املنعقدة  العامة 
املسلاة للشركة  اإلستثنائي   العام 
(،«SUMIPESCA DEL SUD»
900.000) رهم،) برأسلال) ش.م.م.،)
الكائن مقرها بأكا  ر،)تجزئة تيليال،)
اإلأتلاعي) املقر  تحويل  025ي،) رقم)

إ 2 العنوان التا ي):

مكرر،) (III حدائق سوس) أكا  ر،)

علارة رقم)33،)شقة رقم)09،)الطابق)

الثالث،)تجزئة الحي الـلـحلدي.

امسا�سي) القانون  تعد ل  تم 

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 

التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 

(،2020 22) يسلبر) بتاريخ) بأكا  ر،)

تحت رقم)97592.  
للخــــالصة والبيـــــان

352 P

شركة QELEC ش.م.م.ش.و. 
رقم 37 الكائن باملركب التجاري 

بالحي اإل اري أوال  تا لة.  

السجل التجاري رقم 2399 

تارو انت.

تغيير مقر الشركة. 
حذف نشاط من أهداف الشركة.
 زيا ة نشاط من اهداف الشركة.

تحيين النظام االسا�سي.
ملحضر) عرفي  عقد  بلقت�سى 

الجلعية العامة غير العا  ة لشركة))

QELEC)ش.م.م.ش.و بتاريخ)7)اكتوبر)

عل2) والترا�سي  االتفاق  تم  ( (2020

ما لي):

تغيير مقر الشركة من حي الكر�سي)

شارع الحسن الثاني زنقة سوس أوال )

 37 إ 2 العنوان الجد د رقم) ( تا لة)

باملركب التجاري بالحي اإل اري أوال )

تا لة

حذف بيع أ وات و لوازم الكهرباء))

بيع و تركيب لوازم الطاقة الكهربائية))

و االشغال املختلفة) مقاول في البناء)

من اهداف الشركة.

زيا ة تاأر من أهداف الشركة.

)تحيين النظام امسا�سي للشركة.))

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية) باملحكلة  الضبط 

 2020 5ي) يسلبر) بتاريخ) تارو انت 

تحت رقم:)0)5ي.

353 P

WEMSA SHIPPING AGENCY
SARL

شركة محدو ة املسؤولية

رأسلالها : 700.000  رهم

 تحويل املقر االأتلاعي 
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

املؤرخ في)2020/يي/0ي)قرر مساهلو)

الشركة ما  لي):)

للشركة) االأتلاعي  املقر  تحويل 

إ 2 اقامة الجامعة الطابق التاني رقم)

حي) الدهبي  املنصور  شارع  50/2ي)

الداخلة اكا  ر.

تعد ل القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 

التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 

تحت) 2/2020ي/ي2) بتاريخ) باكا  ر 

رقم)97570. 
للخالصة و التذكير)

قبال حسن)))

354 P

DOAINE DB شركة
ش.م.م

 PARC علارة) الثالث  الطابق 

VIEW SQUARE)فونتي تجزئة ك)30 

-)أكا  ر.

 500.000 (: االأتلاعي) الرأسلال 

 رهم.

السجل التجاري رقم):)373ي2.

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

3ي/يي/2020)قرر الشركاء)ما  لي):

»بول) السيد) استقالة  إقرار 

كلسير) منصبه  من  ليندريس»)

للشركة)؛

أوفقير) رشيدة  السيدة  تعيين 

كلسيرة للشركة.

لهم) املخول  امشخاص  انتداب 

بالتوقيع باسم الشركة.

النظام) من  2ي) املا ة) تحيين 

امسا�سي للشركة.

أد د) أسا�سي  نظام  اعتلا  

للشركة.

بالسجل) القانوني  اإل داع  تم 

بأكا  ر) التجارية  باملحكلة  التجاري 

عد ) تحت  0ي/2ي/2020) بتاريخ)

.97220
املسير

355 P

 STE AL BOUNYANE شركة

»GENIE CIVIL   SARL

RC:17641

تعد ل
بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ))

2020/يي/20))قرر ما لي):

العلمي)) وفاء) السيدة  تعيين 

كلسييرة))للشركة).

حصة من طرف السيد) (500 بيع)

بوشرى) السيدة  إ 2  الكرماوي  معا  

بن القا د)-

تحيين القانون االسا�سي للشركة.

تم اال داع القانوني بكتابة الضبط)

باملحكلة االبتدائية انزكان تحت رقم)

2275)بتاريخ)2/2020ي/8ي.

356 P

 SOCIETE CLASS TRAVAUX

SARL

العام) الجلع  مداولة  بلقت�سى 

اكتوبر) (27 االستثنائي املؤرخ بتاريخ)

رأسلالها) والتي  لشركة  (2020

 (2 برقم) الكائنة  00.000ي) رهم 

الطابق امول علارة) (02 مكتب رقم)

883ي))تجزئة املسيرة اكا  ر)

السيد) أد د  مسير  تعيين  تقرر 

عبد املجيد بكوري))

تم انجاز اإل داع القانوني بكتابة)

التجارية)) املحكلة  لدى  الضبط 

تحت) 2020/يي/27) بتاريخ) باكا  ر 

رقم)97285.

357 P
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  SOCIETE DAKMAR CAR

 SIEGE(SOCIAL : HAY(TAYERT

 SOUFLA(BLOC(D(RUE 10 N° 24

.BIS GUELMIM

العام) الجلع  قرار  بلقت�سى 

بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

املدون) الشركة  بلقر  2020/يي/20)

أعاله،)تقرر ما لي):

السيد)) طرف  من  الشركة  تسير 

محدو ة) غير  ملدة  السليلاني  حسن 

ابوشا) السيدة  استقالة  قبول  بعد 

الخليفة من مهام التسيير.

العنوان) إ 2  الشركة  مقر  تحويل 

التا ي:)حي تيرت السفل2 بلوك   زنقة)

0ي)رقم)22)مكرر كلليم.)))

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

)ي) يسلبر) االبتدائية بكلليم بتاريخ)

2020)تحت رقم))ي2020/32.

358 P

 STE PNEUMATIQUE

ANAJAH

 SARL

بلقتضـى الجلع العام الغير العا ي)

لشركة) 2020/يي/2ي،) في) املؤرخ 

»PNEUMATIQUE ANAJAH» 

SARL AU))تقرر ما لي):)

سامي) السيد  املسير  استقالة 

العضراوي من التسيير و تعيين السيد)

للشركة) وحيد  كلسير  املوين  عا ل 

كامل) تخويله  مع  محدو ة  غير  ملدة 

الصالحيات حسب القانون امسا�سي)

للشركة.

باملحكلــة) القانوني  اإل داع  تم 

2/2020ي/يي  االبتدائية بانزكان،)في)

تحت رقم)8ي22.

359 P

 STE ARGHEN DE NEGOCE
ET CONSTRUCTIONSARL

شركة ارغن للتجارة و البناء
ذات املسؤولية املحد ة

رأسلالها 00.000)  رهم
مقرها االأتلاعي : مركز اكلي 

تارو انت
السجل التجاري : 2259  تارو انت

الزيا ة في راس مال الشركة
تحد ث القانون امسا�سي

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
2/2020ي/07)تم تقرير ما  لي:

االأتلاعي) املال  راس  في  -الزيا ة 
0.000)5) رهم) بقيلة) للشركة 
الف  رهم)) ستون  و  مائة  )خلس 
إ 2) 20.000) رهم  من) ليرتفع 
الف) مائة  )ست  00.000)) رهم)

 رهم)
االسا�سي) القانون  تحد ث 

للشركة.
بكتابة) القانوني  اال داع  تم 
االبتدائية) باملحكلة  الضبط 
2/2020ي/7ي  بتاريخ) بتارو انت 

تحت عد ).8)5ي.
360 P

 STE GENERALE DU 
DROGUERIE ISTAIN  SARL

Par(Abrév. DISTAIN
الشركاء)) قرار  محضر  بـلوأب 
بـتـاريـخ)2/2020ي/09)تم االتفاق عل2)

ما  لي):)))
رفع الرأسلال االأتلاعي))للشركة))
من)200.000.ي) رهم إ 2))2.000.000  
 (00.000 مبلغ) بزيا ة  وذلك   رهم 
الجاري) بالحساب  بتعويضه   رهم 

للشركاء)بلبلغ)00.000)) رهم.)
امساسية) القوانين  تحد ث 

للشركة.
القانوني) اإل داع  تم  وقد  (2-
املحكلة) هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 
 2292 رقم) تحت  بانزكان  االبتدائية 

وذلك بتاريخ)2/2020ي/22.
من األ النسخة والبيان

361 P

 HOWAR شركـــة

TECHNOLOGIE
ش.م.م

 وار اللوز .الجلاعة الترابية املها ي.

إقليم تارو انت

الزيــــــا ة في رأس املــــــال االأتلــــــــاعي 

من 00.000ي  رهم إ 2 500.000 

 رهم

)ي أنبر) انعقد  وم) (- ي)

االستثنائي) العام  الجلع  (2020

 HOWARA ( شركـة) لشركاء)
قرر) (، TECHNOLOGIEش.م.م)

في) الزيا ة  وباإلألاع  ( فيه) الشركاء)
حاليا) املحد   االأتلاعي  املال  رأس 

في مبلغ)00.000ي) رهم،)بلبلغ قدره)

200.000)) رهم،)ليصبح الرأس املال)

)500.000) رهم و ذلك) الجد د هو)

حصة اأتلاعية من) (2000 بإصدار)

فئة)00ي. رهم ثم االكتتاب فيها نقدا)

من طرف الشركاء)اآلتية أسلاءهم):

000ي  (: علر) شوكري  السيــد 

حصة إأتلاعيـــــة.

000ي   (: ألال) شوكري  ( السيــد)

حصة إأتلاعيـــــة.

000ي  (: خالد) شوكري  ( السيــد)

حصة إأتلاعيــــــة.

000ي  (: هشام) شوكري  ( السيــد)

حصة إأتلاعيــــــة.

حصة) (2000 (: املجلـــــوع)

إأتلاعيــــــة.

املا ة) تعد ل  ذلك  عن  ونتج 

امسا�سي) القانون  من  السابعة 

للشركة):
املال) رأس  (: السابع) الفصل 

االأتلاعي
للشركة) االأتلاعي  املال  رأس 

محد  في مبلغ)500.000) رهم مقسم)

)حصة اأتلاعية من فئة) (5000 إ 2)

00ي) رهم موزعة عل2 الشكل االتي):

250ي  (: علر) شوكري  السيــد  (

حصة إأتلاعيـــــة.

250ي   (: ألال) شوكري  السيــد 

حصة إأتلاعيـــــة.

250ي  (: خالد) شوكري  السيــد 

حصة إأتلاعيــــــة.

250ي  (: هشام) شوكري  السيــد 

حصة إأتلاعيــــــة.

حصة) (5000 (: املجلـــــوع)

إأتلاعيــــــة.

لدى) القـانـوني  اإل داع  تم  (- (2

االبـتـدائيـة) باملحكلـة  الضبـط  كتابـة 

 2020 ( ي2 أنبر) بتـارو انـت  وم)

تحث رقـم575ي.

362 P

شركة  ID SALAH  .ش.م.م
رأسلالها  : 800.000.00 92  رهم

املقر اإلأتلاعي:   5ي5 علارة إفران 

شارع املقاومة حي الصناعي أكا  ر

الزيا ة في رأسلال الشركة
بلقت�سى عقد عرفي للجلع العام)

الغير العا ي  وم))ي) يسلبر))2020،)

قرر شركاء)الشركة ما لي):)

الشركة) رأسلال  في  الزيا ة 

إ 2) 92.800.000) رهم  مبلغ) من 

طريق) عن  292.800.000) رهم،)

حصة أد دة)) ( (2.000.000 إحداث)

،)بتضلين العقو ) 00ي) رهم) بقيلة)

املنقولة:

التقسيم) سيتكون  الزيا ة  وبهذه 

الجد د للرأسلال االأتلاعي للشركة)

عل2 الشكل)

التا ي):

(: أحلد) إفران  السيد)ة)) (-

720.))ي2  72.000).)ي2) رهم أي)

حصة.

(: هللا) عبد  إفران  السيد)ة)) (-

 292.800 أي) 29.280.000) رهم 

حصة

(: سلك) بكيش  السيد)ة)) (-

 292.800 أي) 29.280.000) رهم 

حصة

(: إسلاعيل) إفران  السيد)ة)) (-

80).75ي  أي) 8.000)7.5ي) رهم 

حصة)

من) املعنية  الفصول  تعد ل  (-

النظام امسا�سي للشركة.
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باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

(،3272 رقم) تحت  بأكا  ر  التجارية 

بتاريخ)2/2020ي/ي2.

363 P

مطاحن أنزا ش م
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

29)سبتلبر) االستتنائي بأكا  ر بتاريخ)

قرر مساهلوا شركة مطاحن) (2020

5.000.000ي  رأسلالها) م  ش  انزا 

 رهم.
من) الشركة  رأسلال  رفع 

25.000.000)) رهم ا 2)35.200.000 

الحساب) من  أزء) طريق  مج  عن 

الجاري أي ما مجلوعه)0.200.000ي 

 رهم.

الشركة عن) املال  تخفيض رأس 

الخسائراملتراكلة) امتصاص  طريق 

5.000.000ي  إ 2) (35.200.000 من)

 رهم.
القانون) من  (7 الفصل) تعد ل 

امسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 

التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 

 2020 )ي) يسلبر) بتاريخ) بأكا  ر 

تحت رقم))9750 .

364 P

 STE SOCOURD
SARL

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

 7 بتاريخ) املسجل  3) يسلبر2020،)

 يسلبر)2020)قرر الجلع العام الغير)

 STE SOCOURD لشركة) العا ي 

مسؤولية محدو ة،)
000.000.ي) رهم،) رأسلالها)

الحي) (20( رقم) االأتلاعي  مقرها 
الصناعي ا ت ملول)

حيث تقرر ما  لي):)

•)الزيا ة في رأسلال الشركة بلبلغ)

   200.000 800.000) رهم ونقله من)

 رهم إ 2)000.000.ي) رهم.
القانون) من  (7( البند) تغيير  (•

امسا�سي للشركة.)

باملحكلة) تم  (: القانوني) اإل داع 

االبتدائية بإنزكان بتاريخ)7ي) يسلبر)

2020)تحت رقم)2257.

365 P

FIDUCIAIRE ZIAD

 STE IMMOBILIERE

FORCING SARL AU

 CITE FOUNTY AGADIR
إعالن عن تغيير

(: ما  لي) عل2  االتفاق  تم 

2020/يي/23)بلقت�سى الجلع العام)

االستثنائي  وم

-)إقالة السيدة العلوي أمينة من)

منصبها كلسيرة للشركة

مونيا) ا  اب  السيدة  تعيين  (-

غير) ملدة  للشركة  وحيدة  كلسيرة 

محدو ة
رقم السجل التجاري)75)7 

التجارية) باملحكلة  اإل داع 

تحت) 2/2020ي/22) باكا  ر  ومه)
رقمي9758.

366 P

 TRANSPORT  شـــــــركــــة

  AMELEN PARIS  SARL
عا ى) غير  عام  محضر  بلقت�سى 

قرر) 09/2020/ي2) بتاريخ) املنـعـقـد 

 TRANSPORT ( للشركة) الشركاء)
رأسلـالها) (،.AMELEN PARIS SARL

00.000ي) رهـم الكائـن مقـرها):)شارع)
573)رقم)يي)الجرف انزكان.

ما  لــي):

•)تعد ل القانون امسا�سي للشركة

محدو ة) شركة  إ 2  تحويلها  (•

املسؤولية ذات شريك وحيد

)حصة الخاصة) ( (500 ( ( تفويت) (•

السيد) ا 2  ابنعيم  احلد  بالسيد 

حسن أسيمي

من) (07 و) (0( املا تين) تغيير  (•

القانون امسا�سي للشركة)

أصبح توزيع الحصص والرأسلال)

الشركة كالتا ي):

00.000ي  ( السيد حسن أسيمي)

 رهم))000ي)حصة

ابنعيم) احلد  السيد  استقالة  (•

من منصبه))كلسير))للشركة

أسيمي) حسن  السيد  تعيين  (•

غير) ملدة  للشركة  ( ( وحيد) كلسير 

محدو ة

باملحكلة) القانـوني  اإل داع  تم  (•

703ي  رقم) تحت  بانزكان  االبتدائية 

 وم)0/2020ي/)0
اإلمضاء):
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SAS VINCERO COURTAGE

 Société(par(Actions(Simplifiée

au(capital(de 50 000 €

 SIEGE(SOCIAL : 243 AVENUE

 CUGNOT- ZAC(DES

ESCAMPADES

MONTEUX 84 170

تأسيس فرع أد د باملغرب
القرارات) محضر  بلقت�سى 

االستثنائية لللساهم الوحيد بتاريخ)

)2)نونبر2020،)قرر املساهم ما  لي):

تحت) املغرب  في  فرع  تأسيس  (

 VINCERO COURTAGE اسم)

.SUCCURSALE

 (9 اإلقامة رقم) (: املقر االأتلاعي)

شارع اخنوش حلد الحج اكا  ر.

امللثلين القانونيين للفرع:

-)السيد ألين بيكتون حامل أواز)

سفر رقم3CR(7550ي   

حامل) مصون  السيد  ومنيك  (-

أواز سفر رقم5)8ي)3AIي    

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 

الضبط باملحكلة التجارية بأكا  ر،)

رقم) تحت  (2020 7ي أنبر) بتاريخ)

ي9753.
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SOCIETE RACHIMUS
 HAY(ESSAADIYINE 2 Rue 3

.N°58 - Guelmim
العام) الجلع  قرار  بلقت�سى 
بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
املدون) الشركة  بلقر  30/يي/2020)

أعاله،)تقرر ما  لي):
إقرار وفاة املرحوم ملوك مصطفى)
شريك بالشركة وتوزيع حصته عل2)

ورثته.
ملوك) املرحوم  ورثة  تنازل 
الشركة) في  حصتهم  عن  مصطفى 
البالغة)500)حصة اأتلاعية لفائدة)

السيد رشيد الرزاني.
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
إ 2) املسؤولية  محدو ة  شركة  من 
ذات) املسؤولية  محدو ة  شركة 

الشريك الويحد.
السيد) طرف  من  الشركة  تسير 

رشيد الرزاني ملدة غير محدو ة.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
بتاريخ) بكلليم  االبتدائية 
8ي/2ي/2020)تحت رقم)2020/322.
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AMASSINE
ش م م ش و

بلقت�سى محضر الجلع))العام غير)
العا ي املنـعـقـد بتاريخ)2020/يي/09):
وفًقا للقانون املعلول به وبلوأب)
»موأب اراثة ضلنها) ( العقد العد ي)
 2020 أكتوبر) 3ي) بتاريخ) فريضة»)
والذي حرره كل من العدلين احلد)
املسجل) الفقير  محلد  و  مكرم 
باملحكلة االبتدائية اكا  ر تحت رقم)
289)–)كناش التركات رقم)80):)اعالن)
عن وفاة السيد ا ت اماسين احلد))
ورثته هم عل2) (2020 0ياكتوبر)  وم)

النحو التا ي):
السيدة ا ت امسين نعيلة)–)ا ت)
امسين محلد)–)ا ت امسين عزيز)–)
ا ت امسين اسلاء)–)اريزي فاطلة)–)
ا ت امسين) (– ا ت اماسين خد جة)

ا لن.
من) و7) (( وقد تم تعد ل املا تين)

القانون امسا�سي كلا  لي):



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202)الجريدة الرسمية   96

السيدة ا ت امسين نعيلة)97.22 

حصة)9.722,00) رهم)

ا ت امسين محلد)92.22ي)حصة)

9.222ي) رهم)

92.22ي)حصة) ا ت امسين عزيز)

9.222ي) رهم)

ا ت امسين اسلاء)97.23)))حصة)

9.723) رهم))

اريزي فاطلة)25ي)حصة)2.500ي 

 رهم)

 97.23 خد جة) اماسين  ا ت 

حصة)9.723) رهم.

92.22ي)حصة) ا ت امسين ا لن)

9.222ي) رهم.

•)قرر الشركاء)تعيين السيدة ا ت)

امسين كلسيرة وحيدة))للشركة.

امسا�سي) القانون  تعد ل  (•

للشركة من الشركة ذ ات املسؤولية)

املحدو ة بلساهم واحد ا 2 الشركة)

ذات املسؤولية الحدو ة.

باملحكلة) القانـوني  اإل داع  تـم 

 97295 بأكا  ر تحت رقم) ( التجارية)

 وم))2/2020ي/)ي. 
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STE COREMO  S.A.R.L
AU(CAPITAL(DE 800.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : RUE(MOUSSA

IBN NOUSSAIR Q.I AGADIR

RC: 891

الزيا ة في رأسلال الشركة
 بلقت�سى محضر الجلع االستثنائي

املؤرخ بتاريخ)ي) أنبر))2020)لشركة)

 800.000 ( كوريلو ش.م.م رأسلالها)

 رهم تقرر ما  لي):

معا نة وفاة أحد الشركاء)ومسير)
املرحوم علر فصكي وتقد م التعازي)

في) أد د  مسير  تعيين  ثم  مسرته.)

اسم السيد فصكي محلد أمين ملدة)

واسعة) صالحيات  تخويله  مع  سنة 

لتسيير الشركة  ون املساس بتفويت)

الشركة) باسم  والتوقيع  الحصص 

بصفة منفر ة.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكلة التجارية)

باكا  ر تحث))عد )97582)بتاريخ)22 

 أنبر)2020 .
من أأل النسخة والبيان)

عـن الـلسير
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STE LINA GREEN
Société(à(résponsabilité(limitée

 Siège(social: Bur(n°E 203 2ème

 étage, bloc(E, Agadir(technopole

 1 - lotissement(Founty(Lot

 n° 118, arrondissement(de

Bensergau - Agadir

IF : 76148030 - 

ICE : 001494812000030 - 

RC : 42805.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

املؤرخ في)27/يي/2020)تم ما  لي):

إ 2 أنشطة) إضافة نشاط أد د 

املا ة)2)من النظام امسا�سي للشركة،)

وهو نقل البضائع للحساب الخاص.

تعد ل القانون امساا�سي للشركة.

إ داعه) تم  (: القانوني) اإل داع 

بتاريخ) بأكا  ر  التجارية  باملحكلة 

)ي-2ي/2020)تحت رقم)5ي975.
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YOUZIN SARL AU
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
قرر) 8ي20/يي/28) بتاريخ) املنعقد 

املسوولية) ذات  الشركة  شركاء)

املحدو ة ما  لي):)
من) الشركة  رأسلال  رفع  (- ي)

200.000) رهم) إ 2) 0.000ي) رهم 

مقاصة مع الحساب الجاري للشركاء.

2)-توسيع النشاط التجاري بزيا ة)

أعلال متنوعة و أعلال البناء

باملحكلة) تم  (: القانوني) اإل داع 

االبتدائية بانزكان  وم)2/2020ي/ي2 
التجاري) السجل  (،2285 رقم) تحت 

رقم)7008.
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 STE AGRUMES DE

TAROUDANT SARL

العنوان : إقامة اممير موالي عبد 

هللا، أكدال، الرباط

السجل التجاري رقم927ي) :

إضافة نشاط للشركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

محضر) وضع  تم  ( ( 8ي20) 7/07ي/ 

رقم) تحت  اإلستتنائي  العام  الجلع 

9858ي OR / 292يRE 2) حلل)

الخصائص التالية):

امساسية) امنشطة  تغيير  تم 

وتسويق) وتجهيز  إنتاج  (: إ 2) للشركة 

الفواكه والخضروات/تعبئة وتغليف)

إستيرا ) (/ والخضروات) الفواكه 

وتصد ر).

 وكذا إضافة الخدمات اللوأستية

امسا�سي) القانون  مستوى  عل2 

للشركة.
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 STE BADR DINE

 TRANSPORT SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة 

رأسلالها 2.200.000  رهم

املقر االأتلاعي :اكا  ر تيكنوبول 

 A2مكتب رقم يي –A بلوك – I

– الطابق الثاني – تجزئة فونتي - 

اكا  ر

سجل تجاري رقم:25209/ أكا  ر

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

اتخاذ) تم  22اكتوبر2020،)  وم)

القرارات التالية):

العنوان) ا 2  الشركة  مقر  نقل  (-

(–A بلوك) (–Iاكا  ر تيكنوبول االتي:)

الثاني) الطابق  (– (A2يي مكتب رقم)

–تجزئة فونتي)-)اكا  ر.

امسا�سي) القانون  تحيين  (-

للشركة.

بكتابة) القـانوني  اإل ـداع  تم 
الضبط لللحكلة اإلبتدائية بانزكان)
رقم) تحت  (2020 0ي) أنبر) بتاريخ)
بأكا  ر) التجارية  واملحكلة  882ي،)
رقم) تحت  (2020 2ي) أنبر) بتاريخ)

)7ي3.
374P مكرر

   CRUSBEL  شــــركة
الـسجـل الـتـجـاري عـد : 8203ي - 

أكـــا  ــــــر
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
الجلعية) قررت  (،2020 5ي) نا ر)
الجلع) بلثابة  املنعقدة  العامة 
املسلاة) للشركة  اإلستثنائي  العام 
برأسلال) ش.م.م.،) (،« (CRUSBEL  »
مقرها) الكائن  5.000.000ي) رهم،)
امول،) الطابق  (،287 رقم) بأكا  ر،)
علارة كربيض،)شارع الحسن الثاني،)
العنوان) ا 2  اإلأتلاعي  املقر  تحويل 

التا ي):
علارة) تيكمي،) أكا  ر،مشروع  (•
(،2 الطابق) 2ي،) شقة رقم) (،20 رقم)

شارع الجيش امللكي.
امسا�سي) القانون  تعد ل  تم  (•

للشركة.
بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 
التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 
(،2020 8ي) أنبر) بتاريخ) بأكا  ر،)

تحت رقم)97553.  
للخــــالصة والبيـــــان
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 BL BUSINESS   شركة
محدو ة املسؤولية ش.و

  تغيير املقر االأتلاعي
 8 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
 BL(شتنبر)2020)باكا  ر قرر الشريك

BUSINESS SARL AU)ما  لي:
للشركة,) االأتلاعي  املقر  تغيير  (•

من)):
•))من عند تجزئة رقم)8ي57)الحي)

املحلدي اكا  ر.
تجزئة رقم) (03 مكتب رقم) (: إ 2) (•
الحي) البيضاء) الدار  شارع  ( (E32((

املحلدي))اكا  ر.



97 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 

القانون) من  ( (2 البند) تغيير  (•

االسا�سي.

اال داع) تم  (: القانوني) اال داع  (•

باملحكلة) الضبط  بكتابة  القانوني 

التجارية باكا  ر بتاريخ))2/2020ي/0ي  

تحت رقم))97238.
للخالصة والتذكير)
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 STE SALAMA CONTROLE

 INDUSTRIEL SARL
تفويت الحصص االأتلاعية

بلقت�سى الجلع العام غير العا ي)

املنعقد بتاريخ)2020/يي/02)لشركة)

اندوستر يل.ش) كونترول  سالمة 

برقم) االأتلاعي  مقرها  الكائن  م  م 

شارع الكرامة حي رياض السالم) (07

أكا  ر،)تقرر ما لي:)

تفويت) عل2  املصا قة  تلت  ( ي))

أصل) من  اأتلاعية  حصة  (280

السيد) التي  لتلكها  و  حصة  200ي)

ذلك) و  الشركة،) من  احلد  نداو  

لفائدة السيد املهاأري الحسين.

2))قبول السيد املهاأري الحسين)

ومع) بصفته شريكا أد دا للشركة،)

الجد دة) الحصص  هذه  إصدار 

النحو) عل2  الشركة  رأسلال   صبح 

التا ي:

السيد نداو  احلد)720))حصة

  280 الحسين) املهاأري  السيد 

حصة

محلد السيد))الساكن)300)حصة

50ي   أليلة) الساكن  السيدة 

حصة

50ي   حنان) الساكن  السيدة 

حصة

السيد الساكن خالد)300))حصة

السيد الساكن توفيق)300))حصة

املجلوع):)2200))حصة

 ( وباملوازات تم تعد ل الفصلين)

و7)من القانون امسا�سي للشركة.

امسا�سي) القانون  تعد ل  ((3

للشركة

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم  وقد 
بأكا  ر) التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم) تحت  2/2020ي/23) بتاريخ)
رقم السجل لتجاري) (2020/9759(

3)3يي.
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  TAMDID PRINT sarl
رأس مالها 00.000ي  رهم

املقر اإلأتلاعي : بلــــوك لكويرة رقم 
75 تلد د الداخلة اكا  ر.  

ذات) شركة  تأسيس  عن  إعالن 
املسؤولية املحدو ة)

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى  (- ي)
تم) م،) (2020 2) أنبر) بتاريخ)
لشركة) امسا�سي  القانون  إحداث 
ذات املسؤولية املحدو ة من طرف)

املوقعين للعقد،)خصائصها كالتا ي):
TAMDID PRINT((:التسلية(-

بلــــوك لكويرة) (: املقر اإلأتلاعي) (-
رقم)75)تلد د الداخلة اكا  ر.

-)الهدف اإلأتلاعي):)
أعلال الطباعة واإلشهار.

(: في) حد   الشركة  مال  رأس 
000ي  عل2) مجزء) 00.000ي) رهم 
) رهم للحصة) 00ي) حصة من فئة)

الواحدة كلها مكتتبة كالتا ي):
السيد))عبد الصلا  اقريفة):)200  

حصة،)أي)20.000) رهم.
السيدة))خد جة اوالحوس):)200 

حصة،)أي)20.000) رهم.
 200 (: ابرا ـــــم) الحـــســــن  السيد 

حصة)،)أي))20.000) رهم
أي) حصة  000ي) املجلوع)

00.000ي) رهم)
»الحـــســــن) السيد) (: التسيير) (-
ابرا ـــــم»)والسيد)»محلد بن�سي»)عينا)
الشركة) لهذه  وحيد ن  كلسير ن 
بإمضاء)السيد)»الحـــســــن ابرا ـــــم»)أو)

السيد)»محلد بن�سي»).
اعتلا  التوقيع الوحيد للسيد) (-
لبطاقة) الحامل  بن�سي  محلد 
 JE((3(9 رقم) الوطنية  التعريف 
املؤسسات) وأليع  للبنك  بالنسبة 

املالية.

-)السنة املاليـــــــة):)من فاتح  نا ر إ 2)
ي3) أنبر).

-)املدة):)99)سنة.
لقد تم اإل داع القانوني لدى) (-2
بتاريخ) باكا  ر  التجارية  املحكلة 
 -  97573 2/2020ي/ي2م تحت رقم)

السجل التجاري:)ي2529.
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 STE SARSEIGE COMPTA
SARL

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سي 
25/09/2020)با ت ملول تم تأسيس)
شركة ذات املسؤولية املحدو ة ذات)

الخصائص التالية)

 SUCRE شركة) (: التسلية)
 D’ORGE AIT MELLOUL SARL

الفتح) تجزئة  (: ألالأتلاعي) املقر 
رقم)7)ي)أ ت ملول

الهدف)):
 PATTISSERIE ET BOULANGERIE 

 / ACHAT(ET(VENTE(DE
  PRODUITS ALIMENTAIRE

املدة):)99)سنة.
00.000ي) رهم) الرأسلال:)
فئة) من  حصة  000ي) إ 2) مقسلة 

00ي) رهم لكل واحدة.)
لفائدة) اأتلاعية  حصة  ((00

بونعيم علر.)
لفائدة) اأتلاعية  حصة  00ي)

بونعيم العربي
لفائدة) اأتلاعية  حصة  00ي)

بونعيم الحسين
لفائدة) اأتلاعية  حصة  00ي)

بونعيم عبد هللا
لفائدة) اأتلاعية  حصة  00ي)

بونعيم الحسن
التسيير):)تم تعيين السيد بونعيم)
علر كلسير للشركة ملدة غير محدو ة.
اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 
القانوني باملحكلة االبتدائية بانزكان)
رقم))) تحت  0/2020ي/22) بتاريخ)
)83ي)والسجل التجاري رقم297ي2.
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STE.CARROSSERIE 

SIDI-BIBI

الصفة القانونية :

 .Forme(juridique : S.A.R.L .AU

.AU(CAPITAL : 10.000 DH

 Siège(Social : DR.BIZGARNE

 PRES STATION PETROM SIDI

BIBI-CHTOUKA AIT BAHA

تأسيس 

(: في) العرفي  العقد  تاريخ تسجيل 

2020/يي/ي2)-)بسيدي بيبي.

والتي تحلل الخصائص التالية):

الهدف االأتلاعي:)صيانة واصالح)

شاحنات) هياكل  اأسام  أليع 

التبر د.)

0.000ي) رهم) (: رأسلال الشركـة)

مقسلة إ 2)00ي)حصة من فئة))00ي 

 رهم للحصة الواحدة.)

موزع عل2 الشكل التا ي:

-)السيد ورين العربي)00ي)حصة.))

من) ابتداء) سنة  (99 املدة:)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

إ 2) فاتح  نا ر  من  املالية:) السنة 

ي3) يسلبر من كل سنة ما عدا السنة)

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االأتلاعي  وار بيزكرن قرب)

بيبي-شتوكة) سيدي  بتروم  محطة 

ا ت باها.)

التسيير:)عين السيد ورين العربي)

غير) لللدة  للشركة  وحيد  مسير 

محدو ة.))

(: التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

االبتدائية) باملحكلة  الضبط  بكتابة 

تحت) 2/2020ي/ي2) بتاريخ) بإنزكان 

رقم)2282.  

380 P
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مكتب التسيير،)االعالميات واملحاسبة)
»كاأيسكو»

شركة  IS-TRAVAUX  ش.م.م. 
إعالن بتأسيس

وبلوأب) 0/2020ي/20) بتاريخ)
تأسست) ي525)،) عد ) عرفي  عقد 
شركة ذات املسؤولية املحدو ة تحت)
هدفها) ش.م.م  («IS-SERVICE« اسم)

كالتا ي:
-)امشغال املختلفة.

مركز ألاعة) ( (: العنوان التجاري)
الركا ة تيزنيت.)))

00.000ي) رهم)) (: ( مالـــها) رأس 
000ي  موزعة إ 2) )مائة ألف  رهم))
)00ي) رهم)) )قيلة كل حصة) حصة)

مائة  رهم.
تم تعيين السيد)) (: تسيير الشركة)
للشركة) كلسير  ( هندا) ابراهيم 
كامل) إعطائه  مع  محدو ة  غير  ملدة 
الصالحيات حسب القانون امسا�سي)

للشركة.)
 99 الشركة) علر  مدة  (: املـــدة)
تاريخ) من  سنة)) وتسعون  )تسعة 

تأسيسها النهائي).
إ داع) تم  (: القانوني) اإل داع 
امللف القانوني بلكتب الضبط لدى)
املحكلة االبتدائية بتيزنيت عد )ي80  

بتاريخ)2/2020ي/22 .
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   MEDIAYOY  ميديايوي
شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى  (- ي)
شركة) تأسيس  تم  2/2020ي/07)
ذات املسؤولية املحدو ة خصائصها)

كالتا ي):
-)التسلية):)ميد ا وي)

التسويق) (: (- الهدف االأتلاعي) (-
الرقمي

-)تاأر في االستيرا  و التصد ر)))
-)مفاوض)

الطابق) (،7 -)املقر االأتلاعي:)رقم)
الدشيرة) ي2ي،) علارة) (، الثالث)

الجها  ة.
-)املدة):)99)سنة.

00.000ي) رهم) الرأسلال) (-
000ي)حصة اأتلاعية) مقسلة عل2)
من فئة)00ي) رهم للحصة الواحدة,)
مقسلة عل2 الشركاء)كالتا ي):)السيد)
حصة) (((7 لبوشواري  وسف)
معا ) الداو ي  السيد  اأتلاعية،)

333)حصة اأتلاعية.)))
:) تعهد بتسيير الشركة) -)التسيير)
إ 2 السيد لبوشواري  وسف ملدة غير)

محد ة.
:) نسب للسيد) التوقيع البنكي) (-

لبوشواري  وسف.
القانوني) اإل داع  تم  وقد  (- (2
املحكلة) لدى  لدى  الضبط  بكتابة 
 2222 رقم) تحت  بانزكان  االبتدائية 
والسجل) 2/2020ي/)ي،) ( بتاريخ)

التجاري رقم)937ي2.
للخالصة و البيان

عن املسير
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عبد الرزاق للنقل املغرب 
ش.م.م.ش.و

 ABDERRAZAK TRANSPORT
MAROKKKO SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى  (- ي)
شركة) تأسيس  تم  2/03/2020ي)
ذات املسؤولية املحدو ة  ات شريك)

وحيد خصائصها كالتا ي):
عبد الرزاق للنقل) ( (: التسلية) ( (-

املغرب)
غير) اممتعة  نقل  (: الهدف) (-

املصحوبة لحساب الغير)
بلوك) ي،) رقم) (: املقر االأتلاعي) ( (-

)0ي،)حي الحسني،)اكا  ر.
-)املدة):)99)سنة.

00.000ي) رهم) الرأسلال) (-
000ي)حصة اأتلاعية) مقسلة عل2)
من فئة)00ي) رهم للحصة الواحدة،)

للشريك الوحيد:
السيد اغريس عبد الرزاق.

التسيير:) تعهد بتسيير الشركة) (-
الرزاق ملدة) إ 2 السيد اغريس عبد 

غير محد ة،)أما التوقيع فينسب له.

2)-)وقد تم اإل داع القانوني بكتابة)

التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 

تحت) (2020 2ي/)0/  بتاريخ) باكا  ر 
والسجل التجاري رقم) (،90209 رقم)

23025
للخالصة و البيان

عن املسير
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FINI SMART شركة
ش.م.م ش.و

رأسلالها 00.000ي  رهم

املقر االأتلاعي رقم 82 حي ا ت 

الطالب، شارع عالل عبد هللا، 

الدشيرة الجها  ة

ICE 002667753000056

تأسيس الشركة ذات مسؤولية 
محدو ة بشريك وحيد

ي.)التأسيس):

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

خلق) تم  2020/يي/20) في) بأكا  ر 

نظام تأسيس الشركة ذات املليزات)

التالية:

مسؤولية) ذات  شركة  ( (: الشكل)

محدو ة بشريك وحيد

  FINISMART((التسلية):))شركة

الهدف)):)تهدف الشركة إ 2):

والعقاقير) التجهيزات  بيع  (•

بالتقسيط
•)أعلال البناء)و الد كور

حي) (82 رقم) (: االأتلاعي) املقر 

شارع عالل عبد هللا،) ا ت الطالب،)

الدشيرة الجها  ة

مدة) حد ت  (: االأتلاعية) املدة 

الشركة في)99)سنة

التسيير):)

•)تعيين السيد ا رمي عبد القا ر،)

الحاصل عل2 البطاقة الوطنية رقم

واملقيم بحي ا كروماي،) (،JB0ي7ي5ي
الجها  ة،) الدشيرة  2ي22،) زنقة)

انزكان)،)مسير وحيد للشركة ملدة غير)

محدو ة.

مع ذلك،)ستلتزم الشركة بتوقيع)

املسير.)

حد  رأسلال) ( (: رأسلال الشركة)
مجزأة) 00.000ي) رهم  في) الشركة 
عل2)000ي)حصة من فئة)00ي) رهم)
الشكل) عل2  موزعة  الواحد  للسهم 

التا ي:
السيد ا رمي عبد القا ر):)000ي:)

حصة،)أي)00.000ي) رهم
2.)اإل داع القانوني:

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بانزكان بتاريخ)8ي) يسلبر)

2020)تحت رقم)2272.
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 EL AOUNY TRAVAUX
DIVERS SARL AU

 Siège(social : HAY(EL(KOURCI
 RUE(ESSOUDANE  N°44 OLD

TEIMA
 DISSOLUTION et

LIQUIDATION
بلقت�سى محضر الجلع العام غير)
تم) 0/2020ي/08) العا ي املنعقد في)

بلوأبه):
•))حل مسبق للشركة ووضعها في)

تصفية)
مقر) في  التصفية  مقر  تثبيت  (•

الشركة).
القانوني) اال داع  تم  (-
في) بتارو انت  االبتدائية  باملحكلة 
-228ي رقم) تحت  2020/يي/02)

229ي.
385 P

 STE OLGA FRUITS SARL
ش.َم.م

 رأسلالها 00.000ي  رهم
حي العرب رقم 5  وار تلاعيت 

الدراركة اكا  ر
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
  2020 ) أنبر) (03 بتاريخ) ( االستثنائي)
أعاله) املذكورة  الشركة  شركاء) قرر 

ما لي):
•)فوت السيد بولجيد احلد)50ي 
حصة من))حصصه في الشركة البالغ)
500)حصة للسيد الجوهري) عد ها)

محلد)
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فوت السيد ا وأاعا ابراهيم) ( (•

50ي)حصة من))حصصه في الشركة)

للسيد) حصة  (500 عد ها) البالغ 

الجوهري محلد.

بولجيد) السيد  بذلك  صبح  و 

حصة و السيد) (350 احلد مالكا ل)

إ وأاعا ابراهيم مالكا ل)350)حصة)

ل) مالكا  محلد  الجوهري  السيد  و 

300)حصة.

•)تحيين القانون االسا�سي.

اال داع) تم  (: القانوني) اال داع 

اكا  ر) ( التجارية) باملحكلة  القانوني 

رقم) تحت  (2020 )ي) أنبر) بتاريخ)

0ي975.
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DAILYPHAR
SARLAU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة بشريك وحيد
رأسلالها 50.000  رهم

سجل تجاري رقم 5)325 سال

في مؤرخ  موثق  عقد   بلقت�سى 

إعدا ) تم  (2020 أغسطس) (28

ذات) لشركة  امسا�سي  القانون 

وحيد) بشريك  املحدو ة  املسؤولية 

باملليزات التالية):)

(: للشركة) القانوني  االسم 

.DAILYPHAR  SARL AU

الوساطة) (: االأتلاعي) الهدف 

التجارية،)توزيع املنتوأات الصيدلية)

االستيرا ) الصيدلية،) وشبه 

والتصد ر.
50.000) رهم) (: رأسلال الشركة)

مقسلة إ 2)500)حصة من فئة)00ي 

 رهم.

:)الد وري أمين،) الشريك الوحيد)

500)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)

ي3) يسلبر من كل سنة ماعدا السنة)

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

مد ونة) شارع  (: االأتلاعي) املقر 
رقم)يي)بطانة سال.

املسير):)الد وري أمين.

كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 

الضبط لدى املحكلة التجارية بسال)

تحت رقم) (2020 ي2) يسلبر) بتاريخ)

.859
بلقت�سى مقتطف وبيان املسير

387 P

MOTAWAFIKA
شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها : 00.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : ) زنقة أبو عنان 

الطابق امول الرباط

تصفية نهائية
الجلع) محضر  ملداولة  تبعا 

استثنائيا) املنعقد  العا ي  العام 

لشركة) (،2020 نوفلبر) 2ي) بتاريخ)

ومقرها) ش.م.م.) (MOTAWAFIKA
الطابق) عنان  أبو  زنقة  (( بالرباط)

امول،)تقرر ما لي):

من) تصفية الشركة نهائيا ابتداء)

تاريخ)ي3)أكتوبر)2020.

إقفال السجل التجاري.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم) تحت  (،2020  ومي2) يسلبر)

09525ي.
بلثابة مقتطف وبيان

مصفي الشركة

السيدة لال عواطف العلمي

السيدة وفاء)مسكاني فيال ي
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COLCHIQUE VOYAGES
شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها)00.000ي) رهم
زاوية شارع) 2ي،) (: املقر االأتلاعي)

امبطال وزنقة وا  زيز،)شقة رقم)ي،)

أكدال الرباط

العام) ألع  محضر  ملداولة  تبعا 

نوفلبر) (3 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

 COLCHIQUE لشركة) (،2020

VOYAGES)ش.م.م.)تقرر ما لي):

لشركة) االأتلاعي  املقر  تحويل 
ش.م.م.) (COLCHIQUE VOYAGES
زاوية شارع امبطال وزنقة) 2ي،) من)
وا  زيز شقة رقم)ي)أكدال الرباط إ 2)
2ي،)علارة) الطابق الرابع،)شقة رقم)
)امبطال وزنقة) 2ي،)زاوية شارع) رقم)

وا  زيز أكدال الرباط.
تغيير بالتا ي الفصل)2)من النظام)

امسا�سي.
بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم) تحت  (،2020 ي2) يسلبر)  وم)

09522ي.
بلثابة مقتطف وبيان
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RABAT INNOV
شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها 00.000ي  رهم
املقر االأتلاعي : )2، شارع علر 
ابن الخطاب، رقم 8 أكدال الرباط

العام) ألع  محضر  ملداولة  تبعا 
نوفلبر) (3 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
 RABAT INNOV لشركة) (،2020

ش.م.م.)تقرر ما لي):
لشركة) االأتلاعي  املقر  تحويل 
(،2( من) ش.م.م.) (RABAT INNOV
شقة رقم) ابن الخطاب،) شارع علر 
فرحات) زاوية  إ 2  الرباط  أكدال  (،8
علارة) (، C QUETINي228) حشا  و)

D)متجر)3،)املحيط الرباط.
من) نقدا  الشركة  رأسلال  رفع 

00.000ي) رهم إ 2)00.000)) رهم.
تغيير بالتا ي الفصل)2)والفصل)7 

من النظام امسا�سي.
بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم) تحت  (،2020 ي2) يسلبر)  وم)

09523ي.
بلثابة مقتطف وبيان

390 P

STE MAXI CARREAUX
SARL AU

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي،)
 Maxi Carreaux اتفق شركاء)شركة)

sarl au)عل2 ما لي):

رفع رأس مال الشركة من)0.000ي 

00.000)) رهم عن طريق)  رهم إ 2)

 590.000 بلا قدره) حساب الشركاء)

 رهم.

الشركة) مال  رأس  ليصبح 

 (000 إ 2) مقسلة  00.000)) رهم 

(: التا ي) الشكل  عل2  موزعة  حصة 

حصة) ((000 بحند) ابراهيم  السيد 

00.000)) رهم.

تحيين القانون امسا�سي للشركة)

لدى) القانوني  اإل داع  تم  وقد 

املحكلة االبتدائية بتلارة تحت رقم)

2593)بتاريخ)ي2) يسلبر)2020.
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MAITRE ABDESSAMAD ESSALIHI 

NOTAIRE

STE LE PORT 2 NEGOCE
SARL AU

شركة محدو ة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

مقرها االأتلاعي : حي حكم 3، 

عين البرأة، رقم 5، زنقة 2، 

الدارالبيضاء

 بالسجل التجاري رقم 35)327

بالدارالبيضاء

تلقاه) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

االستاذ عبد الصلد الصلحي موثق)

(،2020 نونبر) (23 بتاريخ) باملحلد ة 

قرر الشريك الوحيد ما  لي):

الرحلان) عبد  السيد  قام 

الحصص) أليع  بتفويت  اليوريزي 

 LE شركة،) في  حصة  000ي) وهي)

السيد) لفائدة  (PORT 2 NEGOCE

عبد القا ر عوام.

تلقاه) توثيقي  محضر  بلقت�سى 

االستاذ عبد الصلد الصلحي موثق)

باملحلد ة بتاريخ)23)نونبر)2020.

قرر الشريك الوحيد ما  لي):

املصا قة عل2 تفويت السيد عبد)

الرحلان اليوريزي لجليع الحصص،)

 LE PORT(وهي)000ي)حصة في شركة

عبد) السيد  لفائدة  (2 NEGOCE

القا ر عوام.
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قبول شريك وحيد أد د السيد)

عبد القا ر عوام.

بن) علي  السيد  استقالة  قبول 

منصور بصفته مسير وحيد للشركة.

عوام) القا ر  عبد  السيد  تعيين 

 LE POERT 2 لشركة) وحيد  مسير 

.NEGOCE

تحيين النظام االسا�سي للشركة.

باملحكلة) القانوني  اال داع  تم 

2ي  بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

 يسلبر)2020،)تحت رقم)757350.
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MAITRE ABDESSAMAD ESSALIHI

NOTAIRE

STE P2N MAROC

SARL AU

شركة محدو ة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد

راسلالها : 7.900.000  رهم

مقرها االأتلاعي : شارع اللة 

الياقوت رقم 77ي الطابق ) 

الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 208907

بالدارالبيضاء
محضر الجلع العام االستثنائي

عام) ألع  محضر  ( بلقت�سى)

استثنائي توثيقي تلقاه االستاذ عبد)

باملحلد ة) موثق  الصلحي  الصلد 

بتاريخ)29) ونيو)2020،)قرر الشريك)

اليوريزي الرحلان  عبد   الوحيد 

ما  لي):

توسيع الغرض االأتلاعي للشركة)

ليشلل النشاط الرئي�سي التا ي):

باالستيرا ) الذي  قوم  التاأر 

والتصد ر.

تحيين النظام االسا�سي للشركة.

باملحكلة) القانوني  اال داع  تم 

 22 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

 وليو)2020،)تحت رقم)270.702.

393 P

STE ALAE GLOBAL EVENT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة 

بشريك وحيد

رأسلالها : 0.000ي  رهم

مقرها االأتلاعي : 72 زنقة زرهون 

املكتب 3 

السجل التجاري رقم : 8335)3

تلقاه) توثيقي  محضر  بلقت�سى  (

االستاذ عبد الصلد الصلحي موثق)

(،2020 30) ونيو) بتاريخ) باملحلد ة 

 ALAE لشركة) الوحيد  الشريك  قرر 

GLOBAL EVENT SARL AU)ما  لي):

املصا قة عل2 الحساب التصفية)

واعطاء) عليها،) املشرف  قدمها  كلا 

ونهائيا) تاما  ابراءا  االخير  هذا 

بخصوص ذلك.

وانهاء) التصفية  علليات  اغالق 

وأو  الشخصية املعنوية للشركة.

من) للشركة  النهائي  التشطيب 

السجل التجاري للدارالبيضاء.

باملحكلة) القانوني  اال داع  تم 

 22 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

 وليو)2020،)تحت رقم)يي7207.

394 P

 STE  MOSTAPHA NAFIS ET

ANOUARI MOHAMED
SNC

راسلالها : 0.000ي  رهم

مقرها االأتلاعي : تغبالوت ا ت بن 

عتو تكريكرة أزرو

تبعا لعقد عرفي مؤرخ في)30)نونبر)

2020،)تم وضع محضر الجلع العام)

االستثنائي.

تصفية الشركة،) (: اليوم) أشغال 

تسلية املصفي.

مختلفات.

العام) الجلع  قرر  االول:) الحل 

 30 من تاريخ) توقيف الشركة ابتداء)

نونبر)2020.

العام) الجلع  قرر  (: الثاني) الحل 

نفيس) مصطفى  السيد  تسلية 

مكان) وتحد د  الشركة،) مصفي 

االأتلاعي) املقر  في  الشركة  تصفية 

الكائن بغبالوت ا ت بن عتو تكريكرة)

أزرو.

بكتابة) القانوني  اال داع  تم 

بأزرو) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

2020،)تحت رقم) )ي) يسلبر) بتاريخ)

.8(5

395 P

STE  FRIGO AZRO

SARL

راسلالها : 0.000ي  رهم

مقرها االأتلاعي : تغبالوت ا ت بن 

عتو تكريكرة أزرو

تبعا لعقد عرفي مؤرخ في)30)نونبر)

2020،)تم وضع محضر الجلع العام)

االستثنائي.

تصفية الشركة،) (: اليوم) أشغال 

تسلية املصفي.

مختلفات.

العام) الجلع  قرر  االول:) الحل 

 30 من تاريخ) توقيف الشركة ابتداء)

نونبر)2020.

العام) الجلع  قرر  (: الثاني) الحل 

نفيس) مصطفى  السيد  تسلية 

مكان) وتحد د  الشركة،) مصفي 

االأتلاعي) املقر  في  الشركة  تصفية 

الكائن بغبالوت ا ت بن عتو تكريكرة)

أزرو.

بكتابة) القانوني  اال داع  تم 

بأزرو) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

2020،)تحت رقم) )ي) يسلبر) بتاريخ)

.(25

396 P

FIDUTEMA
مكتب االستشارة

ش.م.م.
مقر):)رقم))3ي)القاهرة الطابق االول شقة رقم)

ي)كومطراف)ي)تلارة
الهاتف):)2.22.28).05.37
الفاكس):)2).2.27).05.37

STE GOLDEN CHICK
SARL

تاسيس شركة
0ي  بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
شركة) تاسيس  تم  (،2020  يسلبر)
ذات) (GOLDEN CHICK SARL
تحلل) والتي  املحدو ة  املسؤولية 

الخصائص التالية):
 STE GOLDEN (: التسلية)

.CHICK SARL
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدو ة.
00.000ي  (: الشركة) راسلال 

 رهم.
الهدف االأتلاعي):)مقهى،)مطعم،)

املأكوالت الخفيفة.
 500 غللان) خد جة  (: الشركاء)

حصة.
اكرم املنصف)500)حصة.

واكرم) غللان  خد جة  (: التسيير)
املنصف مسير ن للشركة.

من فاتح  نا ر ا 2) (: السنة املالية)
ي3) يسلبر من كل سنة ماعدا السنة)

االو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التقييد) تم  (: القانون) اال داع 
بالسجل التجاري باملحكلة التجارية)
(،2020 23) يسلبر) بتاريخ) بتلارة 

تحت رقم)583ي3ي.
397 P

STE NADOR WESTMED
شركة الناظور غرب املتوسط

شركة مجهولة االسم
زيا ة في راسلال شركة

راسلالها :  000.000.ي2.27  رهم
مقرها االأتلاعي : املنطقة الحرة 

بيطويا
الجلعية) محضر  بلقت�سى 
املنعقدة) العا  ة  الغير  العامة 
قررت) (،2020 اكتوبر) (5 بتاريخ)
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بلبلغ) الشركة  راسلال  في  الزيا ة 
320.000.000) رهم قابل للتحويل)
000.000.ي2.27) رهم) من) لرفعه 
000.000.ي2.59  ا 2) للتحويل  قابل 
وذلك باصدار)  رهم قابل للتحويل،)
00ي  3.200.000)سهم أد د بقيلة)

 رهم قابل للتحويل للسهم الواحد.
الحصة) مجلوع  اكتتاب  تم  وقد 
القيلة) نصف  سدا   مع  الجد دة 

عند االكتتاب.
الشركة) رأسلال  أصبح  وهكذا 
قابل) 000.000.ي2.59) رهم 

للتحويل.
في) القانوني  اال داع  تم  وقد 
السجل التجاري باملحكلة االبتدائية)
(،2020 يي) يسلبر) بالناظور بتاريخ)

تحت رقم)3739.
398 P

STE SUDOLIF
شركة اذت مسؤولية محدو ة

تاسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تلت) (،2020 نونبر) 7ي) بالرباط  وم)
لشركة) التاسي�سي  القانون  صياغة 
محدو ة املسؤولية بشريك وحيد لها)

الخصائص التالية):)
.STE SUDOLIF(:(التسلية

تسويق املوا  واملعدات) (: ( الهدف)
الطبية.

ابن) شارع  (79 (: االأتلاعي) املقر 
 ( رقم) شقة  الثاني  الطابق  سينا 

اكدال الرباط.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تاسيس الشركة.
الراسلال):)حد  رأسلال الشركة)

في مبلغ)2.000ي) رهم.
الشركة) تسيير  عهد  (: اال ارة)

.Mr.AKHATAR OUSSAMA
من فاتح  نا ر ا 2) (: السنة املالية)

غا ة)ي3) يسلبر.
وتسجيل) القانوني  اال داع  تم 
الشركة بالسجل التجاري لللحكلة)
نونبر) (25 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2020،)تحت رقم)27855ي.
399 P

STE INF CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدو ة

بشريك وحيد
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تلت) (،2020 نونبر) (20 بالرباط  وم)
لشركة) التاسي�سي  القانون  صياغة 
محدو ة املسؤولية بشريك وحيد لها)

الخصائص التالية):)
STE INF- (: التسلية)

.CONSULTING
املعدات) تسويق  (: ( الهدف)

االلكترونية.
ابن) شارع  (79 (: االأتلاعي) املقر 
 ( رقم) شقة  الثاني  الطابق  سينا 

اكدال الرباط.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تاسيس الشركة.
الراسلال):)حد  رأسلال الشركة)

في مبلغ)30.000) رهم.
الشركة) تسيير  عهد  (: اال ارة)

.Mr.CHKOUBDA NAJIB
من فاتح  ناي ا 2) (: السنة املالية)

غا ة)ي3) يسلبر.
وتسجيل) القانوني  اال داع  تم 
الشركة بالسجل التجاري لللحكلة)
يي) يسلبر) التجارية بالرباط بتاريخ)

2020،)تحت رقم)28223ي.
400 P

STE NAVIROC
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد
راسلالها : 00.000ي  رهم

مقرها االأتلاعي : رياض أنفا، مبنى 
يA، الطابق السابع مكتب رقم 78 

الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم : ي382)2

الشريك) قرارات  ملحضر  تبعا 
 2020 بتاريخ فاتح سبتلبر) ( الوحيد)
اتخاذ) تم  العاشرة،) الساعة  عل2 

القرارات التالية):
تحويل االسهم.

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
املسؤولية ذات) من شركة محدو ة 
الشريك الوحيد ا 2 شركة محدو ة)

املسؤولية.

صياغة) واعا ة  املقابل  التعد ل 

النظام االسا�سي.

للقيام) الصالحيات  تفويض 

باالأراءات القانونية الالزمة.

لدى) القانوني  اال داع  تم 

التجارية) باملحكلة  الضبط  كتابة 

ي2) يسلبر) بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2020،)تحت رقم))75823.
قصد النشر واالعالن

401 P

 STE MAJER BUSINESS

CENTRE

شركة ذات مسؤولية محدو ة 

راسلالها : 0.000ي  رهم

مقرها االأتلاعي : مكتب 22، مبنى 

يA، اقامة رياض أنفا، شارع علر 

الخيام الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 0259)2 

الدارالبيضاء

العام) الجلع  محضر  قرار  تحت 

((،2020 25)نونبر) الغير العا ي بتاريخ)

تم اتخاذ القرارات التالية):

 MAJER من) الشركة  اسم  تغيير 

.SKIZAA2(2 ا(BUSINESS CENTRE

أسهم) أليع  بيع  عل2  املوافقة 

الشركة.

املوافقة عل2 الشركاء)الجد .

حلداش) محلد  السيد  استقالة 

من) بقشاش  الد ن  نور  والسيد 

مهامهم كلدراء)مشاركين في الشركة.

تغيير الغرض االسا�سي للشركة.

تعد ل النظام االسا�سي للشركة.

للقيام) الصالحيات  تفويض 

باالأراءات القانونية الالزمة.

لدى) القانوني  اال داع  تم 

التجارية) باملحكلة  الضبط  كتابة 

7ي) يسلبر) بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2020،)تحت رقم)ي75798.
قصد النشر واالعالن

402 P

شركة بول فارم
مقرها االأتلاعي : 532 تجزئة خالد 

سيدي  حيى زعير 

حل الشركة
الجلعية) مداوالت  اثر  عل2 

العامة االستثنائية لشركة بول فارم)

(،2020 5ي) يسلبر) املنعقدة بتاريخ)

فقد قررو الشركاء)ما  لي):

حل الشركة قبل اوانها.

حسن) الصغير  السيد  تعيين 

كلصفي للشركة.

بالعنوان) التصفية  مقر  تحد د 
املكي) القا�سي  زنقة  (2 (: التا ي)

البيطوري حي السوي�سي الرباط.

بكتابة) القانوني  اال داع  تم  وقد 

بتلارة) االبتدائية  لللحكلة  الضبط 

2020،)تحت رقم) ي2) يسلبر) بتاريخ)

ي0)2.
من أأل االستخالص والبيان

403 P

STE ESPACE BOUMAHDI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة

بشريك وحيد

تاسيس  شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

قد تم) (،2020 نونبر) )ي) بسال،) وم)

املسؤولية) محدو ة  شركة  تاسيس 

تحلل) والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية):

 STE ESPACE (: التسلية)

.BOUMAHDI SARL AU
راسلال الشركة):)00.000ي) رهم)

00ي  حصة بثلن) 000ي) مقسم عل2)

 رهم للحصة.

خليفة) وال   (: االأتلاعي) املقر 

 وار وال  بومهدي ا ت حلو الصغير)

الرماني.

محطة) (: االأتلاعي) الهدف 

والزيت،) البنز ن  محطة  خدمات،)

مطعم ومقهى.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.
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السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

ا ت) بدوار  القاطن  الحاج  بومهدي 

الرماني) مرشوش،) الصغير  حلو 

للبطاقة) والحامل  الخليسات 

غير) ملدة  (،A22922 رقم) الوطنية 

محدو ة.

كتابة) لدى  القانوني  اال داع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بالرماني)

 وم)8ي) يسلبر2020،)تحت رقم)52.

(: التجاري) السجل  في  االندراج 
التجاري) بالسجل  الشركة  سجلت 

بالرماني تحت رقم)323.
لالشارة والنشر

املسير):)السيد بومهدي الحاج

404 P

STE BIO PATE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة

ذات الشريك الوحيد
رأسلالها : 00.000ي  رهم

مقرها االأتلاعي : علارة 30 شقة 
رقم 5ي هبة ي تامسنا

تاسيس شركة
بتاريخ) العرفي  العقد  بلقت�سى 

قوانين) وضع  تم  (،2020 اكتوبر) (5

الشركة ذات املليزات التا ي):

 STE BIO PATE SARL (: التسلية)

.AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) ذات  املحدو ة  املسؤولية 

الوحيد.

الغرض االأتلاعي با جاز):

البيع) البيتزا،) معجنات  انتاج 

باملناقصة واالستيرا  والتصد ر.

املدة):)حد ت في)99)سنة.

شقة) (30 علارة) (: املقر االأتلاعي)
رقم)5ي)هبة)ي)تامسنا.

الراسلال):)حد  في مبلغ)00.000ي 

 رهم مقسلة ا 2)000ي)حصة قيلة)

كل واحدة)00ي) رهم تلتلكها السيدة)

فوزية بلعساوي)000ي)حصة.

تسير الشركة من طرف) (: اال ارة)

السيدة فوزية بلعساوي.

كتابة) لدى  تم  القانوني  اال داع 
بتلارة) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم) (،2020 أكتوبر) (22 بتاريخ)

5)0ي3ي.
405 P

شركة انصاف ݣرديناج
ش.م.م.

راسلالها : 00.000ي  رهم
مقرها االأتلاعي : شقة رقم 2 زنقة 

أونيف علارة رقم 27 املحيط 
الرباط

0ي  بلقت�سى محضر مؤرخ بيوم)
 نا ر)2020)للجلع العام الغير العا ي)
ش.م.م.،) ݣر  ناج») »انصاف) لشركة)
مقرها) 00.000ي) رهم،) راسلالها)
2)زنقة أونيف) االأتلاعي شقة رقم)

علارة رقم)27)املحيط الرباط.
عل2 بتوا ي  باالألاع  االقرار   تم 

ما  لي):
بيع حصص):)باعت السيدة رأاء)
القشاعي أليع حصصها)500)حصة)
ݣر  ناج») »انصاف) املوأو ة بشركة)

أي ما قدره)50.000) رهم ا 2):
 250 (: السيد اسلاعيل القشاعي)

حصة أي ماقدره)25.000) رهم.
 250 (: القشاعي) السيد  ونس 
25.000) رهم) ماقدره) أي  حصة 

لتصبح مجلوع الحصص كالتا ي):
 500 (: السيد اسلاعيل القشاعي)

حصة أي ماقدره)50.000) رهم.
 500 (: القشاعي) السيد  ونس 

حصة أي ماقدره)50.000) رهم.
واقالة املسيرة السيدة رأاء) ابراء)

القشاعي عل2 تسيير الشركة.
تعيين السيد اسلاعيل القشاعي)

مسيرا أد دا للشركة.
للشركة) االأتلاعي  املقر  تحويل 
ا 2):)5ي)اقامة سعدان)2)شارع محلد)

الخامس تلارة.
بكتابة) القانوني  اال داع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم) (،2020 2) يسلبر) بتاريخ)

.5888
406 P

شركة سطوك لوباز
شركة ذات مسؤولية محدو ة

بشريك وحيد

مقرها االأتلاعي : ) زنقة ضا ة عوا 

الطابق الرابع شقة رقم )ي أكدال 

الرباط

تكوين شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلارة)

وضع) تم  (،2020 أكتوبر) 3ي) بتاريخ)

القوانين االساسية لشركة محدو ة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املليزات التالية):

لوباز) سطوك  شركة  (: التسلية)

ش.م.م.)ذات الشريك الوحيد.

الهدف):)بيع وشراء)املوا  الغذائية)

والتجارة.
زنقة ضا ة عوا) (( (: املقر الرئي�سي)

أكدال) )ي) الرابع شقة رقم) الطابق 

الرباط.

املدة ى:)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

تكوين الشركة.
حد  راسلال بلا قدره) (: راسلال)

000ي  عل2) مقسم  00.000ي) رهم 

للواحدة،) 00ي) رهم  بنسبة) حصة 

االألا ي) الصندوق  في  و فعت 

للشركة.

االرباح) من  ( (5% تؤخذ) (: االرباح)

الصافية للتاسيس االحتياطي.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)

غير) ملدة  بناني  العلي  عبد  السيد 

محدو ة.

باملحكلة) تم  (: القانوني) اال داع 

7) يسلبر) بتاريخ) بالرباط  التجارية 

رقم) التجاري  السجل  تحت  (،2020

ي2808ي.
للبيان والنشر

407 P

STE ODESSA TOURS
اعالن

في) مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) قد  بالقنيطرة،) (2020 نونبر) (20

وضع القانون االسا�سي لشركة تحلل)

الخصائص التالية):

 STE ODESSA (: التسلية)
.TOURS

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
مسؤولية محدو ة بشريك وحيد.

نقل) (: االأتلاعي) الهدف 
النقل) الغير،) لحساب  املستخدمين 

السياحي.
راسلال):)00.000ي) رهم مقسلة)
00ي) رهم) 000ي)حصة من فئة) ا 2)

للحصة الواحدة مقسلة كلا  لي):
السيد محلد زينة)000ي)حصة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
التاسيس.

من فاتح  نا ر ا 2) (: السنة املالية)
ي3) يسلبر من كل سنة ماعدا السنة)

االو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
285ي)زنقة) :)رقم) املقر االأتلاعي)
الصفاء) حي  االر�سي  الطابق  (2(

القنيطرة.
التسيير):)السيد محلد زينة.

بكتابة) القانوني  اال داع  تم 
االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 
(،2020 7) يسلبر) بالقنيطرة بتاريخ)

تحت رقم)2305.
408 P

STE ZIYAD TOURS
اعالن

في) مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم) قد  بالقنيطرة،) (2020 نونبر) 3ي)
وضع القانون االسا�سي لشركة تحلل)

الخصائص التالية):
.STE ZIYAD TOURS(:(التسلية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
مسؤولية محدو ة.

نقل) (: االأتلاعي) الهدف 
النقل) الغير،) لحساب  املستخدمين 

املدر�سي.
راسلال):)00.000ي) رهم مقسلة)
00ي) رهم) 000ي)حصة من فئة) ا 2)

للحصة الواحدة مقسلة كلا  لي):
السيدة احالم الحدا )500)حصة.

السيدة زهور مر�سي)500)حصة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التاسيس.
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من فاتح  نا ر ا 2) (: السنة املالية)

ي3) يسلبر من كل سنة ماعدا السنة)

االو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
285ي)زنقة) :)رقم) املقر االأتلاعي)

الصفاء) حي  االر�سي  الطابق  (2(

القنيطرة.

التسيير):)السيد العربي عباق.

بكتابة) القانوني  اال داع  تم 

االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 

(،2020 نونبر) (22 بتاريخ) بالقنيطرة 

تحت رقم))207.

409 P

STE FIBERTRAV
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

بشريك وحيد

تأسيس شركة
بسال) حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

وضع) تم  (،2020 نونبر) 9ي) بتاريخ)

ذات) لشركة  االسا�سي  النظام 

وحيد،) بشريك  املحدو ة  املسؤولية 

ذات املليزات املبنية فيلا  لي):

.STE FIBERTRAV(:(التسلية

ذالت) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدو ة بشريك وحيد.

االشغال) (: الغا ة من الشركة هي)

املختلفة وأشغال التطهير.

املقر):)الشقة رقم)ي،)العلارة)50،)

تجزئة الحاج علر طريق املهد ة حي)

شلاعو سال.

سنة) (99 حد ت مدتها في) (: املدة)

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

00.000ي  (: الجلاعي) رأسلال 

 رهم مقسم ا 2)000ي)حصة من فئة)

00ي) رهم،)ألها في اسم):

السيد فؤا  الزعيترة.

تسير الشركة من طرف) (: اال ارة)

السيد فؤا  الزعيترة بصفته املسير)

القانوني للشركة ملدة غير محد ة.

ما بين فاتح) (: السنة االأتلاعية)

 نا ر ا 2 متم  يسلبر من كل سنة.

باملحكلة) القانوني  اال داع  تم 

ي2) يسلبر) بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2020،)تحت رقم)ي2558.

رقم السجل التجاري):)7)325.

410 P

 STE  QUALITE DE

 FABRICATION ECLAIREE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املدو ة

بشريك وحيد

تأسيس شركة
بسال) حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

وضع) تم  (،2020 أكتوبر) (8 بتاريخ)

ذات) لشركة  االسا�سي  النظام 

وحيد،) بشريك  املحدو ة  املسؤولية 

ذات املليزات املبنية فيلا  لي):

 STE QUALITE DE (: التسلية)

 FABRICATION ECLAIREE SARL

.AU

ذالت) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدو ة بشريك وحيد.

االعلال) (: الغا ة من الشركة هي)

الكهربائية،)أشغال مختلفة.

02ي  رقم) البرأا ي  :سانية  املقر)

خارج باب سبتة))سال.

سنة) (99 حد ت مدتها في) (: املدة)

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

00.000ي  (: الجلاعي) رأسلال 

 رهم مقسم ا 2)000ي)حصة من فئة)

00ي) رهم،)ألها في اسم):

السيد محلد  كدك.

تسير الشركة من طرف) (: اال ارة)

السيد محلد  كدك بصفته املسير)

القانوني للشركة ملدة غير محد ة.

ما بين فاتح) (: السنة االأتلاعية)

 نا ر ا 2 متم  يسلبر من كل سنة.

باملحكلة) القانوني  اال داع  تم 

7) يسلبر) بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2020،)تحت رقم)7ي355.

رقم السجل التجاري):)32293.

411 P

 STE  VIDA EXPRESS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
بشريك وحيد
تأسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط)
تم وضع) (،2020 سبتلبر) 2ي) بتاريخ)
ذات) لشركة  االسا�سي  النظام 
وحيد،) بشريك  املحدو ة  املسؤولية 

ذات املليزات املبنية فيلا  لي):
 STE VIDA EXPRESS (: التسلية)

.SARL AU
ذالت) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدو ة بشريك وحيد.
تسليم) (: هي) الشركة  من  الغا ة 

الطرو ،)النقل والتوزيع.
الفتح،) قطاع  798ي) رقم) (: املقر)

أرض بنعاشر لعيا دة سال.
سنة) (99 حد ت مدتها في) (: املدة)

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.
00.000ي  (: الجلاعي) رأسلال 
 رهم مقسم ا 2)000ي)حصة من فئة)

00ي) رهم،)ألها في اسم):
السيد املتوكل محلد.

تسير الشركة من طرف) (: اال ارة)
السيد املتوكل محلد بصفته املسير)

القانوني للشركة ملدة غير محد ة.
ما بين فاتح) (: السنة االأتلاعية)

 نا ر ا 2 متم  يسلبر من كل سنة.
باملحكلة) القانوني  اال داع  تم 
0ي) يسلبر) بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2020،)تحت رقم)35530.
رقم السجل التجاري):)32507.

412 P

 STE  OKJA
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املدو ة
بشريك وحيد
تأسيس شركة

بسال) حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 
وضع) تم  (،2020 أكتوبر) ي2) بتاريخ)
ذات) لشركة  االسا�سي  النظام 
وحيد،) بشريك  املحدو ة  املسؤولية 

ذات املليزات املبنية فيلا  لي):

.STEOKJA  SARL AU(:(التسلية

ذالت) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدو ة بشريك وحيد.

:)التصد ر) الغا ة من الشركة هي)

واالشغال) التجارة  واالستيرا ،)

املختلفة.

زنقة) االلفة  قطاع  (: املقر)

الفارسيين رقم)يي)لعيا دة))سال.

سنة) (99 حد ت مدتها في) (: املدة)

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

00.000ي  (: الجلاعي) رأسلال 

 رهم مقسم ا 2)000ي)حصة من فئة)

00ي) رهم،)ألها في اسم):

السيد ابراهيم مول البال .

تسير الشركة من طرف) (: اال ارة)

بصفته) البال   مول  ابراهيم  السيد 

غير) ملدة  للشركة  القانوني  املسير 

محد ة.

ما بين فاتح) (: السنة االأتلاعية)

 نا ر ا 2 متم  يسلبر من كل سنة.

باملحكلة) القانوني  اال داع  تم 

7ي) يسلبر) بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2020،)تحت رقم)8)355.

رقم السجل التجاري):)32539.

413 P

 STE COMPAGNIE

 GENERALE DES TRAVAUX

DE CONSTRUCTION
C.G.T.C

شركة ذات مسؤولية محدو ة

راسلالها : 00.000ي  رهم

الجلع) محضر  ملقتضيات  طبقا 

ابريل) (9 بتاريخ) العا ي  الغير  العام 

الشركة املسلاة) قرر شركاء) 8ي20،)

 COMPAGNIE GENERALE DES

 TRAVAUX DE CONSTRUCTION

راسلالها) ش.م.م.،) («»CGTC

00.000ي) رهم تقرر ما  لي):

بلبلغ) الشركة  راسلال  رفع 

900.000) رهم لرفعه من)00.000ي 

 رهم ا 2)000.000.ي) رهم.
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راسلال) في  الزيا ة  هذه  تتحقق 
الشركة من خالل التاسيس املباشر)
من) مأخوذة  900.000) رهم  بلبلغ)
الثالثة) للشركاء) الجارية  الحسابات 

وهم):
بلبلغ) (MCAP INVEST شركة)
 5200 باصدار) 520.000) رهم 

حصة.
بلبلغ) الصفراوي  محلد  السيد 
 2700 باصدار) 270.000) رهم 

حصة.
بلبلغ) العر�سي  أمين  السيد 

90.000) رهم باصدار)900)حصة.
900.000) رهم) مجلوعه) ما 
لهذه) حصة.نتيجة  (9000 باصدار)
الشركة) راسلال  الزيا ة  صبح 

مقسلا عل2 الشكل التا ي):
 MCAP INVEST ...... شركة)

000))حصة.
(.... الصفراوي) محلد  السيد 

3000)حصة.
000ي  (.... العر�سي) أمين  السيد 

حصة.
ما مجلوعه)....)0.000ي)حصة

و7  (( التعد ل املرتبط للفصلين)
للنظام االسا�سي للشركة.

باملحكلة) القانوني  اال داع  تم 
ماي) (9 بتاريخ) ببرشيد  االبتدائية 

8ي20،)تحت رقم)328.
من أأل النسخة واالشارة

414 P

 STE GROUPEMENT
 ENTREPRISE GENIE

ENERGETIQUE DU MAROC
LOUFELEC

SARL
مجلوعة ذات النفع االقتصا ي

ICE : 002696438000009
مقرها االأتلاعي : زنقة سلية اقامة 
شهرزا  3 الطابق 5، رقم 22 بامليي 

20320 الدارالبيضاء
تاسيس مجلوعة ذات النفع 

االقتصا ي
2ي  بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
القانون) اعدا   تم  (،2020  يسلبر)
النفع) ذات  ملجلوعة  االسا�سي 

االقتصا ي باملليزات التالية):

ذات) مجلوعة  (: الشركة) شكل 

النفع االقتصا ي.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  االقتضاء)

 GROUPEMENT ENTREPRISE

 GENIE ENERGITIQUE DU

.MAROC SARL LOUFELEC SARL

إنجاز) (: با جاز) الشركة  غرض 

أشغال الكهرباء)ذات الجهد املتوسط)

أشغال) انجاز  الصناعية،) والكهرباء)

التكييف والتدفئة املركزية والتهوية)

وكشف) االنذار  ونظام  والسباكة 

والري) الصحي  والصرف  الحريق 

ومحطات الضخ،)شراء)وبيع واستيرا )

املعدات) وتسليم  واستئجار  وتصد ر 

املنزلية) واالأهزة  والتبر د  الكهربائية 

الصيانة،) أشغال  والبناء،) والتهوية 

أشغال البناء.

زنقة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

الطابق5،) (،3 اقامة شهرزا ) سلية،)

الدارالبيضاء) (20320 بامليي) (22 رقم)

املغرب.

األها) ( من) تاسست  التي  ( املدة)

الشركة):)99)سنة.

بدون) (: الشركة) الراسلال  مبلغ 

راسلال.

والعائلية) الشخصية  االسلاء)

وصفات ومواطن مسيري الشركة):

(،LOUFELEC SARL AU شركة)

السا س) محلد  شارع  (29 عنوانها)

الدارالبيضاء) 2ي) رقم) (F3 علارة)

املغرب.

 ENTREPRISE GENIE شركة)

 ENERGITIQUE DU MAROC

29)شارع محلد) (: SARL AU)عنوانها)

الدار) يي) رقم) (F3 علارة) السا س 

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  االسلاء)

وصفات ومواطن مسيري الشركة):

السيد محلد لطفي القاطن بحي)
 اسلينة)ي)زنقة)2)رقم)59)عين الشق)

20280)الدارالبيضاء)املغرب.

القاطن) فطرحين  السيد  وسف 
باقامة لوري بارك  رج س شقة رقم)
أنفا) بوطالب  الها ي  عبد  شارع  (5

الدارالبيضاء)املغرب.
باملحكلة) القانوني  اال داع 

التجارية بالدارالبيضاء.
415 P

STE NOUFELEC
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
راسلالها : 00.000ي  رهم

مقرها االأتلاعي : 70ي تجزئة 
السعا ة رقم ي عين عتيق تلارة

العام) الجلع  مداولة  بعد 
(،2020 نونبر) فاتح  ليوم  االستثنائي 
قرر تفكيك املسبق للشركة ووضعها)

عل2 التصفية.
كلأمور) العام  الجلع  عين 
النوفلي) محلد  السيد  للتصفية 
بجليع) تلتعيه  مع  للشركة  كلسير 
عللية) انهاء) قصد  الصالحيات 
واالصول) املوار   وتحقيق  التصفية 

املوأو ة.
حد  مقر التصفية في)70ي)تجزئة)

السعا ة رقم)ي)عين عتيق تلارة.
بكتابة) القانوني  اال داع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم) تحت  (،2020 نونبر) (23 بتاريخ)

)ي)09ي.
416 P

EURODEFIS

EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

TEL(:(05.22.48.47.24

STE ARCONTROL TEX
شركة ذات مسؤولية 

محدو ةالسجل التجاري رقم : 
232337

استقالة مسيرة
تعيين مسير أد د

العا ي) العام  الجلع  بلوأب 
(،2020 نونبر) 2ي) غير العا ي بتاريخ)
لشركة)ARCONTROL TEX)،)شركة)
في) مسجلة  محدو ة  مسؤولية  ذات 
السجل التجاري تحت رقم)232337،)

اتخذت القرارات التالية):

ا زابيل  ي) آنا  السيدة  استقالة 
ماكدو كارفالهو من مهامها كلسيرة.

السيد) أد د  مسير  تعيين 
 JOAQUIM FERNANDO DAS

.NEVES MARTINS PEREIRA
النظام) في  املقابل  التعد ل 

االسا�سي.
باملحكلة) القانوني  اال داع  تم 
 22 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 
بلوأب قانون رقم) (،2020  يسلبر)

.758250
417 P

STE JRH CONSULTING

STE CHOUGARD
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
تاسيس شركة

تم تاسيس شركة بالرباط بتاريخ)
تحلل الصفات) ( (،2020 23)سبتلبر)

التالية):
 STE (: االأتلاعي) اللقب 

.CHOUGARD SARL
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدو ة.
لها) الشركة  (: االأتلاعي) الهدف 
هدف أ ضا في املغرب كلا في الخارج):

أمن املباني العامة او الخاصة.
املعامالت) أليع  عام،) وبشكل 
أو) الصناعية  أو  التجارية  املالية 
بشكل) املتعلقة  العقارية  أو  املالية 
مباشر أو غير مباشر بلوضوع الشركة)
ذلك) في  بلا  مصالحها،) لصالح  أو 
أليع) مع  أشكاله  بجليع  التعاون 
العلليات أو الشركات التي لديها كائن)

ملاثل أو ملحق.
راسلال):)00.000ي) رهم مقسلة)
00ي) رهم) 000ي)حصة من فئة) ا 2)

للحصة.
املشوكر محلد أ وب):)500)حصة.

حر�سي عبد هللا):)500)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.
من فاتح  نا ر ا 2) (: السنة املالية)
ي3) يسلبر من كل سنة ماعدا السنة)

االو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.



105 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 

بالدور) شقة  (: االأتلاعي) املقر 

2ي،) رقم) املراك�سي،) تجزئة  الثاني،)

باب سعفا،)سال.

التسيير):)املشوكر محلد أ وب.

باملحكلة) القانوني  اال داع  تم 

االبتدائية بسال.
التجاري) بالسجل  التسجيل  رقم 

.32389

418 P

SOCIETE WERECRUIT
 SARL AU

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

 2020 نوفلبر) 9ي) بتاريخ) ومسجل 

شركة محدو ة املسؤولية) تم إنشاء)

تحلل) والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية):

 WERECRUIT SARL (: التسلية)

.AU

الهدف اإلأتلاعي):)

مهندس استشاري.

00.000.00ي  (: الشركة) رأسلال 

 رهم.

ي  مزانين علارة) (: املقر اإلأتلاعي)

حي املعلورة تلارة.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاريخ التأسيس.

تم تعيين السيد محلد) (: التسيير)

بن  حيى مسيرا للشركة.
التجاري) التقييدبالسجل  رقم 

باملحكلة اإلبتدائية بتلارة تحت رقم)

527ي3ي.
مقتطف وبيان

419 P

CARRIERE SAFA
SARL

عقد تسيير حر مصل تجاري
0ي  بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

 CARRIERE أعطى) (2020  يسلبر)

بالسجل) املسجل  (SAFA  SARL

التجاري)275))باملحكلة اإلبتدائية

الحر) التسيير  حق  سليلان  ببن 

بدوار) الكائن  ملقلع  التجاري  لألصل 

3000ي  زا دة) ألاعة  خليفة  أوال  

 CARRIERE(بنسليلان املغرب لفائدة

 MAROCO SAFA ITALO SARL

ملدة)9)سنوات تبتدئ من)0ي) يسلبر)

 2029 9) يسلبر) في) وتنتهي  (2020

25) رهم) مقابل مبلغ شهري قيلته)

لكل متر مكعب تم استخراأه وبيعه.

420 P

 SOCIETE LABORATOIRE

SINTEGR

SARL AU

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

 2020 نوفلبر) 9ي) بتاريخ) ( ومسجل)

شركة محدو ة املسؤولية) تم إنشاء)

تحلل) والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية):

 SOCIETE (: التسلية)

 LABORATOIRE SINTEGR SARL

.AU

الهدف اإلأتلاعي):)

املستلزمات) وشراء) بيع 

الصيدالنية.

تصد ر واستيرا .

00.000.00ي  (: الشركة) رأسلال 

 رهم.

الطابق امر�سي) (: املقر اإلأتلاعي)

5)حي املعلورة) ي)قطاع) ي)رقم) علارة)

تلارة.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاريخ التأسيس.

تم تعيين السيد محلد) (: التسيير)

بن  حيى مسيرا للشركة.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

باملحكلة اإلبتدائية بتلارة تحت رقم)

525ي3ي.
مقتطف وبيان

421 P

 MARINEZ

SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

DHS

تأسيس شركة محدو ة املسؤولية
رأسلالها : 00.000.00ي  رهم

الكائنة ب 0ي زنقة الحرية الطابق 

الثالث رقم 5، الدارالبيضاء

تم) الشركة  (: الشركة) تأسيس 

تأسيسها من طرف الشركاء)امربعة):

والسيدة) السيد قرشاني ا ريس،)

اركيك نزهة،)والسيد قرشاني  حيى،)

شركة) وهي  مهدي  قرشاني  والسيد 

بلوأب) املحدو ة  املسؤولية  ذات 

ظهير)ي-97-29)بتاريخ)5)شوال)7ي2ي 

الحامل) 997ي) فبرا ر) 3ي) لـ) املوافق 

إعالن رسمي قانوني رقم)5-)9.

تسلية) تلت  (: الشركة) تسلية 

.MARINEZ SARL(الشركة باسم

املوضوع):)

الترويج العقاري والبناء.

شركة عامة معلال البناء)العام أو)

الخاص والهندسة املدنية.

الكهرباء) معلال  عامة  شركة 

النجارة) والزأاج  والطالء) والسباكة 

املنتجات) وأليع  الحد د  وأعلال 

التسويق باي شكل من امشكال.

شراء،)بيع،)تلثيل،)استيرا .

اإلستيرا  والتصد ر.

املقر) :) جد  اإلأتلاعي) املقر 

اإلأتلاعي للشركة ب)0ي زنقة الحرية 

الطابق الثالث رقم 5، الدارالبيضاء.

في  حد    : اإلأتلاعي  الرأسلال 

00.000.00ي  رهم مقسلا إ 2 000ي 

سهم قيلة كل سهم 00.00ي  رهم.

املساهلات : 

الشركة  في  شريك  كل  مساهلة 

باملبالغ النقد ة التالية :

السيد قرنا�سي  حيى 5.000.00ي 
 رهم.

السيد قرنا�سي مهدي 55.000.00 
 رهم.

السيد قرنا�سي مهدي 5.000.00ي 
 رهم.

السيدة اركيك نزهة 5.000.00ي 
 رهم.

مجلوعها) بلغ  املبالغ  هذه 
إ 2) ترأع  00.000.00ي) رهم 

الصندوق اإلأتلاعي للشركة.
تعيين املسير ن):)تم تعيين الشريك)
والشريكة) مهدي،) قرنا�سي  السيد 
السيدة اركيك نزهة مسيران للشركة.
في) الخالفات  املسيران  حسلان 
السلطات امكثر اتساعا لكي  تصرف)

بإسم الشركة في كل الظروف.
تبتدئ) (: اإلأتلاعي) الحساب 
السنة اإلأتلاعية من فاتح  نا ر إ 2)

نها ة  يسلبر من كل سنة مدنية.
شكليات وسلطات):)كل السلطات)
تلنح لحامل العقد امصلي أو نسخة)

مطابقة لألصل.
بالحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 22 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

 يسلبر)2020)تحت عد )758392.
422 P

 LE COMPTOIR
GOURMAND

SARL
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
يي) يسلبر)2020،)تم إ داع القانوني)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدو ة ذات املليزات التالية):
 LE COMPTOIR (: التسلية)

.GOURMAND SARL
الغرض من الشركة هو)) (: الهدف)
غرض الشركة في املغرب وفي أماكن)

أخرى):
تشغيل اإلمتياز.

وصالة) وكافيه  مطعم  تشغيل 
الخارأية) الطلبات  وخدمة  شاي 

والتوصيل.
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وتلثيل) وتصد ر  واستيرا   تجارة 
واملعدات) واملوا   املنتجات  أليع 

بشكل عام.
أليع) في  الباطن  من  التعاقد 
والعلولة) الوساطة  املجاالت 

والسلسرة،)أليع الخدمات.
أليع) تحقيق  أعم  وبشكل 
واإلستيرا ) التجارية  املعامالت 
واملنقولة) والصناعية  والتصد ر 
أو) مباشر  بشكل  واملالية  والعقارية 
مي من) أو أزئيا،) كليا  غير مباشر،)
ملاثلة) املحد ة أو أي أشياء) االشياء)
تعزز) أن  املحتلل  من  صلة  ذات  أو 
تنلية النشاط اإلأتلاعي في املغرب)

أو في الخارج.
ليتورال) إقامة  (: اإلأتلاعي) املقر 
الطاب امر�سي شارع حسن الثاني) (2

املحلد ة.
من تاريخ) سنة ابتدتاء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأسلال) (: اإلأتلاعي) الرأسلال 
00.000.00ي  في) محد   اإلأتلاعي 
حصة) 000ي) إ 2) مقسم   رهم 
00ي) رهم) فئة) من  إأتلاعية 

للواحدة.
السنة اإلأتلاعية):)تبتدئ السنة)
اإلأتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

ي3) يسلبر.
السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
 KAMELو (YACINE MAROUAN

TAIBOUBI)مسيران للشركة.
بالسجل) القانوني  اإل داع  تم 
اإلبتدائية) املحكلة  لدى  التجاري 
باملحلد ة،)بتاريخ)7ي) يسلبر)2020 

تحت رقم)720ي.
ملخص قصد النشر

422P مكرر

A.G.I.N
SARL

محاسب معتلد
COMPTABLE AGREE

 LOTISSEMENT FALAH
ELKHEIR

SARL 
بانعقا  الجلع العام الغير العا ي)
 LOTISSEMENT FALAH لشركة)

نوفلبر) (2( بتاريخ) (ELKHEIR SARL

2020)قرر الشركاء)ما  لي):

بيع الحصص اإلأتلاعية):

باع السيد مرا  بوكلي حاسن إ 2)

حصة) (50 شيوب) بوشعيب  السيد 

إأتلاعية.

إ 2) اكارى  محلد  السيد  باع 

حصة) (50 شيوب) بوشعيب  السيد 

إأتلاعية.

إ 2) هللا  كريم  محلد  السيد  باع 

حصة) (50 شيوب) بوشعيب  السيد 

إأتلاعية.

تقسيم رأسلال الشركة بعد هذا)

البيع كالتا ي):

حاسن) بوكلي  مرا   السيد 

20.000.00) رهم.

 20.000.00 اكارى) السيد محلد 

 رهم.

السيد محلد بوصبع)20.000.00 

 رهم.

هللا) كريم  محلد  السيد 

20.000.00) رهم.

شيوب) بوشعيب  السيد 

20.000.00) رهم.

00.000.00ي  (: امسهم) مجلوع 

 رهم.

00.000.00ي  (: الشركة) رأسلال 

حصة) 000ي)  رهم وهو منقسم إ 2)

إأتلاعية من)00ي) رهم لكل منهلا.

 200 حاسن) بوكلي  مرا   السيد 

حصة إأتلاعية.

حصة) (200 اكارى) محلد  السيد 

إأتلاعية.

200)حصة) السيد محلد بوصبع)

إأتلاعية.

 200 هللا) كريم  محلد  السيد 

حصة إأتلاعية.

 200 شيوب) بوشعيب  السيد 

حصة إأتلاعية.

قانون) من  و7) (( الفصل) تغيير 

امسا�سي للشركة.

(: للشركة) القانوني  املسير  تغيير 
استقالة السيد محلداكارى والسيد)
من) وإعفائهلا  حاسن  بوكلي  مرا  
التسيير وتعيين السيد محلد اكارى،)
والسيد) شيوب،) بوشعيب  السيد 
محلد بوصبع مسير ن للشركة وتلتزم)
الشركة بالتوقيع املشترك إلثنين من)

الثالثة.
تحيين القانون امسا�سي للشركة)

وقد تم اإل داع القانوني للشركة)
باملحكلة التجارية بالرباط بتاريخ)ي2 

 يسلبر)2020)تحت رقم)2599.
423 P

امستذة الحنصا ي فاطلة الزهراء

موثقة

 TEMARA AVENUE ABDELKARIM EL

KATTABI

 TEL:(0537(ي)32ي  

FAX(:(0537644758

LES DEUX PALAIS
الشركة ذات املسؤولية املحدو ة 

 LES ذات شريك وحيد املسلاة
DEUX PALAIS ش.م.م..ش.و

بيع حصص إأتلاعية
تلقته) رسمي  عقد  بلقت�سى 
الزهراء) فاطلة  الحنصا ي  امستاذة 
موثقة بتلارة،)بتاريخ)ي3) وليو)9ي20 
للسيد) رشيد  الكنوني  السيد  باع 
الكنوني ناصر أليع حقوقه املتعلقة)
بـ)8000)حصة إأتلاعية التي  للكها)
املسؤولية) ذات  الشركة  في  البائع 
املحدو ة ذات شريك وحيد املسلاة)
LES DEUX PALAIS)ش.م.م..ش.و،)
رأسلالها)800.000) رهم والتي  وأد)
زنقة) 2ي) الرباط،) مقرها اإلأتلاعي،)
ورزازات،)واملسجلة بالسجل التجاري)
التجارية) املحكلة  ضبط  بكتابة 
من) (5(227 رقم) تحت  بالرباط 

السجل التحليلي):
وإثر الهبة املدكورة تقرر))ما  لي):
تغيير القانون امسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 
بالرباط)) التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت) (2020 أغسطس) فاتح  بتاريخ 

رقم)732ي0ي.
لإل داع والنشر

امستذة الحنصا ي فاطلة الزهراء

423P مكرر

الشركة العامة املغربية للعقار
ش.م.م

IM.G.M شركة
ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلال الشركة :
00.000.00).5  رهم

املقر اإلأتلاعي : شارع شهيد 
بوشرا ا ساحة الدشيرة إقامة الفتح 

الطابق امول رقم ي العيون
الجلع) مقرارات  بلقت�سى 
سبتلبر) (9 بتاريخ) املؤرخ  اإلستثنائي 

2020)قرر السا ة الشركاء)ما  لي):
الحصة) بيع  عل2  املصا قة 
 IM.G.M الكاملة من رأسلال شركة)
 JEAN LOUIS السيد) التي  لتلكها 
إ 2) ميلور  لويس  أون  (MILLIOUR
من) واملتكونة  خزو  هللا  عبد  السيد 
قيلة) ذات  إأتلاعية  حصة  (2800
إسلية مساوية)000ي) رهم للحصة.

خزو) عدي  السيد  استقالة 
والسيد أون لويس ميلور من إ ارة)

الشركة.
تعيين السيد ر�سى خزو والسيد)
للشركة) متصرفين  خزو  هللا  عبد 
الصالحيات) أليع  لهم  وخولت 
إل ارة الشركة بتوقيعهلا منفصال أو)

مشتركا.
امسا�سي) القانون  عل2  املصا قة 

الجد د.
لدى) القانوني  اإل داع  تم  وقد 
بتاريخ) ( بالعيون) اإلبتدائية  املحكلة 
عد ) تحت  (2020 23) يسلبر)

))ي20/3.
424 P

STE. WINXI GROUP
SARL

RC : 34391
تأسيس شركة

 23 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة ذات) تم إنشاء)  يسلبر2020)
بالخصائص) املحدو ة  املسؤولية 

التالية):
 WINXI GROUP (: التسلية)

ش.م.م.
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النشاط):

الصباغة.

أليع امعلال املتعلقة بالبنا ات،)

السكنية) واملباني  املدنية  الهندسة 

والصناعية.

وامشغال) السباكة  الكهرباء)

العلومية.

الوحدة) مد نة  (: اإلأتلاعي) املقر 

بلوك   رقم))ي3)العيون.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
00.000.00ي) رهم) (: املال) رأس 

مقسلة) حصة  000ي) عل2) مقسلة 

كالتا ي):

السيد ا وب خويا)333)حصة.

السيد لحسن خويا)332)حصة.

 333 لطرش) الحسن  السيد 

حصة.

تم تعيين السيد ا وب) (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كلسير  خويا 

محدو ة.

اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 

بتاريخ) ( باملحكلة اإلبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (2020 23) يسلبر)

58ي2020/3.

425 P

STE. MARMOLUX
SARL

تأسيس شركة
يي  بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة ذات) تم إنشاء)  يسلبر2020)

بالخصائص) املحدو ة  املسؤولية 

التالية):

.MARMOLUX(:(التسلية

الشركة) هدف  :) تعلق  النشاط)

باملغرب وبالخارج ب):

أليع) وتجارة  أشغال  تحويل،)

أنواع الرخام.

عبد) شارع  (: اإلأتلاعي) املقر 

الرحيم بوعبيد الرقم)28ي)املسيرة)3 

الداخلة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

مبلغ) في  حد   (: املال) رأس 

000ي  00000.00ي) رهم مقسم إ 2)

حصة من فئة)00ي) رهم للواحدة.

توزيع رأس املال):)

السيد ألال ايشو)320)حصة.

 330 ايشو) نورالد ن  السيد 

حصة.

 330 ايشو) الناصري  السيد 

حصة.

تم تعيين السيد ألال) (: التسيير)

ايشو كلسير للشركة.

من) تبتدئ  (: االأتلاعية) السنة 

فاتح  نا ر وتنتهي في)ي3) يسلبر.

اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 

الذهب)) بوا   اإلبتدائية  باملحكلة 

تحت رقم) (2020 ي2) يسلبر) بتاريخ)

التجاري) وبالسجل  252ي/2020)

تحت رقم)ي)9)ي.

426 P

STE. ENSOULA
SARL AU

السجل التجاري  عد  : 32925

تأسيس شركة
 2020 أغسطس) 2ي) بتاريخ) تم 

إنشاء)شركة بالخصائص التالية):

  STE. ENSOULA (: التسلية)

.SARL AU

املقر اإلأتلاعي):)حي الوفاق بلوك)

  رقم)79ي)العيون.

النشاط):

أشغال البناء)والنجارة.

املدة):99)سنة من تاريخ التأسيس.

رأسلال الشركة):)00.000ي) رهم)

00ي  ب) حصة  000ي) إ 2) مقسلة 

 رهم).

للسيد نيت بدوت عبد) (: التسيير)

الرحلان ملدة غير محدو ة.

باملحكلة) (: القانوني) اإل داع 

9)سبتلبر) )بتاريخ) اإلبتدائية بالعيون)

2020)تحت عد )2يي2020/2.

427 P

YOTA TRADING
تأسيس شركة 

 22 بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 
قوانين) وضع  تم  (2020  يسلبر)

الشركة ذات املليزات التالية):
.YOTA TRADING(:(التسلية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
الشريك) وذات  املحدو ة  املسؤولية 

الوحيد.
:) تعلق نشاط الشركة) املوضوع)

سواء)باملغرب أو خارأه.
وتوزيع) وتصد ر  استيرا   تجارة 
الجافة) والخضر  الفواكه  أنواع 

والطرية.
استيرا  وتصد ر.

تجاري،) نشاط  كل  عامة  تجارة 
صناعي،)فالحي،)مالحي والخدمات.

الحجري) الحي  (: الرئي�سي) املقر 
شارع اسكيكيلة رقم)387)العيون.

مبلغ) في  ( حد ) (: الرأسلال)
إ 2) مقسلة  00.000.00ي) رهم 
للواحدة) 00ي) حصة من فئة) 000ي)
في ملك السيد عبد الرحلان الشعير.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإل ارة)
عبد الرحلان الشعير.

بكتابة) تم  القانوني:) اإل داع 
الضبط باملحكلة اإلبتدائية بالعيون))
تحت رقم) (2020 22) يسلبر) بتاريخ)
رقم) التجاري  السجل  27ي2020/3)

.32375
428 P

PANTOFIT
SARL

تأسيس شركة
 8 في) بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
القانون) إ داع  تم  (،2020  يسلبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدو ة ذات املليزات التالية):
.PANTOFIT SARL(:التسلية

الهدف : الغرض من الشركة هو :
وكلال  الرياضية  املوا   تسويق 

امأسام.
اللياقة  أنواع أأهزة  توفير أليع 

البدنية.

املعدات  وتأأير  وبيع  شراء 
والترفيهية  الرياضية  وامغراض 
وامنشطة  الخدمات  أليع  وكذلك 
واالسترخاء  بالرفاهية  املتعلقة 

والترفيه.
اللياقة  مستلزمات  تسويق 

البدنية واملنسوأات الرياضية.
تطوير وبيع برامج الكلبيوتر.

والتدريب  والدعم  املساعدة 
الريا�سي.

أليع  تحقيق  أعم،  وبشكل 
واإلستيرا   التجارية  املعامالت 
والعقارية  واملنقولة  والصناعية 
واملالية بشكل مباشر أو غير مباشر، 
كليا أو أزئيا مي من امشياء املحد ة 
أو أي أشياء ملاثلة أو ذات صلة من 
املحتلل أن تكون لصالح توسيع أو 

تطوير النشاط اإلأتلاعي.
في  تؤ ي  أن  للشركة   لكن 
املغرب وفي الخارج وفي حدو  غرضها 
والعلليات  امعلال  أليع  املؤس�سي 
غير  أو  مباشر  بشكل  تساهم  التي 
مباشر في تحقيق غرضها أو التي من 

شأنها تعزيز تنليتها.
عبد  شارع   : اإلأتلاعي  املقر 
املومن إقامة سنطرال البارك علارة 

  الطابق 2 رقم 5 املحلد ة.
املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

تأسيسها النهائي.
في  محد    : اإلأتلاعي  الرأسلال 
00ي  إ 2  مقسم  0.000.00ي  رهم 
حصة إأتلاعية من فئة 00ي  رهم 

للواحدة.
السنة اإلأتلاعية : تبتدئ السنة 
اإلأتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في 

ي3  يسلبر.
السيد  تعيين  تم   : التسيير 
مسير   BADERDDINE GRINA

للشركة.
بالسجل) القانوني:) اإل داع  تم 
اإلبتدائية) املحكلة  لدى  التجاري 
 2020 7ي) يسلبر) باملحلد ة))بتاريخ)

تحت رقم)7ي7ي.
ملخص قصد النشر

429 P
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FD MARKETING
 شركة محدو ة املسؤولية

بلساهم وحيد

في العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 

8) يسلبر)2020)بالرباط والتي تحلل)

الخصائص التالية):

الهدف اإلأتلاعي):

التسويق الرقمي.
رأسلال الشركة):)00000ي) رهم)

فئة) من  حصة  000ي) إ 2) مقسلة 

00ي) رهم للحصة الواحدة موزعة)

عل2 الشكل التا ي):

السيد  وغة محلد توفيق)000ي 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري).

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

ي3) بسلبر من كل سنة ما)  نا ر إ 2)

تاريخ) من  تبتدئ  امو 2  السنة  عدا 

التسجيل.

زنقة) مكرر  2ي) (: املقر اإلأتلاعي)

لبنان الرقم)3)املحيط الرباط.

محلد) السيد  وغة  (: التسيير)

توفيق.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

28295ي.

430 P

NOUFISTY
تسيير حر

عليوة) بشرى  السيدة  تعلن 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

عرفي) عقد  بلقت�سى  أنه  (A3230(

22) يسلبر) بتاريخ) بتلارة  املوقع 

الكائن) التجاري  أعل امصل  (2020

عو ة) عين  (،722 رقم) الجد د  بحي 

لحالقة) صالون  من  املكون  تلارة،)

النساء).

موضوع تسيير حر لفائدة الشركة)

العقد) اخضع  وقد  (NOUFISTY

لجليع اإلأراءات القانونية.

431  P

IDEALES COULEURS
SARL

املقر : شارع املغرب العربي رقم 20، 
محل حفيظ املحيط الرباط
الرقم الضريبي : 23)ي333

السجل التجاري بالرباط رقم 
2(339

تغيير النظام امسا�سي
موافقة عل2 بيع 2000 حصة لفائدة 

سلير بويزار
 تغيير توزيع الرأسلال.

الحصص) بيع  قرار  بلقت�سى 
 2020 نوفلبر) (23 بتاريخ) املنعقد 
 IDEALES COULEURS لشركة)
 200.000 الرأسلال) ذات  (SARL

 رهم تقرر):
 KS PROMOSARL(موافقة شركة
لفائدة) حصة  (2000 بيع) عل2  (AU

سلير بويزار وبالتا ي توزيع الرأسلال.
ذات) شركة  الشركة  تصبح 
وحيد) بشريك  املحدو ة  املسؤولية 
مسؤولية) ذات  شركة  عوض 

محدو ة.
تغيير املا ة رقم)7)للنظام امسا�سي.
لقد تم اإل داع القانوني باملحكلة))
القانوني) امأل  في  بالرباط  التجارية 
رقم) تحت  (2020 23) يسلبر)  وم)

.D0959ي(
IDEALES COULEURS(شركة

432 P

MACLISA
SARL

املقر : زاوية 7)2، زنقة عباس بن 
فرناس وشارع الحسن الثاني الرباط

الرقم الضريبي : ي7يي333
السجل التجاري بالرباط رقم 

29ي27
تغيير النظام امسا�سي

 موافقة عل2 بيع الحصص 
تغيير توزيع الرأسلال

الحصص) بيع  قرار  بلقت�سى  (
 2020 نوفلبر) (23 بتاريخ) املنعقد 
ذات) (MACLISA SARL لشركة)

الرأسلال)500.000ي) رهم تقرر):

بنشقرون) أنيس  السيد  موافقة 

عل2 بيع)500ي)حصة لفائدة الشركة)

تغيير) وبالتا ي  (COGEPART SARL

توزيع الرأسلال.

تغيير املا ة)))للنظام امسا�سي.

لقد تم اإل داع القانوني باملحكلة))

القانوني) امأل  في  بالرباط  التجارية 

رقم) تحت  (2020 23) يسلبر)  وم)

.D09597ي
MACLISA SARL(شركة

433 P

STE ARCHI FINITION
SARL

تأسيس شركة ذات 
املسؤوليةاملحدو ة

بلقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط)

تم وضع) (،2020 سبتلبر) 2ي) بتاريخ)

ذات) لشركة  امسا�سي  النظام 

املليزات) ذات  املحدو ة  املسؤولية 

املبينة فيلا  لي):

.ARCHI FINITION(:(التسلية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

الغا ة من الشركة هي):

ونجارة) العلومية  امشغال 

االملنيوم.

تجزئة االزرق الجد د) (30 (: املقر)

العكاري الرباط.

سنة) (99 حد ت مدتها في) (: املدة)

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

رأس املال الجلاعي):)00.000.00ي 

من) حصة  000.ي) ل) مقسلة   رهم 

الواحدة) للحصة  00ي) رهم  فئة)

واملوزعة كلا  لي):

 500 إسلاعيل) أمزيل  السيد 

حصة.

السيد زيني منير)500)حصة.

تسير الشركة من طرف) (: اإل ارة)

السيد أمزيل إسلاعيل والسيد زيني)

منير ملدة غير محد ة.

السنة الجلاعية مابين فاتح  نا ر)

إ 2 متم  يسلبر من كل سنة.

لقد تم اإل داع القانوني باملحكلة))
السجل) تحت  بالرباط  التجارية 
 9 بتاريخ) (D8ي0922ي رقم) التجاري 

 يسلبر)2020.
434 P

SOCREBAN
اإلستثنائي) العام  الجلع  قرر 

املنعقد  وم22)فبرا ر)2020)ما  لي):
من) الشركة  رأسلال  في  الزيا ة 
00.000ي)إ 2)500.000)بزيا ة)2000 
للحصة) 00ي) رهم  حصةبقيلة)

الواحدة موزعة كالتا ي):
السيد أمزيل مو�سى)2000)حصة.

000ي  إسلاعيل) أمزيل  السيد 
حصة.

تغيير املقر اإلأتلاعي للشركة إ 2)
 3 رقم) (2 علارة) (5 هللا) إقامة ما شاء)

الوفاق تلارة.
امسا�سي) القانون  عل2  املصا قة 

للشركة.
القانوني سلم من طرف) اإل داع 
 3 بتاريخ) بالرباط  التجارية  املحكلة 
.Dيسلبر)2020)تحت رقم)09033ي 
435 P

 RICARDO MOLINA
MAROC SPECIALITES

 SOCIETE ANONYME
SIMPLIFIEE

ريكار و مولينا املغرب سبسيلتي
شركة مساهلة مبسطة

رأسلالها : 3.0070.000  رهم 
مقرها اإلأتلاعي : طريق 0يي عبر 
شارع الشفشاوني تجزئة السعدي 

رقم 20 الطابق الثالث الحي 
الصناعي، عين السبع 

الدارالبيضاء
رقم السجل التجاري : 200909

رقم التعريف الضريبي : 73)ي)9ي
رقم التعريف املوحد للشركة 

00003(950000092:
تخفيض في الرأسلال اإلأتلاعي 

3.070.000  رهم
زيا ة في الرأسلال اإلأتلاعي 

225.000  رهم
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تخفيض في الرأسلال اإلأتلاعي ب 
225.000  رهم

زيا ة في الرأسلال اإلأتلاعي ب 
052.200.)  رهم

تغيير النظام امسا�سي
30) يسلبر) قرار) بلقت�سى 
ريكار و) شركة  رئيس  فإن  9ي20،)
شركة) سبسيلتي  املغرب  مولينا 
الرأسلال) ذات  مبسطة  مساهلة 
3.070.000) رهم ومقرها اإلأتلاعي)
بالدارالبيضاء طريق 0يي عبر شارع 
الشفشاوني تجزئة السعدي رقم 20 
الطابق الثالث الحي الصناعي، عين 

السبع، تم اتخا  القرارات التالية :
عللية  تحقيق  إثبات  معا نة 
التي  الشركة  رأسلال  تخفيض 
امتصاص  طريق  عن  تنفيذها  تم 
 3.070.000 قدره  بلبلغ  الخسائر 

 رهم.
عللية  تحقيق  إثبات  معا نة 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  في  الزيا ة 
قدره 225.000  رهم بدون إلغاء حق 
املقررة  املساهلين  اكتتاب  أفضلية 
من طرف الجلع العام الغير العا ي 
9ي20.  )  يسلبر  بتاريخ  املنعقدة 
معا نة إثبات تحقيق عللية تخفيض 
رأسلال الشركة التي تم تنفيذها عن 
طريق امتصاص الخسائر بلبلغ قدره 

225.000  رهم.
عللية  تحقيق  إثبات  معا نة 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  في  الزيا ة 
قدره 052.200.)  رهم بدون إلغاء 
املساهلين  اكتتاب  أفضلية  حق 
املقررة من طرف الجلع العام الغير 
)  يسلبر  بتاريخ  املنعقدة  العا ي 

9ي20.
تغيير املا ة 7 من النظام امسا�سي 

للشركة.
حامل  لكل  الصالحيات  منح 
التدابير  الستكلال  الوثيقة  لهذه 

املنصوص عليها في القانون .
بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 
التجارية) ( املحكلة) لدى  الضبط 
يي) يسلبر) بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2020)تحت رقم))7ي757.
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JM SURVEILLANCE
SARL

سجل تجاري 29ي) بن سليلان

بيع 500 حصة وتغيير مسير الشركة
انعقد) (2020 3) يسلبر) بتاريخ)

لشركة) العا ي  الغير  العام  الجلع 

(،JM SURVEILLANCE SARL
شركة محدو ة املسؤولية،)رأسلالها)

حي) 2ي) مقرها) 00.000ي) رهم،)

تلت) حيث  بوزنيقة،) (II البساتين)

املصا قة عل2 ما  لي):

السيد) استقالة  عل2  املوافقة 

للبطاقة) الحامل  بالوق  سعيد 

A20(358)من منصب) الوطنية رقم)

مسير قانوني.

شهاب) محلد  السيد  تعيين 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

00ي27يA)كلسير وحيد للشركة.

تحد د صالحيات املسير الوحيد.

تحيين النظام امسا�سي للشركة.

تم اإل داع القانوني لدى السجل)

باملحكلة)) الضبط  بكتابة  التجاري 

8ي  بتاريخ) سليلان  ببن  اإلبتدائية 

 يسلبر)2020)تحت رقم))3).
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 SPIRAL WELDED شركة

PIPES
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

9ي  بتاريخ) املنعقد  الوحيد  للشريك 

التسلية) تغيير  تم  (2020 نوفلبر)

أصبحت) حيث  للشركة  اإلأتلاعية 

.SPIRAL WELDED PIPES

الغرض) وتلد د  تعد ل  وكذا 

اإلأتلاعي للشركة وعل2 إثر هذا تم)
القانون) من  و3) (2 الفصلين) ( تغيير)

امسا�سي للشركة.

بالسجل) القانوني  اإل داع  تم 

)اإلبتدائية بتلارة) التجاري لللحكلة)

2020)تحت عد ) 23) يسلبر) بتاريخ)

5ي)2.
ملخص من أأل النشر
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ABS PROD
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم) قد  بالرباط  (2020 أكتوبر) (2(
املسؤولية) محدو ة  شركة  تأسيس 
ذات شريك واحد تحلل الخصائص)

التالية):
 ABS PROD SARL (: التسلية)

.AU
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدو ة بشريك واحد.
الهدف اإلأتلاعي):

أو) )التاأر  وتصد ر) استيرا  
الوسيط).

رأس املال):)00000ي) رهم مقسم)
00ي) رهم)) 000ي)حصة من فئة) إ 2)

للحصة).
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)
ما) سنة  كل  من  (2020 ي3) يسلبر)
تاريخ) من  تبتدئ  امو 2  السنة  عدا 

التسجيل.
املقر اإلأتلاعي):)إقامة)30)الشقة))
لوكيلي) احلد  موالي  زنقة  (8 رقم)

حسان الرباط.
:)عباس لبجيلي ملدة غير) التسيير)

محدو ة.
تم اإل داع القانوني لدى املحكلة)
التقييد) رقم  بالرباط  التجارية 
بالسجل التجاري)28397ي)بتاريخ)ي2 

 يسلبر)2020)تحت رقم)352).
439 P

WORLD SERVICES COMPTA

 CENTRE D’AFFAIRE ET DE

DOMICILIATION

 CONSEIL, JURIDIQUE, FISCAL ET

FINANCIER

DESMA ETUDE
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

بلقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ)
تم وضع القانون) (2020 سبتلبر) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
ذات) واحد  بشريك  املحدو ة 

الخصائص التالية):

 DESMA (: اإلأتلاعية) التسلية 
.ETUDE

الهدف اإلأتلاعي):
)يعلل) العام) والتنسيق  الدارسة 

في أليع هيئات الدولة).
تصنيع وتوزيع موا  البناء.

أعلال البناء.
أيال ي) حي  )ي) (: اإلأتلاعي) املقر 

العريبي الطابق)8)الدارالبيضاء.
املدة اإلأتلاعية):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها.
(: اإلأتلاعي) الرأسلال 
عل2) موزعة  00000.00ي) رهم 
00ي) رهم) فئة) من  حصة  000ي)

للحصة وزعت كلا  لي):
سرحاني) الرحيم  عبد  السيد 

000ي)حصة.
السنة اإلأتلاعية):)تبدأ من فاتح)

 نا ر إ 2)ي3) يسلبر من كل سنة).
الرحيم) عبد  السيد  (: التسيير)
السرحاني مسير وحيد للشركة ملدة)

غير محدو ة.
تم إ داع السجل التجاري بلكتب)
بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم) تحت  نوفلبر2020) 7ي) بتاريخ)

.280035
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 ESSAGHROCHNI
ENTREPRISE

SARL AU
السجل التجاري رقم 30823ي

إ ارتها : محلد وصفي
مقرها : علارة 2 إقامة أنان الشقة 

2ي تلارة
املنعقد) العام  الجلع  إثر  عل2 
قرر) (2020 نوفلبر) (23 بتاريخ)
 ESSAGHROCHNI شركة) شركاء)
رأسلال) رفع  (ENTREPRISE
20.000.00يي) رهم) من) الشركة 
في) امللثلة  2000.000.00) رهم  إ 2)

8800)حصة)00ي) رهم لكل حصة.
قد تم اإل داع القانوني باملحكلة)
 2(23 رقم) تحت  بتلارة  اإلبتدائية 

بتاريخ)23) يسلبر)2020 .
441 P
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مكتب امستاذ سهيل مرسلي

مراكش)20000)شارع الحسن)II)إقامة فجوة)

Bرقم)7ي

عقد تسيير حر ألصل تجاري

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 

شركة) أعطت  (2020 )ي) يسلبر)

BAKSO SARL AU)مقرها االأتلاعي)

الحسن) شارع  (35 كليز) بلراكش 

التجاري) بالسجل  املسجلة  الثاني 

التجارية) باملحكلة  ي7578) عد )

لألصل) الحر  التسيير  حق  بلراكش 

 35 كليز) بلراكش  الكائن  التجاري 

شركة) لفائدة  الثاني  الحسن  شارع 

االأتلاعي) مقرها  (NESCOS SARL

موالي) شارع  زاوية  البيضاء) بالدار 

رشيد وطريق باب املنصور املسجلة)

9ي3302  عد ) التجاري  بالسجل 

البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكلة 

سنوات قابلة) ((03( وذلك ملدة ثالث)

للتجد د تبتدئ من فاتح  نا ر)ي202 

مقابل) (2023 ي3) يسلبر) وتنتهي في)

مبلغ شهري قيلته)50.000) رهم.

442 P

اكوميز كورك 

ش.م.م

رأسلالها : 000.000.ي  رهم

مقرها : بلوك هـ رقم ي مكرر شاطئ 

هرهورة صخيرات

بلقت�سى عقد عرفي صا ر بتاريخ)

الشريك) قرر  (2020 5ي) يسلبر)

الوحيد للشركة ما  لي):

 فتح فرع للشركة بالعنوان التا ي):

صباح) رخوخة  مسون  وال    وار 

صخيرات.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

23) يسلبر) في) بتلارة  االبتدائية 

2020)تحت رقم)85)ي.
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شركة صوفينور لللحاسبة واإلعالميات)

ش.ذ.م.م

املقر االأتلاعي):)زاوية شارع موالي عبد العزيز)

وزنقة وا  املخازن رقم)5)و)8)القنيطرة

الهاتف):)ي05.37.37.78.7

النقال):)98.ي2.32.9).)0

الفاكس):)25.38.)05.37.3

S.K.Y.D.N شركة
ش.ذ.م.م

تسيير شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) (2020 نوفلبر) (23 بالقنيطرة  وم)

تحد د ما  لي تبعا لللحضر.

سلية) غوغو  السيدة  استقالة 

كلسيرة للشركة.

السيد العبدالوي  وسف) إعطاء)

حق تسيير الشركة ملدة غير محدو ة)

وإعطائه حق التوقيع.

كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 

 الضبط باملحكلة االبتدائية بالقنيطرة

بتاريخ فاتح  يسلبر)2020)تحت رقم)

.80303
من أأل املستخرج واإلشارة

صوفينور
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شركة صوفينور لللحاسبة واإلعالميات)

ش.ذ.م.م

املقر االأتلاعي):)زاوية شارع موالي عبد العزيز)

وزنقة وا  املخازن رقم)5)و)8)القنيطرة

الهاتف):)ي05.37.37.78.7

النقال):)98.ي2.32.9).)0

الفاكس):)25.38.)05.37.3

EL FIGUIGUI شركة
ش.ذ.م.م

حل شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) (2020 نوفلبر) (30 بالقنيطرة  وم)

تحد د ما  لي تبعا لللحضر.

انحالل مسبق للشركة.

الفيكيكي) وهو  املصفي  تسلية 

احلد.

(: التصفية) فيه  تلت  الذي  املقر 

عبد) موالي  شارع  زاوية  بالقنيطرة 

العزيز وزنقة وا ي املخازن رقم)5)و8.

كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 
 الضبط باملحكلة االبتدائية بالقنيطرة
تحت رقم) (2020 7ي) يسلبر) بتاريخ)

.80578
للضبط والنشر

445 P

شركة صوفينور لللحاسبة واإلعالميات)
ش.ذ.م.م

املقر االأتلاعي):)زاوية شارع موالي عبد العزيز)
وزنقة وا  املخازن رقم)5)و)8)القنيطرة

الهاتف):)ي05.37.37.78.7
النقال):)98.ي2.32.9).)0

الفاكس):)25.38.)05.37.3

ONET CREATIVE شركة
ش.ذ.م.م

حل شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم) (2020 أكتوبر) (5 بالقنيطرة  وم)

تحد د ما  لي تبعا لللحضر.
انحالل مسبق للشركة.

تسلية املصفي وهو السيد عثلان)
ابي السرور.

التصفية) فيه  تلت  الذي  املقر 
الد ن) صالح  زنقة  (3( بالقنيطرة) (:

اال وبي رقم)ي.
كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 
 الضبط باملحكلة االبتدائية بالقنيطرة
رقم) تحت  (2020 7) يسلبر) بتاريخ)

.80397
للضبط والنشر
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شركة صوفينور لللحاسبة واإلعالميات)
ش.ذ.م.م

املقر االأتلاعي):)زاوية شارع موالي عبد العزيز)
وزنقة وا  املخازن رقم)5)و)8)القنيطرة

الهاتف):)ي05.37.37.78.7
النقال):)98.ي2.32.9).)0

الفاكس):)25.38.)05.37.3

 INGENIERIE شركة
 OPTIMALE ET TRAVAUX

 D’AMENAGEMENT 9 SARL
AU I.O.T.A 9

ش.ذ.م.م
حل شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم) (2020 نوفلبر) 3ي) بالقنيطرة  وم)

تحد د ما  لي تبعا لللحضر.

انحالل مسبق للشركة.

تسلية املصفي وهو السيد بشيري)

سهيل.

(: التصفية) فيه  تلت  الذي  املقر 

الرامي) بار  (2 املنزه) بالقنيطرة تجزئة 

الشرقية رقم)2).

كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 

 الضبط باملحكلة االبتدائية بالقنيطرة

تحت رقم) (2020 ي2) يسلبر) بتاريخ)

.80(09

للضبط والنشر
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شركة صوفينور لللحاسبة واإلعالميات)

ش.ذ.م.م

املقر االأتلاعي):)زاوية شارع موالي عبد العزيز)

وزنقة وا  املخازن رقم)5)و)8)القنيطرة

الهاتف):)ي05.37.37.78.7

النقال):)98.ي2.32.9).)0

الفاكس):)25.38.)05.37.3

BAGZLANDIMPORT شركة

ش.ذ.م.م

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) (2020 نوفلبر) (2( بالقنيطرة  وم)

تحد د ما  لي تبعا لللحضر.

الكائن) االأتلاعي  املقر  تحويل 

 3 03ي)غاندي مكتب رقم) بالقنيطرة)

إ 2 املقر الجد د الكائن بالقنيطرة)87 

زنقة لبنان محل رقم)ي.

كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 

 الضبط باملحكلة االبتدائية بالقنيطرة

تحت رقم) (2020 5ي) يسلبر) بتاريخ)

.80553

للضبط والنشر

من أأل املستخرج واإلشارة

صوفينور

448 P
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أنترفيد ماروك

273)شارع محلد الخامس الدار البيضاء

VIGIRPOM شركة
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

بشريك وحيد
رأسلالها 00.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : الدار البيضاء 2) 

شارع عقبة ابن نافع

السجل التجاري رقم 9)932

قرر الشريك الوحيد بتاريخ فاتح)

 وليو)9ي20)تجد د تعيين املسير غير)

املساهم السيد هشام املغراوي ملدة)

3)سنوات.

تم اإل داع القانوني بكتابة ضبط)

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكلة 

3)فبرا ر)2020)تحت رقم))0220ي.
عن موأز وبيان

449 P

أنترفيد ماروك

273)شارع محلد الخامس الدار البيضاء

VIGIRPOM شركة
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

بشريك وحيد
رأسلالها 00.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : الدار البيضاء 2) 

شارع عقبة ابن نافع

 نقل املقر الرئي�سي من الرباط

إ 2 الدار البيضاء

قرر الشريك الوحيد بتاريخ فاتح)

نوفلبر)9ي20):

الرباط) من  الرئي�سي  املقر  نقل 

5ي20  محج الرياض علارة هـ)ص ب)

حي الرياض إ 2 العنوان التا ي):)الدار)

البيضاء)2))شارع عقبة ابن نافع.

النظام) من  (2 املا ة) تعد ل 

امسا�سي.

في) املغراوي  هشام  السيد  تأكيد 

مهامه كلسير.

تعد ل النظام امسا�سي.

تم اإل داع القانوني بكتابة ضبط)

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكلة 

2ي)فبرا ر)2020)تحت رقم)3)023ي.
عن موأز وبيان
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أنترفيد ماروك

273)شارع محلد الخامس الدار البيضاء

KAIMILOA شركة

شركة محدو ة املسؤولية

رأسلالها 000.000.ي  رهم

املقر االأتلاعي : الدار البيضاء 

كلم يي الطريق الشاطئية املنطقة 

الصناعية عين السبع

س ت رقم 23)ي5

العا ي) غير  العام  الجلع  إن 

قد) 9ي20) 28) ونيو) بتاريخ) املنعقد 

قرر استلرار الشركة رغم ضياع أكثر)

من)3/2)رأس املال.

لدى) القانوني  اإل داع  تم  وقد 

التجارية) باملحكلة  الضبط  كتابة 

أغسطس) (7 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

9ي20)تحت رقم)022يي7.
عن موأز وبيان
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أنترفيد ماروك

273)شارع محلد الخامس الدار البيضاء

 OLEA HOLDING شركة

MAROC

SARL AU

شركة محدو ة املسؤولية

ذات شريك وحيد

رأسلالها 00.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : الدار البيضاء زنقة 

صبري بوألعة رقم 2ي الطابق 

امول الشقة رقم )

س ت رقم 539ي38

 2( بتاريخ) الوحيد  الشريك  إن 

 ونيو)9ي20)قد قرر استلرار الشركة)

رغم ضياع أكثر من)3/2)رأس املال.

لدى) القانوني  اإل داع  تم  وقد 

التجارية) باملحكلة  الضبط  كتابة 

أغسطس) (7 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

9ي20)تحت رقم)ي02يي7.
عن موأز وبيان
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أنترفيد ماروك

273)شارع محلد الخامس الدار البيضاء

AURISKCO MAROC شركة
SARL

شركة محدو ة املسؤولية
رأسلالها 00.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : 20290 الدار 
البيضاء زنقة حاتم العصام رقم 7 

الطابق الثالث
س ت رقم 5)ي275

العا ي) غير  العام  الجلع  قرر 
9ي20  سبتلبر) (25 بتاريخ) املنعقد 

تسجيل):
السيد) (: املسير ن) احد  استقالة 
 JEAN( بلونشطون) ماري  أان 

(MARIE BLANCHETON
السيد) (: وحيد) كلسير  تأكيد 
 FREDERIC( أيكو) فريد ريك 
غير) ملدة  وذلك  ((GIQUEAUX
محد ة مع أليع صالحيات القانون)

امسا�سي.
إلغاء)البند)2)من القانون امسا�سي.
تم إنجاز اإل داع القانوني بكتابة)
بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت) 9ي20) نوفلبر) 9ي) في) البيضاء)

رقم)5285ي7.
عن موأز وبيان
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COMPTABILITE RIFO ATLANTIQUE

 SIEGE(SOCIAL(:(178(BD(YOUSSEF(BEN

TACHFINE 3éme ETAGE NADOR

RC(:(2113(/(IF(:(5370099

TP(:(56115236

ICE(:(00176678000020

SOCIETE BELMIR ELECTRIC
شركة بللير إ ليكتر ك

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
رأسلالها : 80.000  رهم

ومقرها : بدوار الكلاش كواللة 
بوعرك / الناضور

تكوين شركة محدو ة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بلوأب 
 2020 أغسطس) (28 في) بالناضور 
تم تم وضع النظام امسا�سي لشركة)
ذات املسؤولية املحدو ة ذات شريك)

وحيد تتلثل مليزاتها فيلا  لي):

التسلية): شركة بللير إ ليكتر ك.

الشركة) غرض  :) كلن  الغرض)

لحساب) أو  الخاص  لحسابها  سواء)

في املغرب أو في غيره) سواء) امغيار،)

من الدول فيلا  لي):

أعلال البناء.

وعلوما أليع العلليات التجارية)

التي) العقارية  أو  والصناعية واملالية 

مباشرة) بكيفية  ترتبط  أن   لكن 

وكذا) امغراض  بهذه  مباشرة  غير  أو 

ذات) أو  امللاثلة  امغراض  بجليع 

الصلة أو التي من شأنها تشجيع نلو)

أعلال الشركة.

مقر الشركة):) وار الكلاش كواللة)

بوعرك)/)الناضور.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تكوينها النهائي.
80.000) رهم) (: رأسلال الشركة)

00ي  ذات) حصة  (800 إ 2) مقسم 

الواحدة) للحصة  كقيلة   رهم 

كليا) القيلة  ومدفوعة  مكتتبة 

وامللنوحة للسيد بللير عبد الحكيم):)

800)حصة من)ي)إ 2)800.

امرباح):)%5)لالحتياط القانوني.

مد ر) الشركة  :) دبر  التدبير ة)

واحد ملدة غير محدو ة):

تم تعيين):

من) الحكيم  عبد  بللير  السيد 

لبطاقة) الحامل  مغربية  أنسية 

 S525230 رقم) الوطنية  التعريف 

(/ سلوان) الكلاش  بدوار  والقاطن 

للشركة ملدة) الناضور بصفته مد ر 

غير محدو ة.

ويتلتع السيد بللير عبد الحكيم)

باسم) للعلل  الصالحيات  بأوسع 

بجليع) القيام  أأل  من  الشركة 

بغرض) املتعلقة  والعلليات  امعلال 

الشركة.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 

بالناضور في))ي)سبتلبر)2020)تحت)
رقم)05ي3.

من أأل النشر والتلخيص

454 P
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 STE VEDIA INNOVATION
ET SERVICES
تأسيس شركة

املؤرخ) العرفي  العقد  بلقت�سى 
تم) بسال  (2020 نوفلبر) 0ي) بتاريخ)
للشركة) امسا�سي  القانون  وضع 
ذات املسؤولية املحدو ة التي تحلل)

الخصائص التالية):
 STE VEDIA (: التسلية)

.INNOVATION ET SERVICES
املوضوع):)أشغال التنظيف.

علارة  اسلين) (: االأتلاعي) املقر 
رقم)59)تابريكت سال.

في) حد   (: االأتلاعي) الرأسلال 
000ي  إ 2) مقسم  00.000ي) رهم 
00ي) رهم مقسم) حصة ذات قيلة)

بين الشركاء)بالشكل التا ي):
000ي  مطرح) القا ر  عبد  السيد 
حصة ذات قيلة)00ي) رهم للحصة)

أي ما قيلته)00.000ي) رهم.
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
شخص) ذات  محدو ة  مسؤولية 

واحد.
القا ر) عين السيد عبد  (: املسير)
غير) ملدة  للشركة  كلسير  مطرح 

محدو ة.
اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 
بسال) التجارية  باملحكلة  القانوني 
 32575 تحت السجل التجاري رقم)

بتاريخ)22)نوفلبر)2020.
455 P

 AL MAGHRIBIA POUR
 LE DEVELOPPEMENT ET

 L’INVESTISSEMENT
S.A

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي موقع بالرباط)
ومسجل) (2020 نوفلبر) يي) بتاريخ)
بالرباط تم تأسيس شركة باملليزات)

التالية):
 AL (: االأتلاعية) التسلية 
 MAGHRIBIA POUR LE
 DEVELOPPEMENT ET

.L’INVESTISSEMENT  S.A

الشكل القانوني):)شركة املساهلة)
ذات مجلس اإل ارة.

املقر):)علارة)ي)شقة)22)زاوية زنقة)
توبروق وزنقة بنزرت حسان الرباط.

الهدف االأتلاعي):)
واالستيرا ) والتعبئة  اإلنتاج 
والتسويق) واالستغالل  والتصد ر 
الداخلية) السوق  في  سواء) حد  عل2 
والخارأية لجليع املنتجات الزراعية.
استغالل أليع امرا�سي الزراعية.
امللتلكات) وأليع  وتأأير  إ ارة 

الزراعية.
تجهيز املعدات الفالحة.

99)سنة انطالقا من تاريخ) (: املدة)
تسجيلها بالسجل التجاري.

الرأسلال االأتلاعي):)000.000.ي 
 رهم.

أعضاء)مجلس اإل ارة):
تم تعيين امعضاء)اموائل ملجلس)
سنوات) ثالث  ملدة  الشركة  إ ارة 
تنتهي بعد نها ة الجلع العام العا ي)
املالية) السنة  بحلول  لللساهلين 

للعام)2023)وهم كاآلتي):
السيد  ونس بوكرين.

السيد مصطفى الجايي.
السيد عنان املريني.

السيد عبد الرحيم العداوي.
مراقب الحسابات):

وحيد) نوال  السيدة  تعيين  تم 
كلراقبة للحسابات في السنة امو 2)

بعد تأسيس الشركة.
تعيين مسير للشركة):

تبعا ملحضر مجلس الدارة امو 2)
تعيين) تم  (2020 نوفلبر) 9ي) بتاريخ)
 YOUNES BOUGRINE السيد)

رئيسا ملجلس إ ارة الشركة.
تم) (: اإل داع القانوني والتسجيل)
اإل داع القانوني لدى كتابة الضبط)
باملحكلة التجارية بالرباط بتاريخ)20 

 يسلبر)2020)تحت رقم)02225ي.
التجاري) بالسجل  التسجيل  تم 
لللحكلة التجارية بالرباط بتاريخ)20 

 يسلبر)2020)تحت رقم)28203ي.
من أأل التلخيض والنشر

456 P

 MERBAD RENTAL شركة

CAR

SARL

 CONSTITUTION D’UNE

SOCIETE SARL

محل تجاري رقم 2 مقاطعة املريني 

املنتزه 3 فاس

 بلقت�سى عقد عرفي بفاس بتاريخ

شركة) تأسيس  تم  (2020 نوفلبر) (2

تتليز) محدو ة  مسؤولية  ذات 

بالخصائص التالية):

 MERBAD (: الشركة) تسلية 

مسؤولية) ذات  (RENTAL CAR

محدو ة).

الهدف االأتلاعي):)كراء)السيارات)

بدون سائق.

املقر االأتلاعي): محل تجاري رقم 

2 مقاطعة املريني املنتزه 3 فاس.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

السنة املحاسباتية):)من فاتح  نا ر)

إ 2)ي3) يسلبر من كل سنة.

مبلغ)) في  محد   (: الرأسلال)

000ي  إ 2) مجزأة  00.000ي) رهم 

00ي) رهم لكل حصة) حصة بقيلة)

موزعة كالتا ي):

السيدة مريم بدري)500)سهم.

السيد عبد املنعم محفوض)500 

سهم.

مجلوع امسهم):)000ي)سهم.

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

السيدة مريم بدري.

للشركة) القانوني  اإل داع  تم 

(- بفاس) لالستثلار  الجهوي  باملركز 

 M292020/ي رقم) تحت  مكناس 

السجل) (2020 22) يسلبر) بتاريخ)

التجاري رقم)5229))الضريبة املهنية)

عد )828ي380ي.

457 P

SOCIETE OLYMPICA شركة

SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة

مقرها بفاس طريق صفرو مقاكعة 

سايس ضيعة عبد هللا كلم 5

رأسلالها االأتلاعي 220.000  رهم

تلقته) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

امستاذة خو ار ابتسام موثقة بفاس)

تم) (2020 سبتلبر) (23 و) ي2) بتاريخ)

ذات) الشركة  تأسيس  عن  اإلعالن 

املواصفات) مسؤولية محدو ة ذات 

التالية):

 SOCIETE OLYMPICA(:(التسلية

.SARL

طريق  بفاس  (: االأتلاعي) املقر 

عبد  ضيعة  سايس  مقاطعة  صفرو 

هللا كلم 5.

رأسلال) حد   (: الشركة) رأسلال 

 220.000 قدره) مبلغ  في  الشركة 

 رهم.

املدة):)حد ت في)99)سنة.

:)استغالل وتهيئة فضاء) املوضوع)

للرياضة ومركز تدريب رياضيين.

الشركة) تسير  (: الشركة) تسيير 

من طرف السيد التازي عبد املالك)

غير) ملدة  أحلد  طاهري  والسيد 

طبقا) الصالحيات  كامل  مع  محد ة 

للقانون امسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 

بفاس) التجارية  باملحكلة  الضبط 

بالسجل) (2020 8ي) يسلبر) بتاريخ)

التجاري تحت رقم)22)3.

بلثابة مقتطف من   وان

امستاذة خو ار ابتسام

موثقة بفاس

458 P
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STE ZENOUTRADI

SARL

حي اوريدة ب رقم 27 تازة

الضريبة املهنية : 05552)5ي

السجل التجاري : ي02ي

التعريف املوحد : 

0000992(20000(8

تفويت الحصص

وإضافة نشاط أد د

 2 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

 200 بتازة تم تفويت) (2020 أكتوبر)

من) ((DH  20.000( حصة اأتلاعية)

التي) زنوتي  امليلو ي  السيد  طرف 

 STE ZENOUTRADI  للكها بشركة)

SARL)لفائدة السيد عا ل إمام زنوتي)

 (DH 20.000((200)حصة اأتلاعية

 200 زنوتي) أ وب  السيد  ولفائدة 

 (DH  20.000( اأتلاعية) حصة 

والتي تتوزع عل2 الشكل التا ي):

امليلو ي زنوتي)500)حصة.

زينة املرابط)00ي)حصة.

عا ل إمام زنوتي)200)حصة.

أ وب زنوتي)200)حصة.

إ 2) أد د  نشاط  إضافة  تم 

 VENTE ET (: الشركة) موضوع 

 DISTRIBUTION DES PRODUITS

 PARAPHARMACEUTIQUES ET

  MATERIELS MEDICAUX AU

.GROS ET AU DETAIL

كلا تم كذلك إعا ة تعيين السيد)

و ائم) وحيد  كلسير  زنوتي  امليلو ي 

للشركة ملدة غير محدو ة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإل داع 

بتازة) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم) (2020 2ي) يسلبر) بتاريخ)

.2020/588

459 P

TAHA MAD
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

بشريك وحيد

 N 48 AVENUE(FAL : العنوان

 OULED OUMIER AGDAL

RABAT

تم) أسا�سي  قانون  بلقت�سى 

تسجيله بتاريخ)ي2) يسلبر)2020)تم)

تأسيس الشركة):

.TAHA MAD SARL AU(:(االسم

املوضوع):)اإلنعاش العقاري.

رأس املال : 00.000ي  رهم.

املصطفى) السيد  (: التسيير)

الغزاوني.

وقد تم اإل داع القانوني باملحكلة 

التجارية بالرباط RC 148503 بتاريخ 

22  يسلبر 2020.

460 P

BEST SOLUTIONS ELEC
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

بشريك وحيد

 BLOC(C(N° 154 HAY : العنوان

 SALAM REZ DE CHAUSSEE

CYM RABAT

تم) أسا�سي  قانون  بلقت�سى 

تم) (2020 أكتوبر) 3ي) تسجيله بتاريخ)

تأسيس الشركة):

 BEST SOLUTIONS (: االسم)

.ELEC SARL AU

املوضوع):)أعلال متنوعة وأشغال)

البناء.

التركيبات الكهربائية.

رأس املال : 000.000.ي  رهم.

التسيير):)السيد ابراهيم منير.

وقد تم اإل داع القانوني باملحكلة 

التجارية بالرباط RC 148501 بتاريخ 

22  يسلبر 2020.

461 P

 ARMA INTERIM

 FORMATION EVOLUTION

MAROC
 SOCIETE ANONYME AU

CAPITAL(DE 300.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : AVENUE

 MEHDI BEN BARKA LOT

 SOUMIA(LOT(N° 5 SOUISSI

RABAT

RC : 116599

استقالة عضو مجلس اإل ارة
لشركة) العام  الجلع  بلقت�سى 

 ARMA INTERIM FORMATION

 EVOLUTION MAROC SA
300.000) رهم قرر بتاريخ) رأسلالها)

20) وليو)2020)ما  لي):

فريد) السيد  باستقالة  اإلقرار 

اعتبارا) اإل ارة  مجلس  عضو  حجبي 

من)7ي) يسلبر)9ي20.

الحسابات) خبير  تفويض  أد ت 

 3 ملدة) اسلاهري  الطاهر  السيد 

العام) الجلع  بنها ة  تنتهي  سنوات 

 30 في) املنتهية  املالية  للسنة  املقرر 

سبتلبر)2020.

وقد تم اإل داع القانوني باملحكلة 

التجارية بالرباط تحت رقم 09593ي 

بتاريخ 22  يسلبر 2020.

462 P

STE PROMUS
SARL AU

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

البيضاء)بتاريخ)0ي) يسلبر)2020)تم)

تأسيس شركة باملواصفات التالية):

 STE PROMUS SARL(:(التسلية

.AU

يي  شارع) (75 (: االأتلاعي) املقر 

 نا ر الطابق امول الشقة)9)ي)الدار)

البيضاء.

االنعاش) (: االأتلاعي) الهدف 

معامالت) بجليع  والقيام  العقاري 

البناء)املختلفة.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
بالشريك) املحدو ة  املسؤولية 

الوحيد.
الرأسلال):)00.000ي) رهم.

مصطفى) السيد  (: الحصص)
حسنين)000ي)حصة.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
للبطاقة) الحامل  حسنين  مصطفى 
مسيرا) (BJ3253(8 رقم) الوطنية 

للشركة ملدة غير محدو ة.
من) تبتدئ  (: االأتلاعية) السنة 

فاتح  نا ر إ 2)ي3) يسلبر.
املدة):)تم تحد دها في)99)سنة.

اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 
للدار) التجارية  باملحكلة  القانوني 
 2020 22) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)
تحت رقم)758780)والسجل التجاري)

رقم)283799.
463 P

STE SUPER BENFARES
SARL AU

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
البيضاء)بتاريخ)0ي) يسلبر)2020)تم)

تأسيس شركة باملواصفات التالية):
 STE SUPER (: التسلية)

.BENFARES SARL AU
تجزئة) 09Bي) (: االأتلاعي) املقر 
سيدي) امر�سي  الطابق  الورو  

معروف الدار البيضاء.
التغذ ة) (: االأتلاعي) الهدف 

العامة والتجارة املختلفة.
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو ة.
الرأسلال):)00.000ي) رهم.

الحصص):
 332 السيد محلد أمين بنفارس)

حصة.
السيدة و ا  بنفارس)333)حصة.
السيد إلياس بنفارس)333)حصة.
تم تعيين السيد محلد) (: التسيير)
للبطاقة) الحامل  بنفارس  أمين 
مسيرا) (BK527822 رقم) الوطنية 

للشركة ملدة غير محدو ة.
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من) تبتدئ  (: االأتلاعية) السنة 

فاتح  نا ر إ 2)ي3) يسلبر.

املدة):)تم تحد دها في)99)سنة.

اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 

للدار) التجارية  باملحكلة  القانوني 

 2020 22) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)758775)والسجل التجاري)

رقم)283787.

464 P

ISOLGLASS
SARL AU

تعد ل شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

البيضاء)بتاريخ)5ي) يسلبر)2020)تم)

االعالن عن تعد الت متعلقة بشركة)

مقرها) (ISOLGLASS SARL AU

رقم) ي) السعا ة) بتجزئة  االأتلاعي 

5يي)سيدي معروف الدار البيضاء.

حصة من) 000ي) تم بيع) (: االسم)

لفائدة) املتوكل  محلد  السيد  طرف 

السيد مصطفى كوشو.

أصبحت الشركة تسير) (: التسيير)

كوشو) مصطفى  السيد  طرف  من 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

بعد) محد ة  غير  ملدة  (C29(395

استقالة السيد محلد املتوكل.

باملحكلة) تم  (: القانوني) اإل داع 

 22 بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

 758278 رقم) تحت  (2020  يسلبر)

تعد ل رقم)93)32.

465 P

CORAL ALUMINUM
SARL AU

تعد ل شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

البيضاء)بتاريخ)2ي) يسلبر)2020،)تم)

اإلعالن عن تعد الت متعلقة بشركة)

 ،CORAL ALUMINUM SARL AU

مقرها اإلأتلاعي 7)ي شارع بوركون 

إقامة بنا الدار البيضاء :

املقر اإلأتلاعي : تم تحويل املقر 

شارع  7)ي  من  للشركة  اإلأتلاعي 

البيضاء  الدار  بنا  إقامة  بوركون 

ليساسفة  مشروع  تجزئة   ( إ 2 

الدار البيضاء.

باملحكلة) تم  (: القانوني) اإل داع 

بتاريخ بالدار البيضاء)  التجارية 

رقم) تحت  (،2020 22) يسلبر)

758279)تعد ل رقم)92)32. 

466 P

LA CENTRALE MEDIK
تأسيس شركة

بتاريخ عرفـي  عقد   بلقت�سى 

تم تأسيس شركة) (2020 نوفلبر) (20

خصائصها) محدو ة  مسؤولية  ذات 

كالتا ي):

 LA CENTRALE(:(تسلية الشركة

مسؤولية) ذات  شركة  (MEDIK

محدو ة.

الغرض الرئي�سي):)استيرا  وتصد ر)

لجليع) عام  بشكل  والتجارة  وشراء)

لالستخدام) وامللحقات  املنتجات 

العلمي والطبي مثل الكواشف واملوا )

االستهالكية) واملوا   الكيليائية 

أليع) وكذلك  وامأهزة،) وام وات 

ملعدات) املخصص  وامثاث  املوا  

املختبرات وامشعة والطب أو مكتب)

طب امسنان)؛

والتجارة) والتصد ر  االستيرا  

بشكل عام لجليع املنتجات الطبية)

ومستحضرات) الصيدالنية،) وشبه 

والعطور،) وعلم التغذ ة،) التجليل،)

إلخ)...

استيرا  وتصد ر وتصنيع وتوزيع)

امأهزة الطبية)؛

وتجهيز املباني) وتأأير وبناء) اقتناء)

واملعامل واملصانع الالزمة لألنشطتها.

شارع) (202 (: االأتلاعي) املقر 

امر�سي) الطابق  (5 رقم) املومن  عبد 

الدار البيضاء.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.
رأسلال) حد   (: الشركة) رأسلال 

00.000ي) رهم مقسلة) الشركة في)

00ي) رهم) بقيلة) حصة  000ي) إ 2)

للحصة الواحدة.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

للبطاقة) الحامل  قيطوني،) ا ريس 

.C925337(الوطنية رقم
الشركة مسجلة بالسجل التجاري)

باملحكلة) ي28297) رقم) تحت 

2ي  بتاريخ) البيضاء) الدار  التجارية 

 يسلبر)2020.

بلركز) القانوني  اإل داع  تم 

االستثلار بالدار البيضاء.

467 P

ADLI MENAGE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة)

بشريك وحيد
رأسلالها):)00.000ي) رهم

مقرها االأتلاعي))2)شارع مرس)

 السلطان الطابق امول الرقم)3

الدار البيضاء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

 2020 نوفلبر) 0ي) في) بالدار البيضاء)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

ذات) وحيد  بشريك  املحدو ة 

الخصائص اآلتية):

.ADLI MENAGE(:(التسلية

الهدف):)البيع)-)الشراء)-)التصد ر)

واإلستيرا )-)التلثيل)-)النشر)-)اإل داع)

أليع) في  عامة  بصفة  التجارة  (-

-)اآلليات واملعدات) املنتجات) (- املوا )

العلليات) وعامة  أنواعها  بجليع 

الصناعية) (- السياحية) (- التجارية)

العقارية) وغير  العقارية  (- املالية) (-

املتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة)

بامنشطة املشار إليها أعاله.

شارع مرس) (2( (: املقر االأتلاعي)

 3 الرقم) امول  الطابق  السلطان 

الدار البيضاء.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)
الشركة.

00.000ي) رهم) (: الرأسلال)
مقسم إ 2)000.ي)حصة من فئة)00ي 

 رهم.
من) تبتدئ  (: اإلأتلاعية) السنة 
فاتح  نا ر إ 2)ي3) يسلبر من كل سنة.
احلد) عد ي  السيد  تعيين  تم 

كلسير للشركة ملدة غير محدو ة.
والتسجيل) القانوني  اإل داع  تم 
بالسجل التجاري باملحكلة التجارية)
 2020 فبرا ر) (23 بالدار البيضاء) وم)

تحت رقم)7752858)و)87)280.
بيان مختصر

468 P

OBA WORLD ELECTRO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلالها):)00.000ي) رهم
مقرها االأتلاعي):)8)زنقة ناف)
شاطيل بلفد ر الدار البيضاء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
 2020 نوفلبر) 7ي) في) بالدار البيضاء)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدو ة ذات الخصائص اآلتية):
 OBA WORLD (: التسلية)

.ELECTRO
الهدف):)البيع)-)الشراء)-)التصد ر)
واإلستيرا )-)التلثيل)-)النشر)-)اإل داع)
أليع) في  عامة  بصفة  التجارة  (-
-)اآلليات واملعدات) املنتجات) (- املوا )
العلليات) وعامة  أنواعها  بجليع 
الصناعية) (- السياحية) (- التجارية)
العقارية) وغير  العقارية  (- املالية) (-
املتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة)

بامنشطة املشار إليها أعاله.
ناف) زنقة  (8 (: االأتلاعي) املقر 

شاطيل بلفد ر الدار البيضاء.
املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.
00.000ي) رهم) (: الرأسلال)
مقسم إ 2)000.ي)حصة من فئة)00ي 

 رهم.
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من) تبتدئ  (: اإلأتلاعية) السنة 

فاتح  نا ر إ 2)ي3) يسلبر من كل سنة.

تم تعيين السيد ن  رويش عبد)

كلسير ن) خالد  وكريم  اللطيف 

للشركة ملدة غير محدو ة.

والتسجيل) القانوني  اإل داع  تم 

بالسجل التجاري باملحكلة التجارية)

بالدار البيضاء) وم)0ي) يسلبر)2020 

تحت رقم)955)75)و)282233.
بيان مختصر

469 P

ALLOY WHEEL
شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها):)0.000ي) رهم

السجل التجاري):)8.933ي2

الشركة) شركاء) قرار  بلقت�سى 

بتاريخ)2ي)سبتلبر)2020)تقرر ما  لي):

الفسخ) عل2  املصا قة  تلت 

من) ابتداء) للشركة  موانه  املسبق 

تاريخه)؛

 MOUAFIK السيدة) تعيين 

FOUZIA)مصفية للشركة)؛

شارع) (39 التصفية) مقر  تحد د 

الحرية الدار البيضاء.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  نفذ 

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

رقم) تحت  (2020 )ي) يسلبر)

.757737

470 P

ALEX INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها):)00.000ي) رهم

السجل التجاري):)ي239)

بتاريخ) الشركاء) قرار  بلقت�سى 

2)نوفلبر)2020)تقرر ما  لي):

الفسخ) عل2  املصا قة  تلت 

من) ابتداء) للشركة  موانه  املسبق 

تاريخه)؛

 ALAMI KETTANI تعيين السيد)

مصفيا للشركة)؛

شارع) (39 التصفية) مقر  تحد د 
الحرية الدار البيضاء.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  نفذ 
 2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

 يسلبر)2020)تحت رقم)307)75.
 470P مكرر

SANTA CANELA COFF
السجل التجاري رقم)09ي283

تأسيس) تم  عرفي  عقد  بلوأب 
املحدو ة) املسؤولية  ذات  الشركة 

وذات شريك وحيد):
 SANTA CANELA (: التسلية)

.COFF
الهدف):)مقهى)-)مطعم)-)ملول.

 Angle (: االأتلاعي) املقر 
 boulevard( oued( baht( et( rue
résidence anass 3 local ,02ي 

.commercial Oulfa
00.000ي) رهم) (: رأسلالها)
فئة) من  حصة  000ي) إ 2) مقسلة 
عل2) مقسلة  للواحدة  00ي) رهم 
 MTAIRAG السيد) الوحيد  الشريك 

.IBRAHIM
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
ملدة) (MTAIRAG IBRAHIM السيد)

غير محدو ة.
املدة):)99)سنة.

للشركة) القانوني  اإل داع  نفذ 
البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكلة 
تحت رقم) (2020 )ي) يسلبر) بتاريخ)

.757(33
471 P

CLA STUDIO
SARL

 SIEGE(SOCIAL(:(29(BD(MOULAY
YOUSSEF, CASABLANCA

R.C(:(125681
العام) الجلع  محضر  عل2  بناء)
(،2020 2) يسلبر) اإلستثنائي بتاريخ)

تقرر):
بلبلغ) الشركة  رأسلال  في  زيا ة 
 500.000 من) 00.000).2) رهم 
 رهم إ 2)00.000ي.5) رهم عن طريق)

مقاصة الد ون،

بلبلغ) املال  رأس  وتخفيض 

من) زيا ته  00.000).2) رهم 

 500.000 إ 2) 00.000ي.5) رهم 

 رهم.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

في البيضاء) بالدار   التجارية 

رقم) تحت  (2020 23) يسلبر)

.758(89

472 P

EGIMA
SARL AU

 Zone(technopole,(Aéroport

 Mohamed(V,(Nouaceur,

Casablanca

R.C(:(106233

املساهلين) قرار  ملحضر  وفقا 
تقرر) (،2020 نوفلبر) (2( في) املؤرخ 

 Bruno Rey السيد) بإقالة  اإلحاطة 

من وال ته كلسير مشارك للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

رقم) تحت  (2020 0ي) يسلبر)

2ي9)75.

473 P

HAD INVEST
شركة ذات مسؤولية محدو ة)

بشريك واحد
رأسلالها):)200.000) رهم

املقر االأتلاعي):)زنقة سلية إقامة)

شهر زا )3)الطابق)5)الرقم)22 

النخيل الدار البيضاء

السجل التجاري رقم)ي9)5)3

تحويل مقر الشركة
بتاريخ الوحيد  الشريك   قام 

القرارات) بإتخاذ  9ي20) نوفلبر) 2ي)

التالية):
زنقة) (: من) الشركة  مقر  تحويل 

 5 الطابق) (3 شهرزا ) إقامة  سلية 

إ 2) النخيل الدار البيضاء) (22 الرقم)

املكتب رقم)ي)العلارة)25)مركز إشراق)

ليساسفة) الخضراء) املاسة  تجزئة 

طريق الجد دة الدار البيضاء.

القانون) من  (2 البند) تعد ل 

امسا�سي للشركة.

وقد تم اإل داع القانوني باملحكلة)

البيضاء) وم) بالدار  التجارية 

7) يسلبر)2020)تحت رقم)ي22)75.

474 P

COFREPECHE MAROC
ش.م.م

رأسلال الشركة):)250.000) رهم

املقر االأتلاعي):)القنيطرة،)3) 

زنقة مصطفى الرافعي،)إقامة أو ،)

مكتب رقم)ي

س.ت):)يي579)/)القنيطرة

ت.ض):)22925ي)7

محضر الجلع العام الغير العا ي)

بتاريخ)0ي)نوفلبر)2020)قرر ما  لي):

تغيير املقر اإلأتلاعي من الرباط،)

2ي)أبل مو�سى،)الشقة رقم) اكدال،)

3)،)زنقة مصطفى) 3يإ 2 القنيطرة،)

الرافعي،)إقامة أو ،)مكتب رقم)ي.

تحيين النظام امسا�سي للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 22 بتاريخ) بالقنيطرة  اإلبتدائية 

بالسجل) وسجلت  (2020  يسلبر)

التجاري تحت رقم)يي579.

475 P

امستاذ مصطفى الشريف

موثق

مكتب رقم)37)علارة بن زروال ساحة الحنصا ي)

الجد دة

 STE STARE SERVICE

MAZAGAN
ش.ذ.م.م.

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس
بلقت�سى عقد توثيقي مبرم) ( (- ي)

من طرف امستاذ مصطفى الشريف،)

نوفلبر) (22 بتاريخ) بالجد دة،) موثق 

امسا�سي) القانون  إعدا   تم  (،2020

املحدو ة) املسؤولية  ذات  لشركة 

حيث خصائصها كالتا ي):
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 STE STARE SERVICE(:(التسلية
MAZAGAN)ش.ذ.م.م.

الهدف):)بيع السيارات املستعللة.
 G شارع) (5 زنقة) (: املقر االأتلاعي)
سيدي مو�سى إقامة مامونية شقة)5.

من توقيع) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
القانون امسا�سي.

00.000ي  في) حد   (: الرأسلال)
حصة) 000ي) إ 2) مقسم   رهم 
اأتلاعية بقيلة)00ي) رهم للحصة.

التسيير):)عهد ل):
الساكن) فهيم،) رضوان  السيد 
البيضاء،) املفية  3ي) رقم) بالزوبير 
للتعريف) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.WAرقم))92ي3ي
الساكن) فضال،) تبيل  السيد 
زنقة ميخائيل نعيلة) (25 بالجد دة،)
للبطاقة) الحامل  القدس،) تجزئة 

.M9225الوطنية للتعريف رقم)ي
املسلاة) الشركة  تقييد  تم  ( (- (2
باملحكلة) التجاري  السجل  في  أعاله 
رقم) تحت  بالجد دة  االبتدائية 

7375ي.
قصد النشر

476 P

STE 2AB 2 KH SERVICE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
املقر االأتلاعي : ي3، زاوية شارع 
أنوال وشارع محلد قري، علارة 

املنارة، مكتب 5، القنيطرة - املغرب
تأسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
8) يسلبر)2020)ومصحح اإلمضاءات)
بلصالح تصحيح اإلمضاءات ملد نة)
القنيطرة تم إعدا  القانون امسا�سي)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  لشركة 

باملواصفات التالية):
 STE 2AB 2 KH(:(تسلية الشركة

.SERVICE SARL
شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

ذات املسؤولية املحدو ة.
ي3،) (: للشركة) االأتلاعي  املقر 
زاوية شارع أنوال وشارع محلد قري،)

علارة املنارة،)مكتب)5،)القنيطرة.

من) الغرض  (: االأتلاعي) الهدف 
بشكل) الشركة في املغرب أو خارأه،)
لنفسها سواء)  مباشر أو غير مباشر،)

)أو لغيرها أو مساهلة في):
بيع اللوازم وقطع الغيار للسيارات.

نقل البضائع.
مقاول أعلال متعد ة وإنشاءات.

العلليات) أليع  عام  وبشكل 
الصناعية،) املالية،) التجارية،)
والخدماتية،) الحرفية،) العقارية،)
واملرتبط) الشركة،) لحساب  أليعها 
بشكل مباشر أو غير مباشر بالهدف)

االأتلاعي لتطوير الشركة.
املدة):)حد ت مدة الشركة في)99 

سنة منذ تاريخ التأسيس.
رأسلال) حد   (: الشركة) رأسلال 
00.000ي) رهم مقسلة) الشركة في)
عل2)000ي)حصة من فئة)00ي) رهم.
بلهاشمي) االاله  عبد  السيد 
حصة) (500 (- 50.000) رهم) (:

اأتلاعية.
السيد عبد هللا بلعريف):)50.000 

 رهم)-)500)حصة اأتلاعية.
الشركة يسيرها السيد) (: التسيير)
عبد االاله بلهاشمي والسيد عبد هللا)

بلعريف وذلك ملدة غير محد ة.
اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 
االبتدائية) باملحكلة  القانوني 
ملد نة) التجاري  السجل  بلصلحة 
 2020 ي2) يسلبر) بتاريخ) القنيطرة 

تحت رقم)80590.
لإل داع والبيان

477 P

STE SELGY CORP
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة
بشريك وحيد

املقر االأتلاعي :  زاوية زنقة لبنان 
وزنقة حلان الفطواكي الشقة 2ي 

القنيطرة - املغرب
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
ومصحح) (2020 أكتوبر) 5ي) بتاريخ)
تصحيح بلصالح  اإلمضاءات 

تم) القنيطرة  ملد نة  اإلمضاءات  (

إعدا  القانون امسا�سي لشركة ذات)

باملواصفات) املحدو ة  املسؤولية 

التالية):

 STE SELGY (: الشركة) تسلية 

.CORP SARL AU

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

بشريك) املحدو ة  املسؤولية  ذات 

وحيد.

زاوية) (: للشركة) االأتلاعي  املقر 

الفطواكي) حلان  وزنقة  لبنان  زنقة 

الشقة)2ي)القنيطرة.

من) الغرض  (: االأتلاعي) الهدف 

بشكل) الشركة في املغرب أو خارأه،)

لنفسها سواء)  مباشر أو غير مباشر،)

)أو لغيرها أو مساهلة في):

بيع عقاقير بالتقسيط.

مقاول أعلال متعد ة وإنشاءات.

العلليات) أليع  عام  وبشكل 

الصناعية،) املالية،) التجارية،)

والخدماتية،) الحرفية،) العقارية،)

واملرتبط) الشركة،) لحساب  أليعها 

بشكل مباشر أو غير مباشر بالهدف)

االأتلاعي لتطوير الشركة.

املدة):)حد ت مدة الشركة في)99 

سنة منذ تاريخ التأسيس.

رأسلال) حد   (: الشركة) رأسلال 

00.000ي) رهم مقسلة) الشركة في)

عل2)000ي)حصة من فئة)00ي) رهم.

00.000ي  (: ( السيد محلد الجزار)

 رهم)-)000ي)حصة اأتلاعية.

الشركة يسيرها السيد) (: التسيير)

محلد الجزار وذلك ملدة غير محد ة.

اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 

االبتدائية) باملحكلة  القانوني 

ملد نة) التجاري  السجل  بلصلحة 

 2020 22) يسلبر) بتاريخ) القنيطرة 

تحت رقم)28)80.
لإل داع والبيان

478 P

STE GOLD NICKEL

SARL AU

شركة محدو ة املسؤولية

رأسلالها : 00.000ي  رهم

مقرها االأتلاعي : ي2،شارع إشبيلية 

تجزئة 8 شقة

رقم 02 القنيطرة

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

النظام) وضع  تم  (2020 نوفلبر) (30

امسا�سي لشركة محدو ة املسؤولية)

ذات املليزات التالية):

شركة) تسمى  الشركة  (: التسلية)

شركة) (GOLD NICKEL SARL AU

محدو ة املسؤولية.

املوضوع):)غرض الشركة سواء)في)

املغرب أو في الخارج):

مقاول نقل امفرا .

مقاول نقل البضائع.

مقاول النقل املدر�سي.

ي2،شارع) (: االأتلاعي) املقر 

 02 رقم) شقة  (8 تجزئة) إشبيلية 

القنيطرة.

مدة حياة الشركة محدو ة في)99 

بالسجل) تقييدها  من  ابتداء) سنة 

التجاري.

رأس املال):)حد  رأس مال الشركة)

مقسلة) آالف  رهم  عشرة  مبلغ  في 

عل2 ألف)000ي)حصة اأتلاعية من)

فئة مائة  رهم والتي ستوزع حسب)

املال) الرأس  في  الشركاء) مساهلة 

كلال  لي):

بنسبة) القر�سي  عزيزة  السيدة 

000ي)حصة.

السيدة عزيزة القر�سي) (: التسيير)

تم تنصيبها مسيرة للشركة لفترة غير)

محد ة.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

لللحكلة االبتدائية بالقنيطرة في))ي 

 يسلبر)2020)تحت رقم)57825.

479 P
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STE SAM CERAME

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلالها : 00.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : أوال  عرفة، تجزئة 

اممل، بلوك A، علارة النخيل، 

متجر رقم )

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون امسا�سي)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

 STE SAM CERAME (: التسلية)

.SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو ة.

عرفة،) أوال   (: االأتلاعي) املقر 

تجزئة اممل،)بلوك)A،)علارة النخيل،)

متجر رقم)))-)القنيطرة.

 VENTE (: الشركة) موضوع 

.CARREAUX ET SANITAIRES

رأسلال) حد   (: الشركة) رأسلال 

00.000ي) رهم) مبلغ) في  الشركة 

اأتلاعية) حصة  000ي) إ 2) مقسم 

محررة) للواحدة  00ي) رهم  بقيلة)

بكاملها مكتتبة وموزعة عل2 الشركاء)

كالتا ي):

 500 (: أسيف  وسف) السيد 

حصة.

السيد أناس سام):)500)حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إ 2 السيد أسيف)

 وسف والسيد أناس سام.

من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)

ي3) يسلبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

ي2) يسلبر) بتاريخ) (57877 رقم)

.2020

480 P

STE CLUB BE HAPPY 3P

شركة محدو ة املسؤولية

22 زنقة سبة إقامة الد وري املكتب 

رقم ي القنيطرة

بلقت�سى محضر الجلع العام غير)

 CLUB BE HAPPY لشركة) العا ي 

3P)شركة محدو ة املسؤولية بتاريخ)

0ي) يسلبر)9ي20)بلقر الشركة تقرر)

بصفة) الشركة  تصفية  باإلألاع 

سابقة موانها.

أونجار) فاطلة  السيدة  عينت 

كلصفية للشركة وحد  مقر تصفيتها)

بلقرها االأتلاعي املذكور أعاله.

إن اإل داع القانوني قد تم إنجازه)

باملحكلة) الضبط  مكتب  لدى 

 27 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

 يسلبر)9ي20)تحت رقم)73785.

481 P

STE OUBA TEL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

بشريك وحيد

املقر االأتلاعي : تجزئة بريكة رقم 

2)2، الطابق امول - القنيطرة

السجل التجاري 3ي209 القنيطرة

تحويل املقر االأتلاعي
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

 2020 أكتوبر) (23 غير العا ي بتاريخ)

تقرر) (OUBA TEL SARL AU لشركة)

باإلألاع ما  لي):

للشركة) االأتلاعي  املقر  تحويل 

املذكورة من العنوان القد م):)تجزئة)

(- امول) الطابق  (،2(2 رقم) بريكة 

القنيطرة.

إ 2 العنوان الجد د):)متجر رقم)ي،)

الوفاء)3)رقم)78)-)القنيطرة

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 22 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

 يسلبر)2020)تحت رقم)50)80.

482 P

STE AFROVIA LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

بشريك وحيد
رأسلالها : 2.000.000  رهم

املقر االأتلاعي : حد مورت املركز - 

سيدي قاسم

السجل التجاري رقم ي2703

توسيع نشاط الشركة
ورفع رأسلال الشركة

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

 AFROVIA لشركة) العا ي  غير 

2ي  بتاريخ) (LOGISTICS SARL AU

8ي20)قرر) نوفلبر) 8ي20)و5ي)  وليو)

الشريك الوحيد ما  لي):

وذلك) الشركة  نشاط  توسيع 

بإضافة نشاط):

تسيير واستغالل املقالع.

من) الشركة  رأسلال  في  الزيا ة 

00.000ي) رهم إ 2)2.000.000) رهم)

وذلك بإضافة مبلغ)3.900.000) رهم)

حررت بكاملها بلقاصاة مع الحساب)

الجاري للشريك الوحيد.

من) و7) (( (،3 تغيير الفصول رقم)

القانون امسا�سي للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

السجل) قاسم،) بسيدي  االبتدائية 

التجاري رقم)ي2703.

483 P

STE RB-CO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلالها : 00.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : 59، شارع موالي 

عبد العزيز رقم 2، إقامة موالي عبد 

العزيز - القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون امسا�سي)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

.STE RB-CO SARL(:(التسلية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو ة.

املقر االأتلاعي):)59،)شارع موالي)

عبد العزيز رقم)2،)إقامة موالي عبد)

العزيز)-)القنيطرة.

موضوع الشركة):

توزيع املوا  الغذائية.

والتلفيف) التكييف  في  مقاول 

والتغليف.
رأسلال) حد   (: الشركة) رأسلال 

00.000ي) رهم) مبلغ) في  الشركة 

اأتلاعية) حصة  000ي) إ 2) مقسم 

محررة) للواحدة  00ي) رهم  بقيلة)

بكاملها مكتتبة وموزعة عل2 الشركاء)

كالتا ي):

50ي  (: بوخاري) أوشريف  السيد 

حصة.

 850 (: رحلون) هللا  فتح  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

السيد) إ 2  أسند  (: التسيير)

أوشريف بوخاري.

من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)

ي3) يسلبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
ي2) يسلبر) بتاريخ) (57883 رقم)

.2020

484 P

STE EDIAN CONSULTING
شركة محدو ة املسؤولية

ذات شريك وحيد
رأسلالها : 00.000ي  رهم

مقرها االأتلاعي : 28 شارع طارق 

ابن زيا  مكتب رقم 3 -  القنيطرة

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي محرر) ( (- ي)

وضع) تم  (2020 نوفلبر) (9 بتاريخ)

محدو ة) لشركة  امسا�سي  النظام 

ذات) وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

املليزات التالية):

 EDIAN(التسلية):)الشركة تسمى

محدو ة) شركة  (CONSULTING

املسؤولية ذات شريك وحيد.
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املوضوع):)غرض الشركة):

االستشارات اإل ارية.

مركز أعلال.

مركز توطين الشركات.

االستشارات القانونية والضريبية)

واملالية واالقتصا  ة.

االقتصا  ة،) الدراسات  إأراء)

املالية) القانونية،) اإلحصائيات،)

والجبائية.

التدريب) خطط  وتنفيذ  تطوير 

الندوات) وتنظيم  والتكوين،)

لللقاوالت.

والتنظيم) اإل ارة  في  االستشارات 

االستراتيجي لصالح الشركات.

واملشورة) الدعم  تقد م 

في) وامأانب  الوطنيين  لللستثلرين 

املغرب وفي الخارج.

واملساعدة) املشورة  تقد م 

نظم) للشركات واملؤسسات في إنشاء)

املعلومات.

واملالية) املحاسبية  االستشارات 

للشركات،) والضريبية  والقانونية 

الشركات) التدقيق والتنظيم وإنشاء)

والدراسات وتحقيق أدوى املشاريع.

التكوين املستلر.

االستيرا  والتصد ر.

شارع طارق) (28 (: املقر االأتلاعي)

ابن زيا  مكتب رقم)3)-))القنيطرة.

في محدو ة  الشركة  حياة   مدة 

 99)سنة ابتداء)من تقييدها بالسجل)

التجاري.

رأس املال):)حد  رأس مال الشركة)

00.000ي) رهم) ألف) مائة  مبلغ  في 

حصة) 000ي) ألف) عل2  مقسلة 

في) مائة  رهم  فئة  من  اأتلاعية 

ملكية الشريك الوحيد السيد   نار)

صالح.

تم تعيين السيد   نار) (: التسيير)

988ي،) نوفلبر) (5 صالح من مواليد)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم)Y3095(2)كلسير للشركة لفترة)

غير منتهية.

تم التقييد بالسجل التجاري) (- (2
في) بالقنيطرة  االبتدائية  لللحكلة 
رقم) تحت  (2020 ي2) يسلبر) تاريخ)

.57885
485 P

STE BN CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

بشريك وحيد
رأسلالها : 00.000ي  رهم

املقر االأتلاعي :  زنقة هارون 
الرشيد، إقامة فر وس رقم 3، 

ميلوزا - القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالقنيطرة تم وضع القانون امسا�سي)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
  STE BN (: التسلية)

.CONSTRUCTION SARL  AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو ة بشريك وحيد.
هارون) زنقة  ( (: االأتلاعي) املقر 
(،3 رقم) فر وس  إقامة  الرشيد،)

ميلوزا)-)القنيطرة.
امشغال) (: الشركة) موضوع 

املختلفة أو البناء.
رأسلال) حد   (: الشركة) رأسلال 
00.000ي) رهم) مبلغ) في  الشركة 
اأتلاعية) حصة  000ي) إ 2) مقسم 
محررة) للواحدة  00ي) رهم  بقيلة)
بكاملها مكتتبة وموزعة عل2 الشركاء)

كالتا ي):
000ي  (: حلدون) بنعاشر  السيد 

حصة.
املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إ 2 السيد بنعاشر)
الوطنية) للبطاقة  الحامل  حلدون،)

.G3رقم)8)8يي
من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)

ي3) يسلبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكلة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)93)57)بتاريخ)9) يسلبر)2020.
486 P

STE ZAKARIAS TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلالها : 00.000ي  رهم

املقر االأتلاعي :  بقعة رقم 289، 

الشقة رقم 3، تجزئة بريكة، الطريق 

الثانوية مهد ة - القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون امسا�سي)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

 STE ZAKARIAS (: التسلية)

.TRANS SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو ة.

املقر االأتلاعي):))بقعة رقم)289،)

الشقة رقم)3،)تجزئة بريكة،)الطريق)

الثانوية مهد ة)-)القنيطرة.

موضوع الشركة):

نقل املستخدمين.

االستيرا  والتصد ر.

رأسلال) حد   (: الشركة) رأسلال 

00.000ي) رهم) مبلغ) في  الشركة 

اأتلاعية) حصة  000ي) إ 2) مقسم 

محررة) للواحدة  00ي) رهم  بقيلة)

بكاملها مكتتبة وموزعة عل2 الشركاء)

كالتا ي):

السيد زكرياء)زروال):)500)حصة.

 500 (: عطوش) عائشة  السيدة 

حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إ 2 السيد زكرياء) (: التسيير)

زروال.

من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)

ي3) يسلبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

ي2) يسلبر) بتاريخ) (57825 رقم)

.2020

487 P

امستاذ مصطفى الشريف

موثق

مكتب رقم)37)علارة بن زروال ساحة الحنصا ي

الجد دة

STE SOLHI INCHAA
ش.م.م.

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

بلقت�سى عقد توثيقي مبرم) ( (- ي)
من طرف امستاذ مصطفى الشريف)
أكتوبر) (2( بتاريخ) بالجد دة  موثق 
امسا�سي) القانون  إعدا   تم  (،2020
حيث) املسؤولية  محدو ة  لشركة 

خصائصها كالتا ي):
 STE SOLHI INCHAA(:(التسلية

ش.م.م.
الهدف):)حلام ومنتجع صحي.

مقهى.
املرأب  ي) (: االأتلاعي) املقر 
املتواأد) (2 رقم) املفرزة  القسلة 
بالطابق امر�سي من العلارة الكائنة)

بالجد دة،)تجزئة عنوز البقعة)5ي.
من توقيع) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

القانون امسا�سي.
00.000ي  في) حد   (: الرأسلال)
حصة) 000ي) إ 2) مقسم   رهم 
اأتلاعية بقيلة)00ي) رهم للحصة.

التسيير):)عهد ل):
السيد عبد املو 2 صلحي،)الساكن)
املجاهد) تجزئة  ي2) (- ( بالجد دة)
الوطنية) للبطاقة  الحامل  العيا�سي،)
بصفته) (.M39ي0ي( رقم) للتعريف 

ملثل الشركة ملدة غير محدو ة.
تم تقييد الشركة املسلاة أعاله في)
السجل التجاري باملحكلة االبتدائية)

بالجد دة تحت رقم)7327ي.
قصد النرش

488 P

STE DALILKA
تأسيس شركة

)بلوأب عقد عرفي مؤرخ في) (- ي)
تم تأسيس شركة) (2020 8) يسلبر)
بشريك) محدو ة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية):
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STE DALILKA(:(التسلية
املالبس) بيع  (: االأتلاعي) الهدف 

بالجللة)-)االستيرا  والتصد ر.
شارع) (52 (: االأتلاعي) املقر 

تانسيفت علارة)ي)أكدال)-)الرباط.
الرأسلال):)حد  رأسلال الشركة)

في مئة ألف  رهم)00.000ي) رهم.
السيد) عين  (: الشركة) تسيير 
ملوك عزيز مسيرا للشركة مع أليع)

الصالحيات.
بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت السجل التجاري رقم)28299ي.

للنسخ والبيان
الوكيل

489 P

STE SOIXANTE
تأسيس شركة

)بلوأب عقد عرفي مؤرخ في) (- ي)
تم تأسيس شركة) (2020 نوفلبر) (22
بشريك) محدو ة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية):
STE SOIXANTE(:(التسلية

املالبس) بيع  (: االأتلاعي) الهدف 
بالتقسيط.

آ ت اي�سي آ ت) (: املقر االأتلاعي)
واحي تيفلت.

الرأسلال):)حد  رأسلال الشركة)
في مئة ألف  رهم)00.000ي) رهم.

السيد) عين  (: الشركة) تسيير 
مع) للشركة  مسيرا  رشيد  اإل ري�سي 

أليع الصالحيات.
بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بتيفلت)

تحت السجل التجاري رقم)29).
للنسخ والبيان

الوكيل

490 P

STE KODIABEDA AGRO
بتأسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي موقع بالرباط)
ومسجل) (2020 أغسطس) يي) بتاريخ)
بالرباط تم تأسيس شركة باملليزات)

التالية):

 STE (: االأتلاعية) التسلية 

.KODIABEDA AGRO

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدو ة.

زاوية) (،22 شقة) ي،) علارة) (: املقر)

حسان) (- زنقة توبروق وزنقة بنزرت)

-)الرباط.

:)إنتاج امغذ ة) الهدف االأتلاعي)

الزراعية.

99)سنة انطالقا من تاريخ) (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.

:) تحد ) االأتلاعي) الرأسلال 

الرأسلال االأتلاعي للشركة في مبلغ)

000.000.ي) رهم مقسم إ 2)0.000ي 

للحصة) اإلسلية  القيلة  حصة 

عل2) موزعة  00ي) رهم  الواحدة)

النحو التا ي):

 320 (: الرتابي) إ لان  السيدة 

حصة.

السيد نبيل الرتابي):)330)حصة.

السيد شرف الد ن الرتابي):)330 

حصة.

0.000ي  (: الحصص) مجلوع 

حصة.

التسيير):

غير) ملدة  الشركة  تسيير   تم 

محدو ة من طرف السيد نبيل الرتابي)

بتاريخ) مز ا   املغربية،) الجنسية  ذو 

حامل) بالرباط  7)9ي) نوفلبر) (22

(،BE7(2يي رقم) الوطنية  للبطاقة 

والقاطن ب)28)زنقة بني  ازغة تجزئة)

بونفيالر السوي�سي)-)الرباط.

اإل داع القانوني والتسجيل):

كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم) (2020 23) يسلبر) بتاريخ)

3ي)09ي.

بالسجل) التسجيل  إ داع  تم 

التجاري لللحكلة التجارية بالرباط)

تحت رقم) (2020 23) يسلبر) بتاريخ)

.(2(8
من األ التلخيص والنشر

491 P

STE EES CONSULTANTS
شركة ذات مسؤولية محدو ة

ذات مساهم واحد
رأسلالها االأتلاعي قدره 0.000ي 

 رهم

املقر االأتلاعي : تلارة 20، تجزئة 

الصداقة، )357)يP25 شقة 2 

الصخيرات

تأسيس
في) علال بعقد خاص تم توقيعه 

تم تأسيس شركة) (2020 نوفلبر) 9ي)

ذات مسؤولية محدو ة ذات مساهم)

واحد تتلثل خصائصها فيلا  لي):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مساهم) ذات  محدو ة  مسؤولية 

واحد.

 STE EES (: التسلية)

.CONSULTANTS

أهداف الشركة):

غرض الشركة في كل من املغرب)

والخارج):

امليدانية) الدراسات  تطوير 

القطاعية عل2 املستوى اإلقليمي أو)

إنجاز الدراسات املوضوعية) الدو ي،)

الحكومية) غير  واملنظلات  للشركات 

اإل ارات) أو  املؤسسات  ولصالح 

املتعلقة) البيانات  ألع  العامة،)

بالقطاعات الرسلية وغير الرسلية،)

ضلان) مع  املا  ة،) وغير  املا  ة 

اتخاذ) لغرض  وتحليلها  معالجتها 

القرار،)تصليم امساليب والتقنيات)

الالزمة لقضا ا التنلية االقتصا  ة)

التدريب) توفير  االأتلاعية،) أو  (/ و)

واالقتصا ) اإلحصاء) مجاالت  في 

أي) أ اء) املعلومات،) وتكنولوأيا 

مهام أخرى أو خبرات مختلفة تتعلق)

وبشكل) هذه،) الخبرة  بلجاالت 

التجارية) العلليات  أليع   أعم،)

املنقولة أو  املالية  أو  الصناعية   أو 

أو العقارات املرتبطة بشكل مباشر) (

املذكورة) أو غير مباشر بأحد امشياء)

تعزز) أن  املحتلل  من  أو  أعاله 

تطويرها.

املقر االأتلاعي):)تلارة،)20)تجزئة)

 2 شقة) (P25357)ي( الصداقة)

الصخيرات.

99)سنة من تاريخ تسجيل) (: املدة)

الشركة بالسجل التجاري.

تم تقد م مساهلة) (: املساهلات)

عشرة) قدره  نقدي  بلبلغ  للشركة 

آالف)0.000ي) رهم تلثل كامل مبلغ)
رأس املال.

تم) (: االأتلاعي) الرأسلال 

عشرة) بلبلغ  املال  رأس  تحد د 

مقسم) وهو  0.000ي) رهم،) آالف)

إسلية) بقيلة  سهم  00ي) مائة) إ 2 

مكتتب) للسهم،) 00ي) رهم  مائة)

بالكامل ومدفوع ومخصص بالكامل)

عثلان) السيد  الوحيد  الشريك  إ 2 

في) 993ي) 9ي)مارس) املولو  في) فهيم،)

اإلسالمية،) إ ران  ألهورية  طهران 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحامل 
ويقيم في سال تجزئة) (A3972(7 رقم)

الشريف علارة)2)رقم)5)أحصين.

) تم) فصاعدا) اآلن  من  (: املسير)

تسيير الشركة وإ ارتها فقط بواسطة:

في) املولو   فهيم،) عثلان  السيد 

9ي)مارس))993ي)في طهران ألهورية)

لبطاقة) والحامل  اإلسالمية  إ ران 

 A3972(7 رقم) الوطنية  التعريف 

ويقيم في سال تجزئة الشريف،)علارة)
2)رقم)5)أحصين.

التقييد) رقم  (: القانوني) اإل داع 

باملحكلة) التجاري  بالسجل 

االبتدائية بتلارة تحت رقم)599ي3ي.
من أأل التلخيص والنشر

التسيير

492 P

شركة مارينا بانوس
شركة ذات مسؤولية محدو ة

تأسيس
حرر) عرفي  عقد  بلقت�سى  ( (- ي)

تم) (2005 مارس) (28 بتاريخ) بتطوان 

وضع القانون امسا�سي لشركة ذات)

املليزات) ذات  محدو ة  مسؤولية 

التالية):
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التسلية):)شركة مارينا بانوس.
غا ة الشركة):)االنعاش العقاري.

املدة):)99)سنة.
شارع خالد بن) (: املقر االأتلاعي)
الوليد رقم)9)علارة  وسف)-)تطوان.

رأسلال الشركة):)00.000ي) رهم)
فئة) من  حصة  000ي) إ 2) مقسلة 
للواحدة) للواحدة  رهم  00ي) رهم 
ليل2) السيدة  الوحيدة  للشريكة 

تورتوت.
مد رة) عينت  (: الشركة) تسيير 

للشركة السيدة ليل2 تورتوت.
 %5 امرباح) عن  :) قتطع  امرباح)
لتكوين الذخيرة القانونية والفائض)
عد ) حسب  الشركاء) بين   قسم 

الحصص لكل واحد منهم.
لدى) القانوني  اإل داع  تم  ( (- (2
االبتدائية) باملحكلة  الضبط  كتابة 
تحت) (2005 مارس) (2 بتطوان بتاريخ)

رقم)2532.
مقتطف من أأل النشر

493 P

STE MELLAHI IMPORT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
رأسلالها : 0.000ي  رهم

 E مقرها االأتلاعي : حي بدر مجلوعة
رقم 89ي سوق أربعاء الغرب إقليم 

القنيطرة

التشطيب النهائي للسجل التجاري
املسجل) االأتلاع  ملحضر  تبعا 
وضع) تم  (2020 أكتوبر) ي2) بتاريخ)
التجاري) السجل  من  التشطيب 
MELLAHI IMPORT SARL(للشركة

ذات املليزات التالية):
 STE MELLAHI (: التسلية)

.IMPORT
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو ة.
املوضوع):)استيرا  وتصد ر.

السجل التجاري):)9ي255.
 E(املقر الرئي�سي):)حي بدر محلوعة
الغرب إقليم) سوق أربعاء) 89ي) رقم)

القنيطرة.

الرأسلال):)0.000ي) رهم.
التسيير):)املالحي السعيد.

لدى) الضبط  بكتابة  اإل داع  تم 
أربعاء) بسوق  االبتدائية  املحكلة 
 2020 0ي) يسلبر) بتاريخ) الغرب 

تحت رقم)2020/325.
494 P

 STE PROMO CARROSSERIE
AUTO

SARL AU
بتاريخ العا ي  غير  العام   الجلع 
لشركة) (2020 أغسطس) (25  
 PROMO CARROSSERIE AUTO
الوحيد) الشريك  قرر  (SARL AU
 PROMO CARROSSERIE لشركة)
AUTO SARL AU)برأس مال)0.000ي 
 رهم تقع في تلارة،)2ي)شارع الحسن)

2،)ما  لي):
من:) للشركة  الحا ي  املقر  نقل 
إ 2) (2 الحسن) شارع  2ي) تلارة،)
 IMM, RES :)تلارة،) العنوان الجد د)
 ENNASSIM 0ي WIFAK, APPT 7,

.B2
زيا ة رأس مال الشركة ليرتفع من)
آالف  رهم) عشرة  )0.000ي)) رهم 
ألف) ثالثلائة  300.000) رهم  إ 2)
الجاري) الحساب  خالل  من   رهم 

للسيد حكيمي  وسف.
تحد ث النظام امسا�سي.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية في تلارة)
رقم) تحت  (2020 أكتوبر) 2ي) بتاريخ)

.2532
495 P

PRO’WORK’IN
SARL AU

STE CUT & BEAUTY
SARL AU

تأسيس شركة
بالرباط) عرفي  عقد  بلقت�سى 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدو ة بشريك واحد والتي تحلل)

الخصائص التالية):

.STE(CUT(&(BEAUTY(:(التسلية

.SARL AU(:(الصفة القانونية

الهدف االأتلاعي):

اختصا�سي تجليل.

والحالقة) التجليل  مركز 

اختصا�سي تجليل متنقل.

بيع منتجات التجليل.
0.000ي) رهم) (: رأسلال الشركة)

مقسلة إ 2)00ي)حصة من فئة)00ي 

عل2) موزعة  الواحدة  للحصة   رهم 

الشكل التا ي):

السيد أ وب لشكر):)00ي)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)

ي3) يسلبر من كل سنة ما عدا السنة)

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االأتلاعي):)علارة)يي)مكتب)
5)الطابق الثاني زنقة ضا ة عوا) رقم)

أكدال)-)الرباط.

املسير):)السيد أ وب لشكر.

السجل التجاري):)ي2770ي.

496 P

STE BISCORNET
SARL AU

تأسيس شركة
املؤرخ) العرفي  العقد  بلقت�سى 

بالرباط،) (2020 نوفلبر) يي) بتاريخ)

لشركة) امسا�سي  القانون  وضع  تم 

ذات املسؤولية املحدو ة والتي تحلل)

الخصائص التالية):

 STE BISCORNET (: التسلية)

ش.ذ.م.م.)ذات شريك وحيد.

أو) أعلال  (: االأتلاعي) الهدف 

تشييد متنوعة.
00.000ي  (: الشركة) رأسلال 

من) حصة  000ي) من)  رهللكون 

00ي) رهم لكل واحدة مقسلة)  فئة)

كلا  لي):

السيد أمين بكنز):)000ي)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

عبد) زنقة  (2 (: االأتلاعي) املقر 

العزيز الفشتا ي شقة رقم)3ي)أكدال)

الرباط.

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

السيد أمين بكنز.

28289ي  رقم) التجاري  السجل 

بالرباط في)22) يسلبر)2020.

497 P

STE ABLA FLEURS
SARL AU
أبال فلور

بلقت�سى ألع عام استثنائي حرر)
قرر) (2020 نوفلبر) 3ي) في الرباط في)

أبال) (ABLA FLEURS شركة) شركاء)

فلور ما  لي):

أصبح) الذي  النشاط  تعد ل 

كالتا ي):

أعلال البستنة.

منسق زهور.

تجارة.
القانون) من  (3 املا ة) تعد ل 

امسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم)23)35)بتاريخ)22) يسلبر)

.2020

498 P

STE WRAITH MOTOR
SARL AU
را ث موتور

)ي  بلقت�سى عقد عرفي محرر في)

 يسلبر)2020)تم تكوين نظام أسا�سي)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات شريك وحيد خصائصها كالتا ي):
موتور) را ث  شركة  (: التسلية)

.WRAITH MOTOR

الهدف):)تلارس الشركة امهداف)

التالية):

الجد دة) السيارات  استيرا  

واملستعللة.

االستيرا  والتصد ر.

استيرا  معدات اإلسعاف والعتا .
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زنقة) مكرر  2ي) (: املقر االأتلاعي)
لبان شقة رقم)03)املحيط الرباط.

رأس املال االأتلاعي):)عشرة ألف)
00ي  مقسم إ 2 مائة) 0.000ي)  رهم)
مائة  رهم) واحدة  كل  قيلة  حصة 

00ي.
التسيير):)تم تعيين السيد الحسن)
التعريف) لبطاقة  الحامل  القصري 
كلسير) (R22(200 رقم) الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدو ة.
وضع) تم  (: القانوني) اإل داع 
الضبط) كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم)

السجل التجاري)5ي285ي.
499 P

STE FB ANIMATION
إف ب أنيلاسيون

بلقت�سى ألع عام استثنائي حرر)
 2020 )ي) يسلبر) في الرباط بتاريخ)
 FB للشركة) الوحيد  الشريك  قرر 
أنيلاسيون) ب  إف  (ANIMATION 

ما  لي):
0ي  من) (: املقر االأتلاعي) تحويل 
أكدال) (03 زنقة وا  ملوية شقة رقم)
الرباط إ 2 الطابق امول شقة رقم)05 
علارة)92)زنقة نابو ي املحيط الرباط.
القانون) من  (2 املا ة) تعد ل 

امسا�سي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
 22 بتاريخ) 72)09ي) رقم) تحت 

 يسلبر)2020.
500 P

STE AUTO ECOLE LOUDYI
شركة ذات مسؤولية محدو ة

ذات شريك وحيد
مقرها الرئي�سي : رقم 027ي   ور 

 الجدا  سيدي بابا مكناس
رأسلالها 000  00ي  رهم

تأسيس شركة
تم إنجاز القانون امسا�سي بتاريخ)
لتأسيس) بلكناس  (2020 27) نا ر)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات التالية):

 STE AUTO ECOLE (: التسلية)

.LOUDYI SARL AU

النشاط):)تعليم السياقة.
027ي)  ور) رقم) (: الرئي�سي) املقر 

الجدا  سيدي بابا مكناس.
رأسلال) حد   (: الشركة) رأسلال 

00.000ي) رهم) مبلغ) في  الشركة 

00ي) رهم) سهم) 000ي) ب) موزعة 

لكل سهم املوزعة كالتا ي):

ا لن امعرح):)00.000ي) رهم أي)

000ي)سهم.

الشركة) ويد ر  يسير  (: التسيير)

السيد إ لن امعرح.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

رقم) تحت  مكناس  ملد نة  التجاري 

533ي5.

501 P

STE ESPACE MAAMOURA
SARL A AU

 9 في) بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ 

2020)بسال،)قد تم تأسيس)  يسلبر)

شركة ذات املسؤولية املحدو ة والتي)

تحلل الخصائص التالية):

 STE ESPACE (: التسلية)

.MAAMOURA SARL A AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدو ة.

:)بيع السيارات) الهدف االأتلاعي)

املستعللة.
00.000ي) رهم) (: املال) رأس 

مقسم إ 2)000ي)حصة من فئة)00ي 

 رهم للحصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)

ي3) يسلبر من كل سنة ما عدا السنة)

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

تجزئة معلورة) (: املقر االأتلاعي)

حصين أوال  هالل سال) )0ي) علارة)

الجد دة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

.REDOUANE BERHIL(السيد

اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 

 35(07 رقم) تحت  بسال  القانوني 

بتاريخ)22) يسلبر)2020.

502 P

STE KENZI ELEGANT
SARL

كنزي إليكا

املنعقد) العام  الجلع  بلقت�سى 

الدار) في  (2020 أكتوبر) (8 بتاريخ)

محدو ة) شركة  إنشاء) تم  البيضاء)

املسؤولية)SARL)بالخصائص التالية):

 KENZI(اسم الشركة):)كنزي إليكا

.ELEGANT SARL

00.000ي) رهم) (: املال) رأس 

00ي  حصة بقيلة) 000ي) مقسم إ 2)

بالكامل) مدفوعة  منها  لكل   رهم 

ومخصصة ل):

من) سارة،) آ تلويس  السيدة 

أوال ) في  988ي) سبتلبر) (2 مواليد)

شارع) في  واملقيلة  تارو انت،) برهيل 

استقرار،) إقامة  ابراهيم  بشير 

 LA GIRANDE شقة) (( الطابق)

 CIN N°(صاحب(CASABLANCA 23

3ي2يJC 27)بحد أق�سى)500)حصة.

مغربي) هال ي،) أحلد  السيد 

الجنسية،)مواليد فاتح أكتوبر)ي97ي 

بشير) شارع  في  مقيم  أزيالل،) بزو 

الطابق) استقرار،) سكن  اإلبراهيمي 

 CIN(صاحب(،LA GIRANDE 23(،(

 500 أق�سى) بحد  (،I277707 رقم)

حصة.

:) قع املقر الرئي�سي) املقر الرئي�سي)

شارع مرس سلطان،) (2( للشركة في)

.ETAGE I CASABLANCA, APPT 3

باملوضوع):

شراء)وبيع أي أقلشة راقية.

حلويات حرفية راقية.

االتجاه،)تحد ث الحداثة).

وامرأة) رأل  (: الجالبة) صنع 

وأطفال.

هوت كوتور):)قفطان وتكشيتا.

املشاركة وتنظيم املعارض لعرض)

املنتجات املذكورة.

الشوكوالتة) حلويات  شراء)

وتعبئتها وتقد لها للبيع لعامة الناس.

تنظيم الحفالت والسهرات.

الزواج) حدث،) أي  تنظيم 

واملعلو  ة والوال ة.

إنشاء)نقاط البيع واملخازن.

في) تسجيله  من  سنة  (99 (: املدة)

سجل التجارة والشركات.

مد ر):

اإل ارة) أعلال  لجليع  بالنسبة 

ملزمة) الشركة  ستكون  اليومية،)

السيد) واملساعد  بالتوقيع  قانونا 

أحلد هال ي.

تم اإل داع القانوني لدى املحكلة)

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

920ي75.

تحت) (RC لدى) مسجلة  الشركة 

رقم)ي27790.

503 P

STE PANEL AGRO
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلال الشركة : 00.000ي  رهم

نقل املقر االأتلاعي للشركة
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

بتاريخ)2ي)أكتوبر)2020)تقرر ما  لي):

تحويل املقر االأتلاعي للشركة):

من):)شارع الساقية الحلراء)زنقة)

الكوفة رقم)))بطانة)-)سال.

:)كراج الكائن بشارع الساقية) إ 2)

(- بطانة) (( زنقة الكوفة رقم) الحلراء)

سال.

كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم) (2020 نوفلبر) ( 9ي) بتاريخ)

.35202
ملخص قصد النشر

504 P
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SOLAMTA RABAT
سوالمتا الرباط

شركة محدو ة املسؤولية
مقرها االأتلاعي : حد قة ولجا 

اليوسفية، الرباط
رأسلالها : 9.000.000  رهم

السجل التجاري : الرباط رقم 025ييي
تغيير مسير

الجلع) قرارات  محضر  بلقت�سى 
العام االستثنائي املحرر بلقر الشركة)
بالرباط بتاريخ))2)أكتوبر)2020)تقرر)

ما  لي):
عزل السيد لويس سانشيز بوبري)

مورييو من مهامه كلسير للشركة.
بياللبا) اونطونيو  السيد  تعيين 
غير) ملدة  للشركة  كلسير  مارتين 

محدو ة.
من) (22 للفصل) املوازي  التعد ل 

القوانين امساسية للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 
ضبط املحكلة التجارية بالرباط بتاريخ)
22) يسلبر)2020)تحت رقم)32)09ي.

للخالصة والبيان
املسير

505 P

 SHANGHAL ZHENHUA
HEAVY INDUSTRIES SPAIN
شننغهاي زهينهوا هيفي اندوستر ز 

سبين
شركة محدو ة املسؤولية

مقرها االأتلاعي : ي27 شارع 
الزرقطوني، إقامة ليز روند ل، 

 الطابق الثاني، الرقم )،
الدار البيضاء

رأسلالها : 00.000ي  رهم
 السجل التجاري : الدار البيضاء 

رقم 382303
استلرار نشاط الشركة

الجلع) قرارات  محضر  بلقت�سى 
العام االستثنائي املحرر بلقر الشركة)
 2020 أغسطس) (25 البيضاء) الدار 

تقرر ما  لي):
الوضعية) بانخفاض  التذكير 
الصافية للشركة التي أصبحت تقل)

عن ربع رأسلالها.

واستلرار) الشركة  تصفية  عدم 

نشاطها.

كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 

بالدار) التجارية  املحكلة  ضبط 

 2020 22) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم))75828.
للخالصة والبيان

املسير

506 P

MAROLIFT
شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها : 00.000ي  رهم

2، زنقة وا  زيز، الطابق الثالث، 

شقة 7، أكدال، الرباط

حل نهائي
بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 

 MAROLIFT(9)نوفلبر)2020،)الشركة

SARL)شركة ذات مسؤولية محدو ة)
ومقرها) 00.000ي) رهم،) رأسلالها)
الطابق) زيز،) وا   زنقة  (،2 االأتلاعي)
الثالث،)شقة)7،)أكدال،)الرباط،)تقرر)

ما  لي):

املصفي) تقرير  عل2  املوافقة  (- ي)

لعللية) النهائي  الحساب  وعل2 

التصفية.

2)-)إتلام عللية التصفية وإعفاء)

املصفي من مهامه.

لدى) القانوني  اإل داع  تم  وقد 

بالرباط  وم) التجارية   املحكلة 

)ي) يسلبر)2020)تحت رقم))0920ي.

507 P

SHOORAH
شورى

شركة ذات مسؤولية محدو ة
رأسلالها : 000.000.ي  رهم

حي الرياض، شارع املهدي بن بركة، 
بلوك X، سكتور يي، املركز التجاري 

)أسواق السالم)، الرباط

إغالق ملحقة
بتاريخ) اإل ارة  قرار  عل2  بناء) (-  ي)

 SHOORAH(2ي)أكتوبر)2020)لشركة

SARL)تقرر ما  لي):

شارع) إغالق ملحقة بحي الرباط،)

املر�سى،)منطقة املارينا،)بورقراق.

لدى) القانوني  اإل داع  تم  وقد 

بالرباط  وم) التجارية   املحكلة 

2ي) يسلبر)2020)تحت رقم))0932ي.
بلقت�سى مقتطف وبيان

508 P

شركة بولد دجيطال أجون�سي
ش.م.م

زنقة قابس، علارة 2، الطابق 

السفلي، رقم ي، حسان، الرباط

للشركاء) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بتاريخ)0ي) يسلبر)2020،)املسجلة في)

تم) (2020 يي) يسلبر) الرباط بتاريخ)

وضع القانون امسا�سي لشركة ذات)

مسؤولية محدو ة باملليزات التالية):

»شركة بولد  أيطال) (: التسلية)

أأون�سي»)ش.م.م.
املقر التجاري):)زنقة قابس،)علارة)2،)
حسان،) ي،) رقم) السفلي،) الطابق 

الرباط.

املوضوع):

اإلشهار والخدمات امخرى)؛

خدمات االتصاالت)؛

علوما أليع العلليات التجارية،)

وغير) العقارية  املالية،) الصناعية،)

في) املساهلة  التي  لكنها  العقارية 

تنلية الشركة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس الفعلي للشركة.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

وحف�سي) رشيد  عدنان  السيد ن 

 ونس.

الرأسلال):)00.000ي) رهم موزعة)

بين الشركاء)كلا  لي):

السيد عدنان رشيد)500)حصة)؛

السيد حف�سي  ونس)500)حصة)؛

املجلوع)000ي)حصة.

كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم) (2020 22) يسلبر) بتاريخ)

39)09ي.

509 P

AFRIQUIA MED
SA

شركة مساهلة

رأسلالها : 300.000  رهم قابل 

للتحويل

مقرها االأتلاعي : املنطقة الحرة 

قصر املجاز، طنجة

السجل التجاري رقم 539ي5

تجد د مدة انتداب املتصرفين
الجلع) مداولة  بلقت�سى  (- (I

بتاريخ) السنوي  العا ي   العام 

شركة) قرر شركاء) (،2020 مارس) 3ي)

مدة) تجد د  (AFRIQUIA MED SA

اإل ارة) مجلس  املتصرفين  انتداب 

ملدة)))سنوات وهم):

السيد عا ل الزيا ي)؛

السيد  وسف عراقي حسيني)؛

السيد املهدي بنز ن.

II)-)تم اإل داع القانوني لدى كتابة)

بطنجة) التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم) تحت  (2020 نوفلبر) (20  وم)

.235838
من أأل اإل جاز والبيان

510 P

ALM PUBLISHING
SA

شركة مساهلة بلجلس إ ارة 

ألاعية ومجلس رقابة

رأسلالها : 30.00.000  رهم

املقر االأتلاعي : زنقة البساتين، 

 إقامة رقم )2-20، الطابق 5، 

الدار البيضاء

السجل التجاري : 03)2يي

تحد د مدة انتداب أعضاء مجلس 
الرقابة ومجلس اإل ارة الجلاعية

ي)-)بلقت�سى مداولة الجلع العام)

مارس) (2 بتاريخ) السنوي  العا ي 

 ALM شركة) شركاء) قرر  (،2020

مساهلة  شركة   PUBLISHING SA

ومجلس  ألاعية  إ ارة  بلجلس 

رقابة تجد د انتداب أعضاء مجلس 

الرقابة ملدة ) سنوات وهم :
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السيدة سعيدة العرأون.
السيد خالد بزيد.

في) (AKWA GROUP SA شركة)
شخص ملثلها السيد  وسف عراقي)

حسيني.
في) (CARACTERES SA شركة)
شخص ملثلها السيد  وسف كنون.

 OMNIUM شركة)
 INTERNATIONAL DU COMMERCE
 ET DE L’INDDUSTRIE »OMICI» SA
خد جة) السيدة  ملثلها  شخص  في 

أمهال.
2)-)مجلس الرقابة بتاريخ)2)مارس)

2020)قرر):
تأكيد السيد خالد بزيد في مهامه)

كرئيس مجلس الرقابة.
سنوات معضاء) (( التجد د ملدة)
اآلتية) الجلاعية  اإل ارة  مجلس 
أسلائهم):)السيدة إلهام ملك والسيد)

سعد بنلنصور.
بنلنصور) سعد  السيد  تأكيد 
اإل ارة) مجلس  كرئيس  مهامه  في 

الجلاعية.
بكتابة) القانوني  اإل داع  تم  (- (3
بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 
 2020 5ي) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)757293.
من أأل اإل جاز والبيان

511 P

شلس الحسابات ائتلانية املحاسبة

شقة)3)علارة)2))شركة التبغ))طريق القنيطرة،)

سال

CHEMOUAE SALE
 SARL

رأسلالها : 00.000ي  رهم
املقر االأتلاعي : سال، شارع موالي 
الطيب العلوي، علارة 2، شقة 3، 

طريق القنيطرة
مسجلة بالسجل التجاري بسال 

تحت رقم 75)30
تصفية نهائية وشاملة

العام االستثنائي) الجلع  بلحضر 
بتاريخ)9ي)نوفلبر)2020)قرر الشركاء)

ما  لي):

 CHEMOUAE شركة) تصفية 

SALE)بصفة نهائية وشاملة.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 

2020)تحت) ي2) يسلبر) بسال بتاريخ)
رقم)20)35.

512 P

شلس الحسابات ائتلانية املحاسبة

شقة)3)علارة)2))شركة التبغ))طريق القنيطرة،)

سال

PRO PARK
 SARL AU

رأسلالها : 000.000.ي  رهم

املقر االأتلاعي : سال، 58 املنطقة 

الصناعية، القاعدة الجوية

مسجلة بالسجل التجاري بسال 

تحت رقم ي2798

العام االستثنائي) الجلع  بلحضر 

بتاريخ)22)نوفلبر)2020)قرر الشركاء)

ما  لي):

ي)-)الزيا ة في رأسلال الشركة من)

500.000.ي  إ 2) 000.000.ي) رهم 

حصة) (5000 بتحرير) وذلك   رهم 

00ي) رهم مسجلة ومحررة) من فئة)
الد ون) بعض  مع  مقا ضة  بالكامل 

املستحقة عل2 الشركة وبالتا ي تغير)
من قانون) و7) (( محتوى البنو  رقم)

الشركة.

تعد ل ومطابقة القانون الداخلي)

للشركة.

تم اإل داع القانوني بكتابة الضبط)

بسال  وم) االبتدائية  املحكلة   لدى 

ي2) يسلبر)2020)تحت رقم)8ي)35.
اإلشارة والنشر

513 P

MAKNET3D
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلالها : 00.000ي  رهم

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

بالرباط تم تأسيس) 8ي20) أكتوبر) (2

شركة ذات املسؤولية املحدو ة والتي)

تحلل الخصائص التالية):

.MAKNET3D(:(التسلية
الهدف االأتلاعي):)مقاول تنظيف)
الواأهات واملتاأر والشقق،)امشغال)

املتنوعة أو البناء))مقاول).
كوماتراف) (: االأتلاعي) املقر 
حي) زنقة الدار البيضاء،) (97 العلارة)

وا  الذهب،)تلارة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
00.000ي) رهم) (: الرأسلال)
فئة) من  حصة  000ي) إ 2) مقسلة 

00ي) رهم للحصة الواحدة.
السيد محسن العو ي)500)حصة)؛
السيد حسن مخزر)500)حصة.

التسيير):)السيد حسن مخزر.
من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)

ي3) يسلبر.
االبتدائية) املحكلة  (: اإل داع)

بتلارة بتاريخ)ي2) يسلبر)2020.
السجل التجاري رقم):)575ي3ي.

514 P

STE S.A DOMICOM
SARL

شركة محدو ة املسؤولية
رأسلالها : 00.000ي  رهم

 CHEZ STE S.A : املقر االأتلاعي
 DOMICOM(IMM(B(N226 1er

 ETAGE(APP(A(BUREAU(N°1 ET2
AIN ELHAYAT SKHIRATE

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  9ي20) أبريل) (22
ذات املسؤولية املحدو ة والتي تتليز)

بلا  لي):
شركة) (: التسلية االأتلاعية) (- ي)

.S.A DOMICOM
املغرب) في  الشركة  موضوع  (- (2 

كلا في الخارج):
إ ارة الخدمات)؛
أشغال متنوعة.

 CHEZ STE (: املقر االأتلاعي) (- (3
 S.A DOMICOM IMM B N22( يer

 ETAGE APP A BUREAU N°ي ET2
.AIN ELHAYAT SKHIRATE

2)-)املدة):)حد ت مدة الشركة في)
تأسيسها) تاريخ  من  ابتداء) سنة  (99
أو) فسخها  حالة  في  عدا  ما  النهائي 
عليه) تنص  ما  حسب  تلد دها 

القوانين امساسية.
5)-)الرأسلال):)محد  في)00.000ي 
 رهم مقسلا إ 2)000ي)حصة بقيلة)

00ي) رهم للحصة.
من) الشركة  تسير  (: التسيير) (- (8

طرف السيدة سلية العوان.
تبتدئ السنة املالية في فاتح) (- (7
كل) من  ي3) يسلبر  في) وتنتهي   نا ر 

سنة.
الشركة) تسجيل  تم  وقد  (- (8
بتاريخ) بتلارة  االبتدائية   باملحكلة 

28) وليو)2020)تحت رقم)28029ي.
515 P

 STE SM.MH ELECTRICITE
ET PLOMBIER

SARL
بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 
)2) يسلبر)2020)تم تأسيس شركة)
بشريك) املحدو ة  املسؤولية  ذات 

وحيد والتي تحلل الخصائص التالية):
 STE SM.MH (: التسلية)

.ELECTRICITE ET PLOMBIER
.SARL(:(الصفة القانونية

الهدف االأتلاعي):
خدمات الكهرباء)والسباكة)؛

تركيب الكلرات.
رأسلال الشركة):)00.000ي) رهم)
فئة) من  حصة  000ي) إ 2) مقسلة 
00ي) رهم للحصة الواحدة موزعة)

بين الشركاء)عل2 الشكل التا ي):
السيد محلد سكوم)00ي)حصة)؛

00ي  محفوظ) هشام  السيد 
حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)
ي3) يسلبر من كل سنة ما عدا السنة)

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
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شارع) (28 رقم) (: االأتلاعي) املقر 

فال ولد علير،)أكدال،)الرباط.

املسير):)السيد محلد سكوم.

املسير):)السيد هشام محفوظ.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

28523ي.

516 P

شركة دسولي ترانس
شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها : 0.000ي  رهم

املقر االأتلاعي :حي مرمشة، زنقة 

بنسليلان، رقم )ي، الحسيلة

تأسيس الشركة
بتاريخ)  بلقت�سى عقد عرفي حرر 

ومحضر ألع عام) (،2020 نوفلبر) (9

 2020 ي2) يسلبر) بتاريخ) استثنائي 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدو ة باملليزات التالية):

التسلية):)» سو ي ترانس».

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدو ة.

مرموشة،) حي  (: االأتلاعي) املقر 
زنقة بنسليلان،)رقم))ي،)الحسيلة.

الهدف):)التصد ر واالستيرا )؛

نقل مختلف أنواع السلع.

املدة):)99)سنة.

الرأسلال):)0.000ي) رهم.

(: الرأسلال) وحصص  الشركاء)

00ي  مجلوع حصص الرأسلال هو)

00ي) رهم) بقيلة) حصة كل حصة 

مقسلة كلا  لي):

للسيد  ا ي تسو ي  وسف،)املز ا )

والحامل) 993ي،) 20) ونيو) بتاريخ)

 R35ي)0ي رقم) الوطنية  للبطاقة 
الساكن ب):)زنقة بنسليلان رقم))2،)

بقيلة) أي  حصة  (50 ب) الحسيلة 

إألالية)5000) رهم)؛

املز ا  بتاريخ) للسيد أابر منعم،)

الحامل للبطاقة) 995ي،) نوفلبر) ي2)

 الوطنية رقم)S753820)والساكن ب):)
 شارع االخطل،)رقم)5ي)طابق)2)رقم)20،)

بقيلة) أي  حصة  (50 ب) طنجة 

إألالية)5000) رهم.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

 نا ر إ 2)ي3) يسلبر.

السيدان  ا ي) يعتبر  (: التسيير)

للبطاقة) الحامل  تسو ي  وسف،)

وأابر) (R35ي)0ي رقم) الوطنية 

منعم،)الحامل للبطاقة الوطنية رقم)

S753820)مسيران للشركة ملدة غير)

محدو ة.

باملحكلة) تم  (: التجاري) السجل 

االبتدائية بالحسيلة بتاريخ)23) يسلبر)

2020)بالسجل التحليلي رقم)87ي3.
بلثابة مقتطف وبيان

517 P

علمي عبد العزيز

خبير محاسب

5،)زنقة محلد فاكر،)الدار البيضاء

الهاتف):)2) 28 28 0522

الفاكس):)20 )2 28 0522

SIGMA SHIPPING

شركة مجهولة االسم

رأسلالها : 000.000.ي  رهم

مقرها االأتلاعي : 33 شارع حسن 

الصغير، الدار البيضاء

معا نة موت مسير الشركة
تعيين مسير للشركة

تعيين الرئيس املد ر العام
العا ي) العام  الجلع  إن  (- ي)

بتاريخ) استثنائيا  املنعقد   للشركة 

موت) عا ن  (2020 نوفلبر) (30

الوراقي) عاما  مد را  مسيرارئيسا 

محلد رحله هللا،)وعين مسير السيدة)

فتيحة خال،)املز ا  بتاريخ فاتح  نا ر)

958ي- 8)يCIN N° W5)الساكنة)2 

الدار) شارع عبد اللطيف بن قدور،)

لوال ة) البقية  للعدة  وذلك  البيضاء)

املسير املتوف2.

للشركة) أن املجلس اإل اري  (- (2

 2020 نوفلبر) (30 بتاريخ) املنعقد 

رئيسا) الوراقي  وسف  السيد  عين 

مد را عاما للشركة طوال مدة وال ته)

كلسير للشركة.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم  (- (3
بالدار) التجارية  لللحكلة  الضبط 
 2020 22) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)
سجل) كلا  (758227 رقم) تحت 
التصريح بالتغيير في السجل التجاري)

في نفس اليوم تحت رقم)2))32.
بيان مختصر

عبد العزيز علمي

518 P

OPTION PLUS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
برأسلال : 00.000ي  رهم

املكتب الرئي�سي : 9 شارع أسناني، 
 إقامة حلزة، الطابق 2، الشقة 
رقم 8، بوركون، الدار البيضاء

الحل املبكر
 بحسب محضر)7ي)سبتلبر)2020 
بالدار البيضاء)اأتلع شركاء)ما يسمى)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  بالشركة 
 OPTION PLUS)في املكتب الرئي�سي):)
حلزة،) إقامة  أسناني،) شارع  (،9
بوركون،) (5 رقم) الشقة  (،2 الطابق)

الدار البيضاء)قرر):
في) الحساب  لشركة  املبكر  الحل 

7ي)سبتلبر)2020.
قبل) من  التصفية  تنفيذ  سيتم 
الكريم) عبد  السيد  الحا ي  املد ر 

أندوبي.
شارع أسناني) (،9 (: مقر التصفية)
 إقامة حلزة،)الطابق)2،)الشقة رقم)8،)

بوركون،)الدار البيضاء.
بالقرب) السجل  في  اإل داع  تلت 
التجارية) البيضاء) الدار  من محكلة 
بتاريخ) 500ي75) رقم)  بلوأب 

ي2)أكتوبر)2020.
لالستخراج واإلشارة

مد ر

519 P

TULIPE DESIGN
SARL

رأس املال : 200.000  رهم
 تجزئة الوفاق، 2 شارع السالم، 

رقم 3228، تلارة
السجل التجاري رقم 20009ي

بلقت�سى عقد عرفي للجلع العام)
 2020 8) يسلبر) بتاريخ) االستثنائي 
قررت الشركة توليب   زا ن،)ما  لي):

إنهاء)تصفية الشركة.

السيد محلد بورقا ي من) إبراء)

مهامه.

تم اإل داع القانوني لدى محكلة)

بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 

23) يسلبر)2020)تحت رقم)22)09ي.

520 P

STE AZIMO CAR
SARL

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

أغسطس) 7ي) في) االستثنائي مسجل 

كار») »أزيلو  لشركة) بالرباط  9ي20)

ش.م.م تم تقرير ما  لي):

)ي)ي  من) الشركة  مقر  تحويل 

 بلوك)23)حي السالم،)سال إ 2)79)تجزئة)

أ وب بوفكران.

تعد ل القانون امسا�سي لشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

32ي33  رقم) تحت  بسال  االبتدائية 

بتاريخ)27)أغسطس)9ي20.

521 P

AUDIT ACCOUNTING ASSISTANCE

 شارع الحسن الثاني،)طريق الشاطئ،)علارة)

رقم)2)شقة)ي،)أناح ب،)الصخيرات

 G.P.S AIN SALAMA
 شركة ذات مسؤولية محدو ة 

وذات شريك منفر 
رأسلالها : 50.000  رهم

مقرها االأتلاعي : سيد العابد، 

الجلاعة الحضرية لهرهورة، عللية 

 D9 الرمال الذهبية، العلارة رقم

الشقة رقم D902، تلارة
رقم السجل التجاري : ي)205ي

حل الشركة
لشركة) املنفر   الشريك  قرر 

ذات) شركة  (G.P.S AIN SALAMA

مسؤولية محدو ة،)مقرها االأتلاعي)

الحضرية) الجلاعة  العابد،) سيد 

الذهبية،) الرمال  عللية  لهرهورة،)

(،D902 D9)الشقة رقم) العلارة رقم)
التجاري) في السجل  تلارة واملسجلة 

التجاري تحت رقم)ي)205ي)ما  لي):
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حل الشركة.
الحليري) محلد  السيد  تعيين 

كلصفي للشركة.
سيد) (: في) التصفية  مقر  تعيين 
العابد،)الجلاعة الحضرية لهرهورة،)
العلارة) الذهبية،) الرمال   عللية 

رقم)D9)الشقة رقم)D902،)تلارة.
في) القانوني  اإل داع  تم  وقد 
بتاريخ) بالرباط  التجارية   املحكلة 
ي2) يسلبر)2020)تحت رقم)09509ي.

للنشر واإلعالن

522 P

AUDIT ACCOUNTING ASSISTANCE

 شارع الحسن الثاني،)طريق الشاطئ،)علارة)
رقم)2)شقة)ي،)أناح ب،)الصخيرات

 START SOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

رأسلالها : 00.000ي  رهم
مقرها االأتلاعي : 29 زنقة 

مدغشقر، الشقة رقم 7،   ور 
الجامع، الرباط
تأسيس شركة

.START SOLUTION(:(التسلية
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدو ة.
املنصوري) السيد  (: الشركاء)
شالل) حنان  السيدة  امليلو ي،)

والسيدة نورة العندس.
رهن) وضع  (: االأتلاعي) الهدف 

اإلشارة العلال)؛
املختلفة) امعلال  في   مقاول 

أو البناء)؛
الويب) مواقع  وتصليم    راسة 

أو غير ذلك.
رأسلال الشركة):)00.000ي) رهم)
فئة) من  حصة  000ي) إ 2) مقسلة 

00ي) رهم للحصة الواحدة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
املقر االأتلاعي):)29)زنقة مدغشقر،)

الشقة رقم)7،)  ور الجامع،)الرباط.
التسيير):)سيتم تسيير الشركة من)
طرف السيد املنصوري امليلو ي ملدة)

غير محد ة.

اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 
القانوني باملحكلة التجارية بالرباط.

رقم التقييد في السجل التجاري):)
تم التقييد في السجل التجاري تحت)
رقم)28203ي)بتاريخ)ي2) يسلبر)2020.
523 P

AUDIT ACCOUNTING ASSISTANCE
 شارع الحسن الثاني،)طريق الشاطئ،)علارة)

رقم)2)شقة)ي،)أناح ب،)الصخيرات

 STONE ALLIANCE
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

رأسلالها : 20.000  رهم
مقرها االأتلاعي : زنقة امشعري، 
علارة 7ي، شقة 9 الطابق الثالث 

0.000ي أكدال، الرباط
رقم السجل التجاري : 3ي857

الزيا ة في رأسلال الشركة
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
شركة) شركاء) قرر  االستثنائي،)
ذات) شركة  (STONE ALLIANCE
 مسؤولية محدو ة،)مقرها االأتلاعي):)
 9 شقة) 7ي) علارة) امشعري  زنقة 
أكدال،) 0.000ي) الثالث) الطابق 
الرباط واملسجلة في السجل التجاري)

تحت رقم)3ي857)ما  لي):
الزيا ة في رأسلال الشركة بقيلة)
رأسلال) ليصبح  280.000) رهم 

الشركة)500.000) رهم.
من القانون) و7) (( تعد ل البنو )

امسا�سي للشركة.
وقد تم اإل داع القانوني في املحكلة)
ي2) يسلبر) التجارية بالرباط بتاريخ)

2020)تحت رقم)0ي095ي.
للنشر واإلعالن
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BFZ CONSULTING
زنقة  كار،)علارة)5)رقم))،)املحيط،)الرباط

C.H LAHSEN
 شركة ذات مسؤولية محدو ة 

وذات شريك منفر 
رأسلالها : 0.000ي  رهم

 مقرها االأتلاعي : زنقة  كار، 
علارة 5، رقم )، املحيط، الرباط
رقم السجل التجاري : 28207ي

تأسيس شركة

.C.H LAHSEN(:(التسلية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدو ة وذات شريك منفر .

ا ت) السيدة  (: الوحيد) الشريك 

الطالب زينب.

الهدف االأتلاعي):)مقاول فالحي،)

تسيير املزارع.
0.000ي) رهم) (: رأسلال الشركة)

فئة) من  حصة  000ي) إ 2) مقسلة 

00ي) رهم للحصة الواحدة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
 املقر االأتلاعي):)زنقة  كار،)علارة)5 

رقم))،)املحيط،)الرباط.

التسيير):)سيتم تسيير الشركة من)

طرف السيدة ا ت الطالب زينب ملدة)

غير محد ة.

اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 

القانوني باملحكلة التجارية بالرباط.
رقم التقييد في السجل التجاري):)تم)

التقييد في السجل التجاري تحت رقم)

28207ي)بتاريخ)ي2) يسلبر)2020.

525 P

BFZ CONSULTING
زنقة  كار،)علارة)5)رقم))،)املحيط،)الرباط

CHADI TRANSACTIONS
شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها : 00.000ي  رهم

 مقرها االأتلاعي : زنقة  كار، 

علارة 5، رقم )، املحيط، الرباط
رقم السجل التجاري : 3)50يي

حل الشركة
 CHADI شركة) شركاء) قرر 

ذات) شركة  (TRANSACTIONS

مسؤولية محدو ة،)مقرها االأتلاعي)
املحيط) (( رقم) (5 علارة) زنقة  كار،)
الرباط واملسجلة في السجل التجاري)

تحت رقم)3)50يي)ما  لي):

حل الشركة)؛

رشدي) لغزيوي  السيد  تعيين 

كلصفي للشركة.
تعيين مقر التصفية في):)زنقة  كار،)

علارة)5)رقم))،)املحيط،)الرباط.

في) القانوني  اإل داع  تم  وقد 
بتاريخ) بالرباط  التجارية   املحكلة 
ي2) يسلبر)2020)تحت رقم)09508ي.

للنشر واإلعالن
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BFZ CONSULTING

زنقة  كار،)علارة)5)رقم))،)املحيط،)الرباط

AI-MN
شركة ذات مسؤولية محدو ة

وذات شريك منفر 
رأسلالها : 00.000ي  رهم

 مقرها االأتلاعي : محل رقم 2 
علارة 0ي قطاع 3 بلوك ي تجزئة 50 

هكتار املسيرة 2، تلارة
رقم السجل التجاري : 25705ي 

تلارة
إغالق تصفية الشركة

لشركة) املنفر   الشريك   قرر 
مسؤولية) ذات  شركة  (AI-MN
محل) االأتلاعي  مقرها   محدو ة،)
ي  بلوك) (3 قطاع) 0ي) علارة) (2 رقم)
تلارة) (2 املسيرة) هكتار  (50 تجزئة)
واملسجلة في السجل التجاري تحت)

رقم)25705ي)ما  لي):
إغالق تصفية الشركة)؛

نزار) السيد  املصفية  ذمة  إبراء)
بللعطي.

في) القانوني  اإل داع  تم  وقد 
بتاريخ) بتلارة  االبتدائية   املحكلة 

5ي) يسلبر)2020)تحت رقم))255.
للنشر واإلعالن
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BFZ CONSULTING

زنقة  كار،)علارة)5)رقم))،)املحيط،)الرباط

CELAF TRAVAUX
 شركة ذات مسؤولية محدو ة 

وذات شريك منفر 
رأسلالها : 00.000ي  رهم

مقرها االأتلاعي : علارة 30 الشقة 
8 زنقة موالي أحلد الوكيلي، حسان 

الرباط
رقم السجل التجاري : ي2820ي

تأسيس شركة
.CELAF TRAVAUX(:(التسلية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدو ة وذات شريك منفر .
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الشريك الوحيد):)السيد العلراني)

عبد العزيز.

في) مقاول  (: االأتلاعي) الهدف 

امعلال املختلفة أو البناء.

رأسلال الشركة):)00.000ي) رهم)

فئة) من  حصة  000ي) إ 2) مقسلة 

00ي) رهم للحصة الواحدة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

 املقر االأتلاعي):)علارة)30)الشقة)8 

حسان) الوكيلي،) أحلد  موالي  زنقة 

الرباط.

التسيير):)سيتم تسيير الشركة من)

العزيز) عبد  العلراني  السيد  طرف 

ملدة غير محد ة.

اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 

القانوني باملحكلة التجارية بالرباط.

رقم التقييد في السجل التجاري):)تم)

التقييد في السجل التجاري تحت رقم)

ي2820ي)بتاريخ)ي2) يسلبر)2020.
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BFZ CONSULTING

زنقة  كار،)علارة)5)رقم))،)املحيط،)الرباط

LJ D’IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها : 5.000.000  رهم

مقرها االأتلاعي : قطاع 3 رقم ي8 

مرس الخير، تلارة

رقم السجل التجاري : 72529

تلد د صالحيات املسير
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

شركة) شركاء) قرر   االستثنائي 

LJ D’IMPORT EXPORT)شركة ذات)

مسؤولية محدو ة،)مقرها االأتلاعي)

 3 قطاع  0ي  علارة) (2 رقم)  محل 

رقم ي8 مرس الخير، تلارة واملسجلة)

في السجل التجاري تحت رقم)72529 

ما  لي):

تلد د صالحيات املسير)؛

تعد ل القانون امسا�سي للشركة.

في) القانوني  اإل داع  تم  وقد 

بتاريخ) بالرباط  التجارية   املحكلة 

ي2) يسلبر)2020)تحت رقم)09507ي.
للنشر واإلعالن

529 P

فيدما

الهاتف):)35.)022.20.2

contact@fidma.ma(:(البر د االلكتروني

الدار البيضاء

شركة ويب جنسيس
ش.م.م.

 تأسيس شركة محدو ة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

 2 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (2020 نوفلبر)

الشريك) ذات  املسؤولية  محدو ة 

الوحيد ذات املليزات التالية):)

أنسيس) ويب  شركة  (: التسلية)

ش.م.م،)ذات الشريك الوحيد.

هدفها):)

اإل داع الرقمي.

 خدمات إنشاء)املواقع واالستضافة

واملراأع والتدقيق.

 تطوير تطبيقات لتقنيات املعلومات

واالتصاالت الجد دة.

شراء)وبيع وتأأير وصيانة وإصالح)

أأهزة الكلبيوتر.

املعامالت) أليع  عام،) وبشكل 

 التجارية والصناعية واملالية واملنقولة

مباشر) بشكل  املرتبطة  والعقارية 

بغرض) أزئًيا  أو  كلًيا  مباشر  غير  أو 

الشركة.

البيضاء،) الدار  (: املقر االأتلاعي)

ي))شارع ال لة اليقوت زاوية مصطفي)

املعاني رقم)85)الطابق)2.

املدة):)99)سنة املحسوبة في تاريخ)

السجل التجاري.

من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)

ي3) يسلبر.

الشركاء):)

 7 0 0 محلد املهدي الصعا�سي):))

سهم.)

إمان الرافعي):)300)سهم.

رأس املال حد  في مائة ألف  رهم)
000ي  إ 2) مقسم  )00.000ي) رهم))
00ي) رهم للواحدة تم) حصة بقيلة)

االكتتاب فيها وتسد د ربع املبلغ.)
محلد املهدي (:  التسيير القانوني)
 الصعا�سي،)حامل لجنسية مغربية،
الوطنية) التعريف  بطاقة  رقم 
ماي) (22 بتاريخ) مز ا   (H237335
بالدار) قاطن  شركة،) مسير  985ي،)
صوفيا) رياض  لساسفة  البيضاء،)

علارة)250)الطابق)ي.
املركز) تم  (: القانوني) اإل داع 
البيضاء) بالدار  لالستثلار  اإلقليمي 
تحت رقم السجل التجاري)282827.

من األ النسخة والبيان

530 P

اكسيون فونسيير
تأسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفـيلؤرخ في) (- (I
)ي) يسلبر))2020،)تم إ داع القانون)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدو ةو ذات املليزات التالية):)
التسلية):)اكسيون فونسيير.)

الهدف):)تأأير العقارات.
 I2 تجزئة) ي2ي،) (: املقر االأتلاعي)
محل رقم)2،)اوال  صالح،)بوسكورة،)

الدار البيضاء.)
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأسلال) (: االأتلاعي) الرأسلال 
500.000) رهم) االأتلاعي محد  في)
اأتلاعية) حصة  (5000 إ 2) مقسم 
من فئة)00ي) رهم للواحدة،)مكتتبة)

ومحررة بالكامل وموزعة لفائدة):)
 500 امزيل) الناصر  عبد  السيد 

حصة.
500ي  امزيل) اسلاعيل  السيد 

حصة.)
السيد مهدي امزيل)500ي)حصة.
السيد مروان امزيل)500ي)حصة.

املجلوع):)5000)حصة.
السنة االأتلاعية):)تبتدئ السنة)
االأتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

ي3) يسلبر.

تم تعيين السيد مهدي) (: التسيير)

عبد) والسيد  للشركة  كلسير  امزيل 

الناصر امزيل كلسير مشارك ملدة غير)

محدو ة.

تم اإل داع القانوني بالسجل) (- (II

التجارية) املحكلة  لدى  التجاري 

22) يسلبر)) بتاريخ) البيضاء،) بالدار 

السجل) (758388 تحت رقم) (،2020

التجاري رقم)23)283.
ملخص قصد النشر
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ابدن ايمو
تأسيس شركة

-)بلقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في) (I
)ي) يسلبر))2020،)تم إ داع القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدو ةو ذات املليزات التالية):)

التسلية):)ابدن ا لو.)

الهدف):)تأأير العقارات

 I2 تجزئة) ي2ي،) (: املقر االأتلاعي)

محل رقم3،)اوال  صالح،)بوسكورة،)

الدار البيضاء.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسلال) (: االأتلاعي) الرأسلال 

500.000) رهم) االأتلاعي محد  في)

اأتلاعية) حصة  (5000 إ 2) مقسم 

من فئة)00ي) رهم للواحدة،)مكتتبة)

ومحررة بالكامل وموزعة لفائدة):)

 500 امزيل) الناصر  عبد  السيد 

حصة.

500ي  امزيل) اسلاعيل  السيد 

حصة.

السيد مهدي امزيل)500ي)حصة.

السيد مروان امزيل)500ي)حصة.

املجلوع):)5000)حصة.

السنة االأتلاعية):)تبتدئ السنة)

االأتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

ي3 يسلبر.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

للشركة) كلسير  امزيل  اسلاعيل 

كلسير) امزيل  الناصر  عبد  والسيد 

مشارك ملدة غير محدو ة.
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تم اإل داع القانوني بالسجل) (- (II
التجارية) املحكلة  لدى  التجاري 
22) يسلبر)) بتاريخ) البيضاء،) بالدار 
السجل) (758389 تحت رقم) (،2020

التجاري رقم)25)283.
ملخص قصد النشر
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CARA & BONITA
 SARL.AU

تأسيس شركة
-)بلقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في) (I
25)سبتلبر)2020،)تم إ داع القانون)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 
وذات) وحيد  بشريك  املحدو ة 

املليزات التالية):)
 CARA( &( BONITA (: التسلية)

.SARL.AU
 الهدف):)تشغيل صالونات التجليل
ابتكار) والحلامات.) والتصفيف 
التدريب) التجليل.) مستحضرات 
عل2 الجلال ونلط الحياة والتجليل)

واملالبس)؛
املتعلقة) املنتجات  أليع  توزيع 

بالنشاط)؛
استيرا  وتصد ر.

شارع) 0ي2) (: االأتلاعي) املقر 
ي  الشقة) حلد  إقامة  الزرقطوني 

الدار البيضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأسلال) (: االأتلاعي) الرأسلال 
00.000ي) رهم) في) محد   االأتلاعي 
مكتتب ومحرر بالكامل وموزع لفائدة):
 السيدة سليرة الوطا�سي)00.000ي

(  رهم)
)املجلوع):)00.000ي) رهم.

)السنة االأتلاعية):)تبتدئ السنة)
االأتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

ي3) يسلبر.
التسيير):)تم تعيين السيدة سليرة)
غير) ملدة  للشركة  مسيرة  الوطا�سي 
2ي) نا ر) بتاريخ) املز ا ة  محدو ة 
الجنسية) الحسيلة  بامزورن  985ي)
الوطنية) بطريق  القاطنة  مغربية 
بامزورن الحسيلة الحاملة) (02 رقم)

.R2(2للبطاقة الوطنية رقم)52ي

تم اإل داع القانوني بالسجل) (- (II

التجارية) املحكلة  لدى  التجاري 

نوفلبر) (25 بتاريخ) البيضاء،) بالدار 

2020.،)تحت رقمي75507.
ملخص قصد النشر
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T2MVB
ت 2 إم ڤ ب

 شركـة محدو ة املسؤولية

بشريك وحيد

رأسلالها 00.000ي  رهم

)2 شارع مرس السلطان شقة 3 

الطابق الدار البيضاء  املغرب

الـتــأسـيـس
 بلقت�سى عقد عرفي بالدار البيضاء

فاتح  يسلبر) البيضاء) الدار  بتاريخ 

امسا�سي) القانون  تحرير  تم  (2020

ذات) املسؤولية  محدو ة  لشركة 

الشريك الوحيد خاصيتها كالتا ي):)

التسلية):)ت)2)إم ڤ ب.

الهدف):)

 النجارة املعدنية،)وامعلال الزأاأية

وامعلال الخشبية.

بيع املعا ن والزأاج والخشب في)

الدولة.

امعلال) مختلف  من  مقاول 

والد كور) املناظر الطبيعية،) )ترتيب،)

والبناء)املعدني).

أعلال الطالء.

أعلال البناء.

التركيب والبناء)املعدني.

التلحيم،)امنابيب،)اإلطار املعدني.

للصدأ) املقاوم  الفوالذ  أسو  

الد كور.

النجارة املومنيوم.

مقاول من أعلال مختلفة.

املعامالت) أليع  عامة،) وبصفة 

التجارية أو االستيرا  ة أو الصناعية)

العقارية) أو  املنقولة  أو  املالية  أو 

املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

بامشياء)املذكورة أعاله أو التي  لكن)

أن تساهم في إنلاء)الشركة.

شارع مرس) (2( (: املقر االأتلاعي)

الدار) الطابق  (3 شقة) السلطان 

البيضاء))املغرب.

املدة):)99)سنة.

00.000ي) رهم) (: الرأسلال)

فئة) من  حصة  000ي) إ 2) مقسلة 

عن) الحصص  سد ت  00ي) رهم 

كاملها ووزعت عل2 الشريك الوحيد)

السيد عسلي ميلو .

التسيير):)عهد به ملدة غير محد ة)

عسلي) للسيد  مطلقة  وبصالحيات 

مسعو ) اوال   املقيم  وار  ميلو  

السوالم برشيد البيضاء.

من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)

ي3) يسلبر.

القانوني) لالحتياط  (%5 (: امرباح)

أو  وضع) أو  نقل  أما  وزع  والباقي 

تحت االحتياط حسبلا  قرره الجلع)

العام.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 

 2020 ( 8ي) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)758039. 

السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 

بالدار) التجارية  باملحكلة  التجاري 

 2020 ( 8ي) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم283373.
من أأل التخليص واإلشهار)
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KM CORP
تاسيس شركة  ات املهام املحدو ة

مؤرخ) عرفي  عقد  بلوأب 

 2020 نوفلبر) (2 بالبيضاء) وم)

وضع) تم  املد نة  بنفس  ومسجل 

ذات) لشركة  االساسية  القوانين 

املهام املحدو ة املليزات التالية):)

التسلية):)اخذت الشركة تسلية)

.KM CORP((:(لها

 L’ATELIER 2 التجارية) العالمة 

.BEAUTY AND SPA
طريق ازمور) 30ي) (: املقر الرئي�سي)

محل مارين  ا ك  إقامة  بوعزة    ار 
رقم)2.

صالون تجليل منتجع) (: الغرض)
صحي البيع والتوزيع.

الراسلال) حد   (: الرأسلال)
االأتلاعي في)0.000ي) رهم ومقسلة)
00ي) رهم) حصة من فئة) 00ي) ا 2)

للحصة وموزعة كالتا ي):)
خد جة) للسيدة  حصة  (50

بالخياط الزكاري.
50)حصة للسيدة مريم الصالحي.

املدة):)حد ت مدة الشركة في)99 
بالسجل) تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء)

التجاري.
التسيير):

السيدة خد جة بالخياط الزكاري.
السيدة مريم الصالحي.

اال داع):)تم اال داع القانوني لدى)
7ي  املحكلة التجارية بالبيضاء) وم)
 يسلبر))2020)و تحت رقم)27)757.
والتسجيل بالسجل التجاري لدى)
7ي  املحكلة التجارية بالبيضاء) وم)
 يسلبر))2020)وتحت رقم)93ي283.

للنشر والبيان
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شركة ألسطام
شركة محدو ة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
SOCIETE ALASTAM SARL AU

الجلعية) اأتلاع  ملحضر  وفًقا 
7) يسلبر) العامة غير العا ي بتاريخ)
النحو) عل2  خصائصها  التي  (2020

التا ي):)
:)شركة ألسطام شركة) التـسـلـيـة)
الشريك) ذات  املسؤولية  محدو ة 

الوحيد.
الهـدف االأتلاعي):)مقهى،كافتير ا،)

سناك.
شارع) 0ي208-2) (: الرئي�سي) املقر 

تلارةعين الشق الدار البيضاء.
تم التنصيص عل2 ما  لي):)

السيد) بين  حصة  000ي) بيع)
 البجاج عبد اللطيف))الناقل))والسيد

برة  وسف))املنقول إليه).
تعد ل املوا )))و7)و3ي)من النظام)

امسا�سي.
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اعتلا  نظام أسا�سي أد د.

عبد) البجاج  السيد  استقالة 

كلسير) مهامه  أليع  من  اللطيف 

وحيد للشركة.

الحصص) أليع  ملكية  تعو  

للسيدبرة  وسف.

تعيين السيد برة  وسف كشريك)

ومسير وحيد للشركة ملدة غير محد ة.

شركة) ألسطام  شركة  تلتزم 

الشريك) ذات  املسؤولية  محدو ة 

الوحيد،)فيلا  خص أليع املعامالت)

بالتوقيع الخاص للسيد برة  وسف.)

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

 يسلبر)2020)تحت رقم)3ي7582.
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نرا�سي
ش ذ م و

شركة) قرار  محضر  بلقت�سي 

 5 بتاريخ) واملنعقد  م  ش    »نرا�سي 

2020)بلقر الشركة تم وضع) نوفلبر)

القانون امسا�سي حيت قرر املساهم)

الوحيد لشركة ما  لي):)

اإلسم):)نرا�سي ش ذ م و.

الغرض):)استرا  ومتاأرة في أليع)

انواع اتواب وموا  الخياطة.)

املقر):)ي))شارع اللة  اقوت انغل)

معاني طابق)2)رقم)2))البيضاء.

املدة):)99)سنة.

رأسلال):)مائة ألف  رهم مقسلة)

واحدة) كل  نصيب  حصة  ألف  عل2 

مائة  رهم.)

)نا  ة مغانم)000ي)ألف حصة.

أسندت مهلة التسيير) (: التسيير)

غير) ملدة  مغانم  نا  ة  السيد  إ 2 

محد ة مع اعتلا  توقيعية الوحيدة

وضعه) تم  (: القانوني) اإل داع 

بتاريخ) بالبيضاء) التجارية  باملحكلة 

2ي)نوفلبر))2020تحت رقم)8)7537.
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ائتلانية كونفيسكو ش م م

محاسب معتلد من طرف الدولة

)الهاتف):)5520592205

wwwfiduciaireconfisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

برينولي
تأسيس شركة محدو ة املسؤولية 

بشريك وحيد
BRIGNOLI  SARL(D’AU

 27 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
القانون) تأسيس  تم  (،2020 نوفلبر)
امسا�سي لشركة محدو ة املسؤولية)

بشريك وحيد خصائصها كاآلتي):)
التسلية):)برينو ي.

تحضير) (: االأتلاعي) الغرض 
الحلويات وتنظيم الحفالت.

زنقة احلد) 3ي) (: املقر االأتلاعي)
امول) الطابق  املب  إقامة  املجاطي 

الرقم)8)املعاريف البيضاء.
املدة):)99)سنة.

00.000ي  (: االأتلاعي) الرأسلال 
000ي)حصة بقيلة)  رهم مقسم إ 2)
كلها محررة) 00ي) رهم لكل واحدة،)
صبوري،) بوشعيب  السيد  لفائدة 
مغربي،)املز ا  بتاريخ)975ي)بسطات،)

الساكن با طاليا.
عين السيد بوشعيب) (: التسيير) (
كلسير) أعاله،) املذكور  صبوري،)

منفر  للشركة ملدة غير محدو ة.
تبتدئ من فاتح) (: السنة املالية) (

 نا ر إ 2)ي3) يسلبر.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإل داع 
الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار)
الجهوي) املركز  بواسطة  البيضاء)
5ي  بتاريخ) الدارالبيضاء) لالستثلار 
بالسجل) والتقييد  (2020 (  يسلبر)

التجاري تحت عد )3)282.9.
مقتطف وبيان
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ESQUINITA COCINA
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة

بلقت�سى عقد عرفي مسجل بالدار)
تم) (2020 2ي) يسلبر) في) البيضاء)
إعدا  القانون امسا�سي لشركة ذات)
مسؤولية محدو ة باملليزات التالية):

شركة) (: الشركة) تسلية 

.ESQUINITA COCINA

الشركاء):

السيد تابونتي أمين،)ذو الجنسية)

القصر) بشارع  القاطن  املغربية،)

(،2 رقم) الو را�سي  علارة  الكبير،)

تطوان)؛

ذات) السيدة سارة ابن القا�سي،)

ي2  ب) القاطنة  املغربية،) الجنسية 
ي  طابق) الغرناطي،) حيان  ابو  زنقة 

شقة)2،)املعاريف،)الدار البيضاء.

غرض الشركة):)تجارة وشراء)وبيع)

أليع املعدات الكهربائية.

:)إقامة الحدائق،) املقر االأتلاعي)

علارة)ي،)الطابق)2،)الشقة)7)سيدي)

معروف،)الدار البيضاء.
رأس املال):)00.000ي) رهم مقسلة)

00ي) رهم) بقيلة) حصة  000ي) إ 2)

للحصة الواحدة واملكتتبة واملدفوعة)

نقدا عن طريق):

السيدة سارة ان القا�سي)29000 

 رهم مقسلة إ 2)290)حصة)؛

السيد تابونتي أمين)000ي5) رهم)

مقسلة إ 2)0ي5)حصة.

املدة):)99)سنة.

اإل ارة):)ستدار الشركة من طرف)

املسير الوحيد السيد تابونتي أمين.

بتوقيع) الشركة  تلتزم  (: التوقيع)

أمين) تابونتي  السيد  الوحيد  املسير 

3ي)و2ي)من) وفق مقتضيات الفصل)

القانون امسا�سي للشركة.

القانونية) اإلأراءات  تنفيذ  تم 

في املحكلة التجارية بالدار البيضاء)

تحت رقم التسجيل)59)283.
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RESIDENCE MANIOLA
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة

بلقت�سى عقد عرفي مسجل بالدار)

تم) (2020 )ي) يسلبر) في) البيضاء)

إعدا  القانون امسا�سي لشركة ذات)

مسؤولية محدو ة باملليزات التالية):

 RESIDENCE (: الشركة) تسلية 

.MANIOLA

الشركاء):

السيدة وحيد أمينة،)ذي الجنسية)

البيضاء) بالدار  القاطنة  املغربية،)

سيدي مومن،)حي الدومة،)مجلوعة)5 

شارع النهضة،)الرقم)83)؛

السيدة وحيد أسلاء،)ذي الجنسية)

البيضاء) بالدار  القاطنة  املغربية،)

سيدي مومن،)حي الدومة،)مجلوعة)5 

شارع النهضة،)الرقم)83.

غرض الشركة):)اإلنعاش العقاري.

املقر االأتلاعي):)0ي)زنقة الحرية،)

الطابق)3)الشقة)5،)الدار البيضاء.

رأس املال):)50.000) رهم مقسلة)

00ي) رهم) بقيلة) حصة  (500 إ 2)

للحصة الواحدة واملكتتبة واملدفوعة)

نقدا عن طريق):

السيدة وحيد أمينة)29000) رهم)

مقسلة إ 2)290)حصة)؛

السيدة وحيد أسلاء)000ي) رهم)

مقسلة إ 2)0ي)حصة.

املدة):)99)سنة.

اإل ارة):)ستدار الشركة من طرف)

املسير الوحيد السيدة وحيد أمينة.

بتوقيع) الشركة  تلتزم  (: التوقيع)

أمينة) وحيد  السيدة  الوحيد  املسير 

3ي)و2ي)من) وفق مقتضيات الفصل)

القانون امسا�سي للشركة.

القانونية) اإلأراءات  تنفيذ  تم 

في املحكلة التجارية بالدار البيضاء)

تحت رقم التسجيل)7))283.

540 P

RESIDENCE MARIPOSA
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة بشريك وحيد

بلقت�سى عقد عرفي مسجل بالدار)

تم) (2020 )ي) يسلبر) في) البيضاء)

إعدا  القانون امسا�سي لشركة ذات)

مسؤولية محدو ة باملليزات التالية):



129 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 

 RESIDENCE (: الشركة) تسلية 

.MARIPOSA

الشركاء):

ذات) فتيحة،) فضالن  السيدة 

بالدار) القاطنة  املغربية،) الجنسية 

حي الدومة،) سيدي مومن،) البيضاء)

مجلوعة)5)شارع النهضة،)الرقم)83.

غرض الشركة):)اإلنعاش العقاري.
املقر االأتلاعي):)0ي)زنقة الحرية،)

الطابق)3)الشقة)5،)الدار البيضاء.
رأس املال):)50.000) رهم مقسلة)

00ي) رهم) بقيلة) حصة  (500 إ 2)

للحصة الواحدة واملكتتبة واملدفوعة)

نقدا عن طريق السيدة فضالن فتيحة.

املدة):)99)سنة.

:)ستدار الشركة من طرف) اإل ارة)

املسير الوحيد السيدة فضالن فتيحة.

بتوقيع) الشركة  تلتزم  (: التوقيع)

املسير الوحيد السيدة فضالن فتيحة)

3ي)و2ي)من) وفق مقتضيات الفصل)

القانون امسا�سي للشركة.

القانونية) اإلأراءات  تنفيذ  تم 

في املحكلة التجارية بالدار البيضاء)

تحت رقم التسجيل)3))283.

541 P

STE BANETARKI IMMO
SARL AU

السجل التجاري ي5)283

الرأسلال : 00.000ي

تأسيس شركة 
-)بلقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في) (I
7ي) يسلبر))2020،)تم إ داع القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدو ة ذات املليزات التالية):)

 STE BANETARKI (: التسلية)

.IMMO

مستثلر) مطور عقاري،) (: الهدف)

عقاري.

شارع) (2( (: االأتلاعي) املقر 

الزرقطوني الطابق)2)الشقة رقم)).

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسلال) (: االأتلاعي) الرأسلال 
00.000ي) رهم) االأتلاعي محد  في)
اأتلاعية) حصة  000ي) إ 2) مقسم 
من فئة)00ي) رهم للواحدة،)مكتتبة)

ومحررة بالكامل مقسلة كالتا ي):)
000ي  مساعد) السيد  وسف 

حصة.)
))السنة االأتلاعية):)تبتدئ السنة)
االأتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

ي3) يسلبر.
)التسيير):)تم تعيين السيد  وسف)
غير) ملدة  للشركة  مسير  مساعد 

محدو ة
تم اإل داع القانوني بالسجل) (- (II
التجارية) املحكلة  لدى  التجاري 
22) يسلبر)) بتاريخ) البيضاء،) بالدار 

2020)تحت رقم)))7582.
ملخص قصد النشر

542 P

STE MA PISCINE
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

رأسلالها 00.000ي  رهم.
تجزئة بوعكاز رقم 7ي3ي املحاميد 

مراكش
السجل التجاري رقم 09239ي

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
الحا ي العشر من شهر  يسلبر)2020 
املسؤولية ذات  شركة  تأسيس   تم 

املحدو ة ذات الخصائص التالية):)
(: للشركة) االأتلاعية  التسلية 

(:(STE MA PISCINE SARL
موضوع):

صيانة وإصالح أحواض السباحة.
ولوازم) معدات  أنواع  أليع  بيع 

أحواض السباحة.
أشغال) وانجاز  تصليم   راسة،)

أحواض السباحة.
بوعكاز) تجزئة  (: االأتلاعي) املقر 

رقم)7ي3ي)املحاميد مراكش.)
رأسلال) :) حد  الشركة) رأسلال 
00.000ي) رهم مقسلة) الشركة في)
00ي) رهم) حصة من فئة) إ 0002ي)

للحصة الواحدة محررة كاملة.)

التسيير):)

السيد) الشركة  بتسيير  ) قوم 

 أأار العربي املقيم في تجزئة بوعكاز
والحامل) مراكش  املحاميد  7ي3ي) رقم)

.E320889(لبطاقة التعريف الوطنية رقم

املدة):)حد ت مدة الشركة في)99 

سنة ابتدءا من تاريخ تأسيسها.

تم القيام باإل داع القانوني لدى)

التجارية) باملحكلة  الضبط  كتابـة 

 2020 7ي) يسلبر) بتاريخ) بلراكش 

تحت رقم)27)8يي. 

543 P

TAJ MALL
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

وشريك وحيد
رأسلالها : 00.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : شارع عالل 

 الفا�سي، إقامة أوهرة، شقة رقم ي، 

مراكش

تأسيس شركة محدو ة املسؤولية 
وذات الشريك الوحيد

بناءا عل2 عقد عرفي مبرم بلراكش)

وضع) تم  (،2020 نوفلبر) (2( بتاريخ)

ذات) لشركة  امسا�سي  القانون 

وحيد،) وشريك  محدو ة  مسؤولية 

مليزاتها كالتا ي):

ش.م.م) (TAJ MALL (: التسلية)

ش.و.

عالل) شارع  (: االأتلاعي) املقر 

الفا�سي،)إقامة أوهرة،)شقة رقم)ي،)

مراكش.

في) الشركة  مدة  حد ت  (: املدة)

تسجيلها) تاريخ  من  ابتداء) عاما  (99

بالسجل التجاري ما لم  تم تلد دها)

أو حلها قبل اموان.
املخازن) تجاري،) مركز  (: الهدف)

االستيرا ) واملكاتب،) واملعارض 

والتصد ر.

الرأسلال):)حد  رأسلال الشركة)

إ 2) مقسم  00.000ي) رهم  مبلغ) في 

00ي) رهم) فئة) من  حصة  000ي)

للحصة قسلت عل2 الشركاء)كلا  لي):

السيد صابر رشيد)000ي)حصة.

تم تعيين السيد صابر) (: التسيير)
التعريف) لبطاقة  الحامل  رشيد،)

كلتصرف) (E(22257 رقم) الوطنية 

للشركة ملدة غير محدو ة.

من فاتح) (: السنة املالية للشركة)

 نا ر إ 2 غا ة)ي3) يسلبر من كل سنة.

اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 

القانوني باملحكلة التجارية بلراكش)

رقم) تحت  (2020 2) يسلبر) بتاريخ)

)802يي.

544 P

 ECOLE LA PLUME VERTE

PRIVEE
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

وشريك وحيد
رأسلالها : 00.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : شارع عالل 

 الفا�سي، إقامة أوهرة، شقة رقم ي، 

مراكش

تأسيس شركة محدو ة املسؤولية 
وذات الشريك الوحيد

بناءا عل2 عقد عرفي مبرم بلراكش)

وضع) تم  (،2020 نوفلبر) (2( بتاريخ)

ذات) لشركة  امسا�سي  القانون 

وحيد،) وشريك  محدو ة  مسؤولية 

مليزاتها كالتا ي):

 ECOLE LA PLUME (: التسلية)

VERTE PRIVEE)ش.م.م ش.و.

عالل) شارع  (: االأتلاعي) املقر 

الفا�سي،)إقامة أوهرة،)شقة رقم)ي،)

مراكش.

في) الشركة  مدة  حد ت  (: املدة)

تسجيلها) تاريخ  من  ابتداء) عاما  (99

بالسجل التجاري ما لم  تم تلد دها)

أو حلها قبل اموان.

مرحلة ما قبل) (: تدريس) (: الهدف)

والتعليم) امطفال،) روض  املدرسة،)

االبتدائي والثانوي.

الرأسلال):)حد  رأسلال الشركة)

إ 2) مقسم  00.000ي) رهم  مبلغ) في 

00ي) رهم) فئة) من  حصة  000ي)

للحصة قسلت عل2 الشركاء)كلا  لي):
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السيد صابر رشيد)000ي)حصة.

تم تعيين السيد صابر) (: التسيير)
التعريف) لبطاقة  الحامل  رشيد،)

كلتصرف) (E(22257 رقم) الوطنية 

للشركة ملدة غير محدو ة.

من فاتح) (: السنة املالية للشركة)

 نا ر إ 2 غا ة)ي3) يسلبر من كل سنة.

اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 

القانوني باملحكلة التجارية بلراكش)

رقم) تحت  (2020 7) يسلبر) بتاريخ)

8209يي.

545 P

MANNSCHAFT HYGIENE
S.A.R.L AU

رأسلالها : 00.000ي  رهم

مقرها االأتلاعي :  وار ماووت 

ألاعة أوريكة  ائرة تحناوت إقليم 

الحوز

التأسيس
بلوأب عقد عرفي مؤرخ بلراكش)

تم تأسيس) (2020 نوفلبر) 7ي) بتاريخ)

بشريك) املسؤولية  محدو ة  شركة 

وحيد ذات الخصائص التالية):)

 MANNSCHAFT (: التسلية)

.HYGIENE S.A.R.L AU

الشركة  اخل) تعنى  (: الغرض)

املغرب وخارأه بـ):

))التطهير وإبا ة الحشرات الضارة.

))التنظيف بعد انتهاء)امشغال.

))خدمات البستنة والتنظيف.

املدة):)99)سنة.

السنة االأتلاعية):)من فاتح  نا ر)

إ 2)ي3) يسلبر من كل سنة

ماووت) :) وار  االأتلاعي) املقر 

ألاعة أوريكة  ائرة تحناوت إقليم)

الحوز
رأسلال) تحد د  تم  (: املال) رأس 

00.000ي) رهم مقسلة) الشركة في)

بقيلة) اأتلاعية  حصة  000ي) لـ)

00ي) رهم للحصة،)مكتتبة ومحررة)

الشريك) باسم  كلها  موزعة  بالكامل 

الوحيد السيد صبان انس.

تم تعيين السيد صبان) (: التسيير)
انس مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير)

محد ة)
والتسجيل) القانوني  اإل داع  تم 
بالسجل التجاري باملحكلة التجارية)
 2020 ( بلراكش بتاريخ فاتح  يسلبر)

تحت رقم)5)79يي.
لإلشارة والبيان

546 P

GOLDEN DELIGHT
S.A.R.L AU

رأسلالها : 00.000ي  رهم
مقرها االأتلاعي : حي تاركة سيدي 

مبارك رقم 7 مراكش
التأسيس

بلوأب عقد عرفي مؤرخ بلراكش)
بتاريخ)02) يسلبر))2020)تم تأسيس)
بشريك) املسؤولية  محدو ة  شركة 

وحيد ذات الخصائص التالية):)
 GOLDEN DELIGHT (: التسلية)

.S.A.R.L AU
الشركة  اخل) تعنى  (: الغرض)

املغرب وخارأه بـ
مقهى.

املدة):)99)سنة.
السنة االأتلاعية):)من فاتح  نا ر)

إ 2)ي3) يسلبر من كل سنة.
املقر االأتلاعي):)حي تاركة سيدي)

مبارك رقم)7)مراكش.
رأسلال) تحد د  تم  (: املال) رأس 
00.000ي) رهم مقسلة) الشركة في)
بقيلة) اأتلاعية  حصة  000ي) لـ)
00ي) رهم للحصة،)مكتتبة ومحررة)
الشريك) باسم  كلها  موزعة  بالكامل 

الوحيد السيد طلمي ا ريس.
تم تعيين السيد طلمي) (: التسيير)
ا ريس مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير)

محد ة.
والتسجيل) القانوني  اإل داع  تم 
بالسجل التجاري باملحكلة التجارية)
 2020 ( 5ي) يسلبر) بلراكش بتاريخ)

تحت رقم)8520يي.
لإلشارة والبيان

547 P

DRON NISS PRO
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
رأسلالها 00.000ي  رهم

مقرها االأتلاعي : تجزئة الفتح 
الطابق 2 شقة 9 علارة E البرنو�سي 

الدار البيضاء
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة متعد ة الشركاء
بالدار) مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 
البيضاء)في)22)أكتوبر)2020)تم وضع)
قانون أسا�سي لشركة ذات مسؤولية)
مليزاتها) الشركاء) متعد ة  محدو ة 

كالتا ي):
 DRON NISS(:(التسلية،)الشكل

PRO)ش.م.م متعد ة الشركاء.
الهدف):)

إنتاج سينلائي.
تصوير لقطات أوئة.

تصوير أفالم مؤسساتية ووثائقية.
تصوير مقاطع فيد و.

الفتح) تجزئة  (: االأتلاعي) املقر 
البرنو�سي) (E 9)علارة) 2)شقة) الطابق)

الدار البيضاء.
 9 من) اعتبارا  سنة  (99 (: املدة)
في) تسجيله  تاريخ  (2020  يسلبر)

السجل التجاري.
في) محد   (: الشركة) رأسلال 
000ي  إ 2) مقسلة  00.000ي) رهم 
00ي) رهم) حصة اأتلاعية من فئة)
بالكامل) محررة  الواحدة  للحصة 
مع) بلا  تناسب  للشركاء) وتخصص 

مساهلاتهم.
 200 (: الحشوم) ا ريس  السيد 

حصة اأتلاعية.
 300 (: الحشوم) السيد  ونس 

حصة اأتلاعية.
 300 (: الحشوم) مريم  السيدة 

حصة اأتلاعية.
التسيير):)تم تعيين السيد ا ريس)
الحشوم) مريم  والسيدة  الحشوم 

مسيران للشركة ملدة غير محدو ة.
من) ابتدائ  (: االأتلاعية) السنة 

فاتح  نا ر إ 2)ي3) يسلبر.

بعد) الصافية  امرباح  (: امرباح)
والتنظيلية) القانونية  االقتطاعات 

مخصصة للشركاء.
اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 
القانوني في املحكلة التجارية بالدار)
تحت) (2020 ( 9) يسلبر) في) البيضاء)
تسجيل) تم  وقد  (75(833 رقم)
تحت) التجاري  السجل  في  الشركة 

رقم)282353.
من أأل اال جاز والبيان

548 P

 CENTRE EDUCASUB PRIVE
»OUSTAD’COM«

الـتــأسـيـس
بالدار) عرفي  عقد  بلقت�سى 
2020)تم) 30)نوفلبر) بتاريخ) البيضاء)
تحرير القانون امسا�سي لشركة ذات)
مسؤولية محدو ة ذات شريك وحيد)

خاصيتها كالتا ي):)
 CENTRE EDUCASUB(:(التسلية
PRIVE)وتعلل تحت العالمة التجارية)

.»OUSTAD’COM«(:
املنهي) التدريس  مركز  (: الهدف)
وتدريب) اللغات،) في  عام  بشكل 
املعللين واملعللات وأي مهنة أخرى)

تتعلق بالتعليم.
وحضوريا،) بعد  عن  التدريس 

،)لجليع امعلار.
ً
)أو  وليا

ً
وطنيا

 مركز املساعدة التدريسية،) ورات
 الدعم املدر�سي،)االستعدا  لالمتحانات،

التعلم املدر�سي بشكل عام.
تنظيم امنشطة التربوية أو املوازية.
املقر االأتلاعي):)3ي)زنقة ستيفان)

ماالرمي الدار البيضاء.
املدة):)99)سنة.

الرأسلال):)0.000ي) رهم مقسلة)
00ي) رهم) حصة من فئة) 00ي) إ 2)
السيد) الوحيد  الشريك  وزعت عل2 

أوليفيي سوبريني):
التسيير):)عهد به ملدة غير محد ة)
للسيد) املطلقة  الصالحيات  مع 

أوليفيي سوبريني.
فاتح  نا ر) من  (: املالية) السنة 

ٍا 2ي3) يسلبر.
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القانوني) لالحتياط  (%5 (: امرباح)

أو  وضع) أو  نقل  إما  وزع  والباقي 

تحت االحتياط حسبلا  قرره الجلع)

العام.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم  (- (II

بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ) (758033 تحت رقم) البيضاء)

2/2020ي/8ي.

بالسجل) الشركة  تقييد  تم  (- (III

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 

ي)2833)بتاريخ)2/2020ي/8ي.
من أأل التخليص واإلشهار

549 P

AXE HILL
S.A.R.L AU

رأسلالها : 00.000ي  رهم

مقرها االأتلاعي : تجزئة الشرف 
رقم 2)3 محل تجاري رقم 2، 

مراكش

التأسيس
بلوأب عقد عرفي مؤرخ بلراكش)

تم تأسيس) (2020 نوفلبر) (27 بتاريخ)

بشريك) املسؤولية  محدو ة  شركة 

وحيد ذات الخصائص التالية):)

 AXE HILL S.A.R.L AU(:(التسلية

الشركة  اخل) تعنى  (: الغرض)

ملغرب وخارأه بـ):

أعلال) وأليع  الطرق  أعلال 

الدهانات واملباني العامة.
إنجاز أعلال العزل املائي والطرق)

والجسور والحفر والطرقات.

شراء)وبيع واستيرا  وتصد ر املوا )

املعدة الستغالل املحاأر.

وبيع وتأأير وتشغيل أليع) شراء)

املركبات أو غيرها من وسائل النقل)

التي  لكن أن تخدم أغراض الشركة.

املدة):)99)سنة.

السنة االأتلاعية):)من فاتح  نا ر)

إ 2)ي3) يسلبر من كل سنة.

الشرف) تجزئة  (: االأتلاعي) املقر 
(،2 رقم) تجاري  محل  (3(2 رقم)

مراكش.

رأسلال) تحد د  تم  (: املال) رأس 

00.000ي) رهم مقسلة) الشركة في)

بقيلة) اأتلاعية  حصة  000ي) ل)

00ي) رهم للحصة،)مكتتبة ومحررة)

الشريك) باسم  كلها  موزعة  بالكامل 

الوحيد السيد محلي املعطي.)

تم تعيين السيد محلي) (: التسيير)

املعطي مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير)

محد ة.

والتسجيل) القانوني  اإل داع  تم 

بالسجل التجاري باملحكلة التجارية)

 2020 ( 9) يسلبر) بتاريخ) بلراكش 

تحت رقم)3ي83يي.
لإلشارة والبيان
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SALON ELISA DAKAR
 S.A.R.L

رأسلالها : 10.000،00  رهم

مقرها االأتلاعي :   ار مراكش 

علارة   الطابق السفلي رقم 3 رياض 

السالم مراكش

التأسيس
 بلوأب عقد عرفي مؤرخ بلراكش

تم تأسيس) (2020 ( 9) يسلبر) بتاريخ)

ذات) املسؤولية  محدو ة  شركة 

الخصائص التالية):)

 SALON ELISA (: التسلية)

.DAKAR S.A.R.L

الشركة  اخل) تعنى  (: الغرض)

املغرب وخارأه ب):)

التجليل) مستحضرات  تاأر 

بالتفصيل.

علليات) وسيط  نفذ  أو  تاأر 

االستيرا  والتصد ر.

حالق للنساء)والرأال يشغلون)2 

شخص عل2 امكثر.

املدة):)99)سنة.

السنة االأتلاعية):)من فاتح  نا ر)

إ 2)ي3) يسلبر من كل سنة.

مراكش) :)  ار  االأتلاعي) املقر 

علارة   الطابق السفلي رقم)3)رياض)

السالم مراكش.

رأسلال) تحد د  تم  (: املال) رأس 

الشركة في)10.000،00) رهم مقسلة)

00ي  حصة اأتلاعية بقيلة) 00ي) لـ)

 رهم للحصة موزعة كاآلتي):)

 50 ( السيدة اليزابيث  اندي نكوم)

حصة.

 50 نكوم) فاتو  افيث  السيدة  ( (

حصة.

السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)

اليزابيث  اندي نكوم والسيدة افيث)

مع) للشركة  مسيرتين  نكوم  فاتو 

التوقيع املنفر  ملدة غير محد ة.)

والتسجيل) القانوني  اإل داع  تم 

بالسجل التجاري باملحكلة التجارية)

 2020 ( ي2) يسلبر) بلراكش بتاريخ)

تحت رقم)يي87يي.
لإلشارة والبيان
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IMMOSIM
مؤرخ) استثنائي  قرار  بلوأب 

 2020 أغسطس) 0ي) باسفي  وم)

ومسجل بنفس املد نة قررت شركة):)

املهام) ذات  شركة  (IMMOSIM

0.000)2) رهم) املحدو ة ورأسلالها)

ذات املقر الرئي�سي في):)اقامة االطلس)

ساحة محلد الخامس الطابق الثاني)

الرقم)9)املد نة الجد دة اسفي.

ما  لي):)

بيريس) حا يم  هنري  السيد  وفاة 

والسيد  امين بيريس.

عزله من منصبه كلسير للشركة)

هنري حا يم بيريس والسيد) (: السيد)

 امين بيريس بعد وفاتهلا.

السيد) للشركة  ( كلسير) تعيينه 

انوبيريس،) توليد  سيلون  أكوب 

إسباني الجنسية من مواليد)20)ما و)

التعريف) لبطاقة  الحامل  973ي،)

.D.N.I n°7938390(G(االسبانية

املتوفي) حصص  تخصيص 

رقم) الحكم  امللكية  نقل  انحسب 

32/2020)و2020/)3)لصالح):)

باسكال اليز كيز):)382)حصة.

 ويل بيريس):)382)حصة.

إ لة سيلون بيريس):)382)حصة.

انة بيريس):)382)حصة.

اندريا سارة بيريس):)382)حصة.

أكوب سيلون بيريس طوليدانو):)

90)))حصة.

امسا�سي) النظام  صياغة  إعا ة 

للشركة.

اال داع):)تم اال داع القانوني لدى)

2ي  بأسفي  وم) االبتدائية  املحكلة 

 يسلبر))2020)وتحت رقم)2299.
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H2 IMMOBILER
مؤرخ) استثنائي  قرار  بلوأب 

 2020 أغسطس) 0ي) باسفي  وم)

ومسجل بنفس املد نة قررت شركة):)

شركة) (H2 IMMOBILIER

ورأسلالها) املحدو ة  املهام  ذات 

0.000)2.2) رهلذات املقر الرئي�سي)

محلد) ساحة  اطلس  اقامة  (: في)

املد نة) (9 الرقم) (2 الطابق) الخامس 

الجد دة اسفي.

ما  لي):)

بيريس) حا يم  هنري  السيد  وفاة 

والسيد  امين بيريس.

عزله من منصبه كلسير للشركة)

هنري حا يم بيريس والسيد) (: السيد)

 امين بيريس بعد وفاتهلا.

السيد) للشركة  كلسير  تعيينه 

أكوب) سيلون  بيريس  انو  توليد 

إسباني الجنسية،)من مواليد)20)ما و)

التعريف) لبطاقة  الحامل  973ي،)

.D.N.I n°7938390(G(االسبانية

املتوفيان) حصص  تخصيص 

رقم) الحكم  امللكية  نقل  حسب 

32/2020)و2020/)3)لصالح):)

باسكال اليز كيز):)5ي33)حصة.

 ويل بيريس):)5ي33)حصة.

5ي33  (: بيريس) سيلون  إ لة 

حصة.

انة بيريس):)5ي33)حصة.

اندريا سارة بيريس):)5ي33)حصة.

أكوب سيلون بيريس طوليدانو):)

025)))حصة.



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202)الجريدة الرسمية   132

امسا�سي) النظام  صياغة  إعا ة 

للشركة.

اال داع):)تم اال داع القانوني لدى)

2ي  بأسفي  وم) االبتدائية  املحكلة 

 يسلبر))2020)وتحت رقم)2300.
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ASSURISMA
السجل التجاري رقم 5ي727

 ICE(n ° 001565558000012

 // TP(n ° 36331536 // IF(n °

082280ي

تفويت حصص اأتلاعية
عرفية) عقو   خلسة  بلوأب 

بالدار البيضاء)عل2 التوا ي):)

9ي20  ( 3) يسلبر) بتاريخ) (/ ي)

 2020 أكتوبر) ي2) بتاريخ) مسجلة 

 RE املرأع) تحت  املد نة  نفس  في 

.23820

9ي20  ( 3) يسلبر) بتاريخ) (/ (2

 2020 أكتوبر) ي2) بتاريخ) مسجلة 

 RE املرأع) تحت  املد نة  نفس  في 

.23828

 2020 سبتلبر) 5ي) بتاريخ) (/ (3

 2020 أكتوبر) ي2) بتاريخ) مسجل 

 RE املرأع) تحت  املد نة  نفس  في 

.23797

 2020 سبتلبر) 5ي) بتاريخ) (/ (2

 2020 أكتوبر) ي2) بتاريخ) مسجلة 

 RE املرأع) تحت  املد نة  نفس  في 

.2380(

 2020 سبتلبر) 5ي) بتاريخ) (/ (5

 2020 أكتوبر) ي2) بتاريخ) مسجلة 

 RE املرأع) تحت  املد نة  نفس  في 

2ي238.

ً)عن ورثته) السيد زكريا بن كيران)

 (00( املرحوم عبد الرزاق بن كيران)

حصة).

السيدة مريم لحلو))300)حصة).)

السيد محلد لحلو))250)حصة).)

 300( لحلو) العا ي  عبد  السيد 

حصة).

السيدة أمال زاهني))50)حصة).

حصصهم) أليع  فوتوا  أليعهم 

500ي)حصة في شركة) البالغ عد ها)

لفائدة) ((ASSURISMA( اسيرسلا)

السيدة فوزية بنشقرون.

تلت املصا قة عل2 هدا التفويت)

من قبل الجلعية العامة غير العا  ة)

أكتوبر) (27 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

املد نة) نفس  في  واملسجلة  (2020

تحت املرأع) (2020 نوفلبر) (( بتاريخ)

RE 2732)والتي تقرر بلوأبها.)تحيين)

أ ضا) للشركة.) امسا�سي  القانون 

بتاريخ)27)أكتوبر)2020)مسجل تحت)

)ي)نوفلبر) RE 27322)بتاريخ) املرأع)

2020)بالدار البيضاء.

اإل داع):)تم اإل داع القانوني لدى)

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكلة 

تحت رقم) (2020 7ي) يسلبر) بتاريخ)

.757993
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JANA VIAJES

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

ذات الشريك الوحيد

رأسلالها : 5.000.000  رهم

املقر االأتلاعي : 59يي مكرر

شارع محلد السا س

الدار البيضاء

السجل التجاري : 297573

العا ي) الغير  القرار  بلقت�سى 

أكتوبر) ي3) بتاريخ) الوحيد  للشريك 

الشركة) رأسلال  رفع  قرر  (،2020

لترتفع) 500.000.ي) رهم  بلبلغ)

إ 2) 3.500.000) رهم  من) قيلته 

5.000.000) رهم.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

الرقم) تحت  (2020 8) يسلبر)

.75(272
امللثل القانوني
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 DEMSIRI PIECES AUTO
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

بلساهم واحد

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

 DEMSIRI PIECES AUTO لشركة)

بالدار) االأتلاعي  مقرها  املتواأد 

البيضاء،)امال)3)زنقة)5ي)الرقم)02ي 

البرنو�سي،)تم إقرار ما  لي):)

ي)-)توسيع الهدف االأتلاعي):)

تم تقرير توسيع الهدف االأتلاعي)

وذلك بإضافة ما  لي):)

االستيرا  والتصد ر.

تم باملحكلة) (: 2)اإل داع القانوني)

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

758059)وبتاريخ)8ي) يسلبر))2020.
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امستاذة نجية تنليت

حي املفة زنقة3ي،)فيال)82

الهاتف):)ي3.ي05.22.89.3/ي05.22.89.32.3

الفاكس):)05.22.89.22.23

مجموعة مدارس جون بول 

الخاصة
شركة ذات مسؤولية محدو ة

الرأسلال االأتلاعي : 5.000.000 

 رهم

املقر االأتلاعي : الدار البيضاء

59، شارع الزرقطوني، إقامة الورو 

طابق )، شقة 8ي

السجل التجاري : 5ي)277

بد وان) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

موثقة) تنليت،) نجية  امستاذة 

نوفلبر) )ي) بتاريخ) البيضاء،) بالدار 

الغير) العام  الجلع  قرر  (،2020

مدارس) »مجلوعة  لشركة) عا ي 

ذات  شركة  الخاصة»  بول  أون 

الرأسلال  محدو ة،  مسؤولية 

املقر  5.000.000  رهم،  االأتلاعي 

االأتلاعي بالدار البيضاء، 59، شارع 

طابق  الورو ،  إقامة  الزرقطوني، 

التجاري :  السجل  8ي،  شقة   ،(

5ي)277، ما  لي :

االأتلاعي) الرأسلال  في  الزيا ة 

إ 2) 00.000ي) رهم  من) للشركة 

5.000.000) رهم بواسطة مساهلة)

عينية ببللغ)2.900.000) رهم،)تلت)

طرف) من  العينية  املساهلة  هذه 

السا ة خليل افهمي،)عا ل افهيمي،)

عبد الرفيع افهيمي،)املهدي املخلوفي،)

الفقير،) العلي  عبد  الفقير،) سعيد 

الفقير،) الد ن  نور  الفقير،) أوا  

»سالمن») املسمى) امللك  ملجلوع 

عين السبع،) الكائن بالدار البيضاء،)

املتكون من فيال) ملر طلاريس،) (،38

 37 ار) (5 مساحتها) من طابق سفلي،)

سنتيار،)موضوع الرسم العقاري رقم)

ليرتفع بذلك رأسلال) (، (C/00ي)يي

إ 2) 00.000ي) رهم  من) الشركة 

5.000.000) رهم.

بد وان) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

موثقة بالدار) امستاذة نجية تنليت،)

(،2020 نوفلبر) )ي) بتاريخ) البيضاء،)

عينية) مساهلة  عقد  صياغة  تم 

افهمي،) خليل  السا ة  طرف  من 

افهيمي،) الرفيع  عبد  افهيمي،) عا ل 

الفقير،) سعيد  املخلوفي،) املهدي 

عبد العلي الفقير،)أوا  الفقير،)نور)

ملجلوع امللك املسمى) الد ن الفقير،)

»سالمن»)الكائن بالدار البيضاء،)عين)

املتكون) ملر طلاريس،) (،38 السبع،)

مساحتها) من فيال من طابق سفلي،)

الرسم) موضوع  سنتيار،) (37 ار) (5

لفائدة) (،C/00ي)يي رقم) العقاري 

»مجلوعة مدارس أون بول) شركة)

الخاصة» شركة ذات مسؤولية.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار)

 2020 7ي) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)757883.
من أأل النسخة والبيان

امستاذة نجية تنليت

557 P
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شركة التقنيات والتجهيزات 

لتحريك املياه
ش.ذ.م.م. للشريك الوحيد

 SOCIETE TECHNIQUE .
 EQUIPEMENT HYDRAULIQUE

.SARL A.U
T.E.H SARL AU

 تغيير املقر الرئي�سي للشركة 
مسيير) قرار  محضر  بلقت�سى 
شركة التقنيات والتجهيزات لتحريك)
الوحيد)) للشريك  ش.ذ.م.م.) املياه 
 TECHNIQUE EQUIPEMENT
 .HYDRAULIQUE SARL A.U
 200( سبتلبر) 8ي) بتاريخ) املنعقد 
وهو) الشركة  بلقر  البيضاء) بالدار 
شارع) زاوية  كفلون  زنقة  و  (،3
الدار) املستشفيات  حي  املومن  عبد 
الرئي�سي) املقر  تغيير  تقرر  البيضاء،)
ي8،) (: التا ي) العنوان  عل2  للشركة 
شارع املقاومة الطابق الثالث الرقم)) 

الدار البيضاء.
اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 
الضبط) كتابة  لدى  القانوني 
البيضاء) للدار  التجارية  باملحكلة 
تحت عد ) (200( سبتلبر) ي2) بتاريخ)

.282529
بلثابة مقتطف وبيان

)املسيرالوحيد

558 P

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD D’ANFA 20ي

 CASABLANCA، 20100،
Casablanca(Maroc

فاس انكولوجي شركة املساهلة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 
محلد الخامس، مكتب سلمى 

2 الطابق 3 رقم 9  30020 فاس 
املغرب.

تحويل املقر االأتلاعي للشركة
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)3ي)مارس)2020)تم تحويل)
من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
»شارع محلد الخامس،)مكتب سلمى)
فاس) (30020   9 رقم) (3 الطابق) (2
امير موالي عبد) »شارع  إ 2) املغرب»)
هللا رقم)2)،)طريق اموزار حي اكدال))

30020)فاس املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
رقم) تحت  بفاس  التجارية 

.3280/2020
559 P

فـيـدوريـــــك

شـارع الـلقـاومـة زاويـة ستراسبورغ

إقـامـة كـازا)ي)مكـتب)202)الـدار الـبـيضاء

KWIKS
شركـة محدو ة املسؤوليـة ذات 

الشريك الوحيد
رأس مالها 0.000ي  رهم

 والتي تغيرت إ 2 شركـة محدو ة 
املسؤوليـة

برأسلال أد د 00.000ي  رهم
مقرها االأتلاعي : 5ي زنقة أبو 
العباس رقم الشقة 0ي  إقامة 
سعيدة الطابق الثاني بوركون 

الدار البيضاء
رفع رأسلال الشركة

واعتلا  قانون أسا�سي أد د.
بتاريخ) ُعقد  عا ي  غير  قرار  في 
الشريك) قرر  (،2020 نوفلبر) 2ي)
الوحيد للشركة املحدو ة املسؤولية)
بـ) كائن  االأتلاعي  مقرها  (،KWIKS
إقامة سعيدة) العباس  أبو  زنقة  5ي)
الطابق الثاني رقم الشقة)0ي)بوركون)

الدار البيضاء)ما  لي):)
بـ) الشركة  مال  رأس  رفع  ي))
0.000ي  من) لينتقل  90.000) رهم 
بإصدار) وذلك  00.000ي) إ 2)  رهم 
900)حصة اأتلاعية أد دة بقيلة)
)00ي)) رهم) مائة) بلبلغ  اسلية 
للواحدة ُملاثلة للحصص القد لة،)

تكتب وتحرر كليا نقدا.
الوحيد  صرح) الشريك  ((2
االكتتاب) في  حقه  عل2  بتنازله  علنا 
حصة) ((200( املفتوح بالنسبة ملائتي)
أد دة لصالح اآلنسة زينب خياطي)
الوطنية) لبطاقة  الحاملة  حسيني 
عين) بللر  والقاطنة  (BK327(8ي
السالم) حي  سيال  (2 فيال) أسر ون 

الدار البيضاء.
بعد هذا الرفع أصبح تقسيم) ((3

حصص رأس املال كلا  لي):)

السيد أمين خياطي حسيني):)800 

حصة.

(: حسيني) خياطي  زينب  اآلنسة 

( 200)حصة.)

(: املال) رأس  حصص  مجلوع 

)ألف))000ي)حصة.

الشريك) من  انتقلت  الشركة  ((2

الوحيد إ 2 شريكين.

و7  (( التغيير املناسب لللا ة) ((5

من القانون امسا�سي.

وقد تم اإل ـداع القـانـوني باملـحكلـة)

 09 بتاريخ) البـيضاء) بـالدار  التـجاريـة 

 يسلبر))2020)تحت رقم)2)8)75.
لإل داع والنشر

املدبر

560 P

BRAND BUILDER
SARL

ش.م.م رأسلالها 00.000ي  رهم

29 زنقة قتيبة بن مسلم حي برجي 

الدار البيضاء

تفويت حصص اأتلاعية
 2( بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

حلزة) السيد  فوت  (2020 أكتوبر)

00ي  فئة) من  حصة  (250 التاورتي)

سارة) للسيدة  التي  لتلكها   رهم 

تم) فقد  وبالتا ي  تقبلها  التي  زوا  

محدو ة) شركة  إ 2  الشركة  تحويل 
بدون) وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

خلق شخصية معنوية أد دة.

تحويـل املـقـر اإلأتلـاعـي):)

املقر) تحويل  الشركاء) قرر 

العنوان) إلـى  للشركة  االأتلاعي 

الطابق) كثير  ابن  زنقة  (2 (: الجد د)

امول شقة)ي)املعاريف الدار البيضاء.

اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكلة 

رقم) تحت  2/2020ي/8ي) بتاريخ)

.758090
من أأل التخليص واإلشهار)

561 P

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD D’ANFA 20ي

 CASABLANCA، 20100،

Casablanca(Maroc

فاس انكولوجي شركة املساهلة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

امير موالي عبد هللا رقم 2)، طريق 

اموزار حي اكدال  30020 فاس 

املغرب
رفع رأسلال الشركة

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تم) (2020 مارس) 3ي) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  «5.000.000) رهم»)

 5.300.000« إ 2) «300.000) رهم»)

مقاصة) إأراء) (: طريق) عن   رهم»)

املقدار) املحد ة  الشركة  مع   ون 

واملستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

رقم) تحت  بفاس  التجارية 

.3280/2020

562 P

» يانيك »
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأ سلالها :  رهم 00.000ي

املقر االأتلاعي : 8، ساحة 

االستقالل الطابق الخامس فضاء 

)/A الدار البيضاء

بلقت�سى محضر الجلع العام) (- (I

الشركة) بلقر  محرر  العا ي  الغير 

نوفلبر) (27 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

2020،)قرر ما  لي):)

ي)-)تفويت حصة اأتلاعية):

تلت املوافقة عل2 تفويت حصة)

00ي) رهم) اأتلاعية واحدة بقيلة)

بن  حلان) هشام  التي  لتلكها 

بالشركة لفائدة السيد عبد الرحيم)

شروف.)

القانوني) الشكل  تحويل  (- (2

املسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 

ا 2 شركة ذات املسؤولية) املحدو ة 

املحدو ة ذ ات شريك الوحيد.)
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أد د) قانون  وإقرار  تحيين  (- (3
للشركة.

 II)-)تم اإل داع القانوني لدى كتابة)
بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 
 2020 8ي) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)33ي758.
مستخلص من أأل النشر)

563 P

» جويلهم »
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

 رأ سلالها : 00.000ي  رهم
املقر االأتلاعي : 3ي،شارع أحلد 
املجاطي اقامة ملب الطابق االول
 رقم 08 املعاريف، الدار البيضاء

بلقت�سى محضر الجلع العام) (- (I
الشركة) بلقر  محرر  العا ي  الغير 
نوفلبر) (27 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

2020،)قرر ما  لي):)
ي)-))تفويت حصة اأتلاعية):

تلت املوافقة عل2 تفويت حصة)
00ي) رهم) اأتلاعية واحدة بقيلة)
بن  حلان) هشام  التي  لتلكها 
بوشتى) السيد  لفائدة  بالشركة 

شروف.)
القانوني) الشكل  تحويل  (- (2  
املسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 
ا 2 شركة ذات املسؤولية) املحدو ة 

املحدو ة ذ ات شريك الوحيد.)
أد د) قانون  وإقرار  تحيين  (- (3

للشركة.
 II))-)تم اإل داع القانوني لدى كتابة)
بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 
8ي) يسلبر2020  بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)32ي758.
مستخلص من أأل النشر

564 P

MH SOUTRAITANCE
تأكيد وفاة

قسلة التركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بلوأب 
 2020 نوفلبر) (3 ببنسليلان  وم)
ومسجل بنفس املد نة قرر مساهلو)
 MH SOUTRAITANCE شركة)
شركة محدو ة املهام وذات الشريك)
الوحيد رأسلالها)0.000ي) رهم ذات)

املقر الرئي�سي):)

 Zone(d’Activité(économiques

Lot n° B7 - 5)ما  لي):

الفاصيح) السيد  وفاة  تأكيد 

 2020 أغسطس) (27 حسن  وم)

 حسب شها ة الوفاة املؤرخة بتاريخ

28)أغسطس)2020)وتقرر ما  لي):

تخصيص حصص املتوف2 السيد)

اإلراثة حسب  حسن   الفاصيح 

لصالح):

السيد وشع بشرى)2ي)حصة.

السيدة صافي ام العيد)8ي)حصة.

السيد أعفر الفاصيح)28)حصة.

الرحلان) عبد  محلد  السيد 

الفاصيح)28)حصة.

اآلنسة هاأر الفاصيح)2ي)حصة.

إنهاء)مهام التسيير لللتوف2 السيد)

الفاصيح حسن.

للشركة) املسير  وتأكيد  تسلية 

السيد الفاصيح عبد الحق.

الصالحية لللسير الوحيد) إعطاء)

للشركة تبعا ملقتضيات البند)5ي)من)

القانون امسا�سي للشركة.

من) 5ي) البند) صياغة  إعا ة 

القانون امسا�سي للشركة.
إعا ة صياغة البند)ي)من القانون)

امسا�سي للشركة.

امسا�سي) القانون  صياغة  إعا ة 

للشركة.

اإل داع):)تم اإل داع القانوني لدى)

التجارية) باملحكلة  الضبط  كتابة 

بالدار البيضاء) وم)8ي) يسلبر)2020 

وتحت رقم)230/2020.
للنشر والبيان

565 P

E B F P
SARL

عل2 محضر الجلعية العامة) بناء)

9) يسلبر) ف2) املنعقدة  االستثنائية 

شركة ذات) (E B F P لشركة) (2020

املسؤلية املحدو ة قد قرر ما  لي):)

تفويت)0)ي)حصة السيد بلخد ر)

الفاتحي) السيد  حصة  و70ي) حليد 

صالح لفائدة السيد العامري رشيد.

حليد) بلخد ر  السيد  تعيين 

والسيد) صالح  الفاتحي  والسيد 

العامري رشيد مسير ن للشركة ملدة)

غير محدو ة.

تم اال  داع القانونى لدى كتابة) (

التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 

 2020 ( )ي) يسلبر) بالبيضاء) وم)

تحت رقم)757795)واملقيدة بالسجل)

التجاري تحت رقم)389875.

566 P

 STE NOUN شركة

MOGADOR
SARL

 وار الغزوة الجلاعة الحضرية 

بالصويرة

سجل تجاري 2985

بلوأب الجلع العام االستثنائي) (

بتاريخ)ي2)أكتوبر)2020)لشركة ذات)

املسؤولية املحدو ة تقرر):)
0.000ي  رفع رأسلال الشركة من)

000.000.)) رهم بواسطة)  رهم إ 2)

وعليه) للشركاء) الشخ�سي  الحساب 

عل2) مقسم  الشركة  رأسلال   صبح 

00ي) رهم) فئة) من  سهم  ((0000

موزعة كاآلتي):)

منغين  وينس  ومنيك) (: السيد)

ماري أون)30000)حصة.

غاغنرو ) ازاج  كومو ي  (: السيدة)

بريجيت اولغا اندري)30000)حصة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

9) يسلبر)) بالصويرة  وم) االبتدائية 

2020)تحت رقم)9ي3.

567 P

 STE « DAR BOUTAZERT «

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

السجل التجاري 5279

تعد لي
العام) الجلع  محضر  بلوأب 

االستثنائي املنعقد بتاريخ)يي)سبتلبر)

2020)تقرر ما  لي):)

)نقل املقر االأتلاعي للشركة من)

(،22 العنوان عند رياض بليس رقم)

الفنا،) أامع  ساحة  اكنو  باب  زنقة 

مراكش.

 2 حضري) الجد د  العنوان  إ 2 

كاوكي) سيدي  ألاعة  بوتزرت  بدوار 

كاوكي) سيدي  تلنار  الصويرة  إقليم 

و لك ملزاولة نشاط فندق.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالصويرة بتاريخ)9) يسلبر))

2020)تحت رقم)320.
لإلشارة والبيان

568 P

 CASA EDIFICE

 Au(capital(de 100.000

 Siège Social

 BD BOURGOGNE RUE JAAFAR

 IBNOU HABIB RESIDENCE AL

 MACHRIK(II 1° ETAGE(N°3

 CASABLANCA

من خالل الجلع العام االستثنائي)

قرر شركاء) (2020 نوفلبر) )ي) بتاريخ)

CASA EDIFICE ( املسلاة)  الشركة 

ما  لي):)

االأتلاعية) الحصص  بيع  ي.)

الد ن) نور  السيد  قام  الشركاء) بين 

للسيد) حصة  (500 ببيع) لقصيبة 

خليل اوراغ.

2.)تحويل الشركة ذات مسؤولية)

مسؤولية) ذات  شركة  إ 2  محدو ة 

محدو ة ذات شريك وحيد.

القانون) عل2  املصا قة  (.3

 CASA EDIFIC للشركة) امسا�سي 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

شريك وحيد.

كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 

 2020 ( 9) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)ي89)75.

569 P
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SINGLE CAR
 Au(capital(de 500.000،00

 dirhams

 : Siège social

 AVENUE(DES(FAR 1°ETAGE 7ي

 N°3 BIS

 CASABLANCA

من خالل الجلع العام االستثنائي)

قرر شركاء) (2020 أكتوبر) (08 بتاريخ)

SINGLE CAR ( املسلاة)  الشركة 

ما  لي):)

االأتلاعية) الحصص  بيع  ي.)

كريلة) السيدة  قامت  الشركاء) بين 

مسالك ببيع)500ي)حصة للسيد عبد)

حصة) 000ي) اللطيف كرومي وببيع)

لآلنسة صابرين كرومي.

2.)تحويل الشركة ذات مسؤولية)

محدو ة ذات شريك وحيد’)إ 2 شركة)

ذات مسؤولية محدو ة.

3.)املصا قة عل2 القانون امسا�سي)

ذات) شركة  (SINGLE CAR للشركة)

مسؤولية محدو ة.

كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 

 2020 ( 09) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)890)75.

570 P

FENIX MAGHREBI E.D.R
SARL AU

فنيكس مغربي

حل شركة
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

 2020 أكتوبر) (5 بتاريخ) عا ي  الغير 

مسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 FENIX تسليتها) بلختصر  االقتضاء)

MAGHREBI E.D.R

27ي،) (: ب) التصفية  مقر  وحد  

 2 الطابق) سليحة  محلد  شارع 

املكتب رقم)0ي2)الدار البيضاء.

0.000ي  (: الشركة) رأسلال  مبلغ 

 رهم.

 M.( Luc( Albert السيد) وعين 

كلصفي) فرنسا  وعنوانه  (BOSSIC

الشركة.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 

 2020 3) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

وتحت رقم)090)75.

571 P

كوزي تراف

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

شركة في طور التصفية
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

للشركاء) (2020 نوفلبر) (25 املؤرخ في)

»كوزي تراف»)شركة ذات املسؤولية)

20.000ي) رهم) رأسلالها) املحدو ة،)

وعنوان مقرها االأتلاعي):)ي)،)محج)

املعاني) مصطفى  زاوية  الياقوت  لال 

الطابق)ي)رقم))5)واملسجلة بالسجل)

بالدار) التجارية  باملحكلة  التجاري 

البيضاء)تحت رقم)222973.

قرر االستثنائي  العام   الجلع 

ما  لي):

تصفية الشركة.

طاروف) السيد  كلصفي  تعيين 

الوطنية) للبطاقة  الحامل  الحسن 

.BL7925(رقم

(: الشركة) بلقر  التصفية  مكان 

ي)،)محج لال الياقوت زاوية مصطفى)

املعاني الطابق)ي)رقم))5.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

رقم) وتحت  (2020 5ي) يسلبر)

.757(22

572 P

LRO CONSULTING
تعد ل

بتاريخ) مؤرخ  محضر  عل2  بناءا 
 LRO لشركة) (2020 نوفلبر) يي)
CONSULTING)ش م م ش و)»)تلت)

املصا قة عل2 ما  لي):)
التي) للنشاط  النهائي  التوقف 
تحقيق) لعدم  الشركة  تزاوله 

موضوعها االأتلاعي.
تم اإل داع القانوني لدى املحكلة)
 التجارية للدار البيضاء) وم)2ي) يسلبر

2020)تحت رقم)2)7572.
موأز وبيان

573 P

STE ADLAL
SARL

RC : 133159
شركة محدو ة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد
املقر االأتلاعي : ) تجزئة املستقبل 

سيدي معروف، الدار البيضاء
تصفية الشركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بلوأب 
بالبيضاء)بتاريخ)7ي)فبرا ر)2020قرر)
 ADLAL لشركة) الواحد  الشريك 
املسؤولية) محدو ة  شركة  (،SARL

ذات الشريك الواحد ما  لي):)
تصفية الشركة.

قرر الشركاء)تعيين السيدة أ الل)
حسناء)للقيام بالتصفية.

تجزئة) (( (: هو) التصفية  مقر 
الدار) معروف،) سيدي  املستقبل 

البيضاء.
بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 
التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 
تحت) (.2020 )) وليو) في) بالبيضاء)

عد )ي3)735.
574 P

STE MLS
SARL AU

RC : 189885
 شركة محدو ة املسؤولية

ذات الشريك الواحد
املقر االأتلاعي : تجزئة بعلبك رقم 

90 عين   اب أنفا، الدار البيضاء
تصفية الشركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بلوأب 
بالبيضاء)بتاريخ)7ي)فبرا ر)2020)قرر

 STE MLS الشريك الواحد لشركة) (

SARL AU)شركة محدو ة املسؤولية)

ذات الشريك الواحد ما  لي):)

تصفية الشركة.

تعيين السيد فتيحي) قرر الشركاء)

عبد الوهاب للقيام بالتصفية.

تجزئة بعلبك) (: مقر التصفية هو)
رقم)90)عين   اب أنفا،)الدار البيضاء

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 

التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 

2020)تحت) 22)سبتلبر) بالبيضاء)في)

عد )908)72.

575 P

Fiduciaire 3G

Rue(Alhoudhoud 8ي

Casablanca

Tél(:(05.22.22.73.83

EMAIL(:(fiduciaire3g1@gmail.com

 TP MAGHREB
شركة محدو ة املسؤولية 

قرر) (2020 نوفلبر) 9ي) بتاريخ)

الجلع العام االستثنائي ما  لي):)

من) الحل املسبق للشركة ابتداء)

تاريخ القرار.)

تخويله) مع  للشركة  مصفيا 

 MILLOUDI الصالحيات) أليع 

ERRADHA)تعيين السيد

إلتلام مساطر واأراءات التصفية.)
تحد د مقر التصفية في):)ي8)زنقة)

الهدهد الدار البيضاء.

باملحكلة) القانوني  اال داع  تم 

ي2  بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

 يسلبر))2020)تحت عد )758358 

576 P

SOCIETE SINE TWO
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

RC(N° 418261

تحويل املقر االأتلاعي
العام) الجلع  ملحضر  وفقا 

0ي)أكتوبر) االستثنائي املنعقد بتاريخ)

تحويل) الوحيد  الشريك  قرر  (2020
زنقة 0ي) املقر االأتلاعي السابق من)
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الدار) (5 الشقة) (3 الطابق) الحرية 
حي) الجد د  العنوان  إ 2  البيضاء)
السدري مجلوعة)5)زنقة)58)الطابق)

3)رقم)39ي)الدار البيضاء.
وفقا لذلك،)سيتم تعد ل املا ة)2 

من القانون امسا�سي للشركة.
القانونية) اإلأراءات  تنفيذ  تم 
البيضاء) للدار  التجارية  باملحكلة 
تحت رقم)32338)بتاريخ)8ي) يسلبر)

.2020
577 P

GLOSYS
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة 
السجل التجاري : 32005ي

 تعد لي 
الجلع) قرارات  محضر  بلوأب 
 22 بتاريخ) املنعقد  العام االستثنائي 
شركة) شركاء) قرر  (.2020 نوفلبر)

GLOSYS SARL.)ما  لي):)
من) الشركة  مال  رأس  رفع 
500.000.ي  إ 2) 800.000) رهم 

 رهم.)
امسا�سي) النظام  ومالئلة  تحين 

للشركة.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
التجارية بالبيضاء)بتاريخ)0ي) يسلبر))

2020)تحت رقم)932)75.
578 P

 SOCIETE WORKFORCE
VALUE

SARL
AU(CAPITAL(DE 10.000 DHS

RC(N° 433827
الزيا ة في رأس املال االأتلاعي 

للشركة
تحويل املقر االأتلاعي

العام) الجلع  ملحضر  وفقا 
)ي)أكتوبر) االستثنائي املنعقد بتاريخ)
االستثنائي) العام  الجلع  قرر  (2020
زيا ة رأسلال الشركة بلبلغ)90.000 
 رهم نقدا عن طريق اكتتاب حصص)
0.000ي) رهم إ 2) أد دة لرفعه من)

00.000ي) رهم.

االستثنائي) العام  الجلع  قرر 
من) السابق  االأتلاعي  املقر  تحويل 
 5 الشقة) (3 زنقة الحرية الطابق) 0ي)
الجد د) العنوان  إ 2  البيضاء) الدار 
شارع محلد الخامس زنقة الصخور)
الشقة) (2 علارة ب الطابق) السو اء)

رقم)3)الدار البيضاء.
وفقا لذلك،)سيتم تعد ل املا ة)2 
و))و7)من القانون امسا�سي للشركة.

القانونية) اإلأراءات  تنفيذ  تم 
البيضاء) للدار  التجارية  باملحكلة 
تحت رقم)32339)بتاريخ)8ي) يسلبر)

.2020
579 P

جانت طرافو
شركة ذات مسؤلية محدو ة 

للشريك الوحيد 
راسلالها : 00.000ي  رهم

مقرها االأتلاعي : ي) شارع لال 
 قوت الطابق امول رقم )5 مركز 

رياض الدار البيضاء
العام) الجلع  عقد  بلقت�سى 
 2020 سبتلبر) (2 بتاريخ) االستثنائي 

تقررما  لي):)
االجبلي) بن  وتعيين  الشركة  حل 
التعريف) لبطاقة  الحاملة  سارة 

WAالوطنية رقم)3ي927ي
)مصفي للشركة.)

باملقر) التصفية  موقع  تحد د 
االأتلاعي للشركة.)

 تم القيام باإل داع القانوني لدى
التجارية) باملحكلة  الضبط  كتابة 
سبتلبر) 5ي) بتاريخ) البيضاء) بالدار 

2020تحت عد )02)757.
)ملخص من أأل النشر

580 P

شركة سيتراديت
شركة محدو ة املسؤولية

RC : 415051
الحل املسبق للشركة

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
البيضاء،) بالدار  (2020 نوفلبر) (3
قرر الجلع العام االستثنائي لشركة)
محدو ة) شركة  »سيترا  ت»،)

املسؤولية،)رأسلالها)00.000ي) رهم)

الحرية) زنقة  0ي) االأتلاعي) مقرها 

البيضاء) الدار  (5 الشقة) (3 الطابق)

التا ي):

انحالل املسبق لشركة سيترا  ت)

وتعيين) املسؤولية،) محدو ة  شركة 

الحاملة لرقم) السيدة املغاز ي صفاء)

 EE2ي583ي رقم) الوطنية  البطاقة 

مقر) تحد د  للشركة،) مصفيا 

 3 زنقة الحرية الطابق) 0ي) التصفية)

الشقة)5)الدار البيضاء.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

32337)بتاريخ)8ي) يسلبر)2020.
لإلشارة والبيان

581 P

 AMENAGEMENT

 CONSTRUCTION ET

SOLUTION
SARL AU

والشريك) املسير  قرار  إثر  عل2 

أغسطس) 2ي) بتاريخ) الوحيد 

 AMENAGEMENT لشركة) (2020

CONSTRUCTION ET SOLUTION 

مسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU

رأسلالها) وحيد،) بشريك  محدو ة 

االأتلاعي) ومقرها  0.000ي) رهم،)

 ( رقم) شقة  (،79 رقم) علارة  (:

تقرر الرباط  أكدال  سينا   ابن 

ما  لي):

تصفية الشركة.

بن خضرة) إعالن السيدة أسلاء)

كلصفية للشركة.

كلقر) الشركة  مقر  إعالن 

للتصفية.

كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم) (2020 7ي) يسلبر) بتاريخ)

السجل) رقم  وتحت  ي32)) اإل داع)

التجاري)32053ي.

582 P

 BENSAID شركة

NETTOYAGE

ش.م.م

52، زنقة تانسيفت، رقم ي، أكدال

الرباط

تأسيس شركة محدو ة املسؤولية
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

(،2020 8) يسلبر) بتاريخ) بالرباط 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدو ة خصائصها كالتا ي):

 BENSAID (: الشركة) تسلية 

NETTOYAGE)شركة ذات مسؤولية)

محدو ة.

الهدف االأتلاعي):

أشغال النظافة والصيانة لللباني)

الخاصة والعامة.

أشغال البستنة وصيانة الحدائق)

وتنسيق املساحات الخضراء.

أشغال مختلفة.

زنقة) (،52 (: االأتلاعي) املقر 

تانسيفت،)رقم)ي،)أكدال،)الرباط.

املدة):)99)سنة.

من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)

ي3) يسلبر من كل سنة ما عدا السنة)

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل إ 2)

ي3) يسلبر)2020.

رأسلال الشركة):)رأسلال الشركة)

20.000) رهم مقسلة إ 2)200)حصة)

من فئة)00ي) رهم للحصة الواحدة.

السيد بنسعيد علي)00ي)حصة.

واسع) عبدا  اوال   ألال  السيد 

00ي)حصة.

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

ألال) والسيد  علي  بنسعيد  السيد 

اوال  عبدا واسع ملدة غير محدو ة.

اإلمضاء):)تلثل الشركة باإلمضاء)

عل2) علي  بنسعيد  للسيد  الوحيد 

والتجارية) البنكية  املعامالت  أليع 

بالتوقيع) اإل ارية  املعامالت  أما 

املشترك بينهلا.
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الخالص) الربح  من  (%5 تقتطع)
لتكوين االحتياط القانوني))ما ام هذا)
امخير أقل من عشر الرأسلال  قسم)
الباقي عل2 الحصص بعد إزالة القيم)
املنقولة من أد د أو))املخصصة مي)

احتياطي عل2 حسب قرار الشركاء.
تم تسجيل الشركة لدى املحكلة)
التجارية في الرباط بتاريخ)23) يسلبر)
التجاري) السجل  رقم  تحت  (2020

28275ي.
بلثابة مقتطف وبيان

583 P

COPROMALI
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
 قدر رأسلالها ب : 00.000)  رهم

املقر االأتلاعي : الرقم 2، زنقة وا  
زيز، الطابق الثالث، رقم 3، شقة 

رقم 7، أكدال، الرباط
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
7) وليو) 2020)ومسجل في) 23) ونيو)
تحلل) شركة  تأسيس  تم  (،2020

الخصائص التالية):
COPROMALI(:(التسلية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
مسؤولية محدو ة.

الهدف االأتلاعي):
مقاول في تعبئة وتغليف املنتجات)

الغذائية.
أنواع) أليع  وشراء) )البيع  تاأر)

املنتجات).
تاأر مصدر ومستور .

00.000)) رهم) (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  ((000 إ 2) مقسلة 

00ي) رهم للحصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
فاتح  نا ر) من  (: املالية) السنة 
ي3) يسلبر من كل سنة ما عدا) إ 2)
السنة امو 2 تبتدئ من تاريخ تأسيس)

الشركة إ 2)ي3) يسلبر.
زنقة) (،2 الرقم) (: االأتلاعي) املقر 
وا  زيز،)الطابق الثالث،)رقم)3،)شقة)

رقم)7،)أكدال،)الرباط.

التسيير ملدة غير محدو ة):)السيد)

لبطاقة) الحامل  مخفي،) موح2 

.VA22التعريف الوطنية رقم)7يي

توزيع امرباح):)من امرباح الصافية)

تؤخذ)5%)لتكوين االحتياط القانوني)

والباقي  وزع بين الشركاء.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 

2020،)تحت رقم) 7ي) يسلبر) بتاريخ)

09237ي.

.RC(:(148345

584 P

RAGAB CAR
SARL D’AU

تعد الت قانونية
الوحيد) املساهم  قرار  إثر  عل2 

ملساهم) (2020 8) يسلبر) بتاريخ)

شركة)RAGAB)شركة ذات املسؤولية)

البالغ) واحد،) بلساهم  املحدو ة 
والكائن) 00.000ي) رهم  رأسلالها)

مقرها):)حي موالي رشيد بلوك ل رقم)

32،)العيون،)تقرر):

حل نهائي لشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون)

تحت رقم) (2020 22) يسلبر) بتاريخ)

)2ي2020/3.

585 P

SOCIETE ELAOUNI SERV
SARL AU

تأسيس شركة
تأسيس) تم  بلقت�سى عقد عرفي 

شركة باملليزات التالية):

ELAOUNI SERV(:(التسلية

 SARL للشركة) القانوني  الشكل 

AU
مقر الشركة):)شارع الجد د بدون)

رقم طرفا ة.

(: للشركة) االأتلاعي  النشاط 

استيرا ) املختلفة،) البناء) أعلال 

وتصد ر،)أنشطة مختلفة.

00.000ي  (: الشركة) رأسلال 

 رهم.

يعهد إ 2 السيد ألال) (: التسيير)

العاوني ملدة غير محدو ة.

العاوني) ألال  السيد  (: الشركاء)

000ي)حصة ب)00ي) رهم للحصة.

باملحكلة) تم  (: القانوني) اإل داع 

االبتدائية بالعيون بتاريخ)23) يسلبر)

2020)تحت رقم)52ي20/3.

سجل تجاري رقم)3ي322.

586 P

MAYSA ACHGHAL

SARL

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بلوأب 

شركة) تأسيس  تم  (2020 نوفلبر) (5

ذات املليزات التالية):

MAYSA ACHGHAL(:(التسلية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدو ة.

بوشرا ا) الشهيد  شارع  (: املقر)

علارة ملباركي رقم)25)شقة)ي)العيون.

التنقيب) (: النشاطات االأتلاعية)

عن املعا ن وتعد نها.

00.000ي) رهم قسم) الرأسلال):)

إ 2)000ي)حصة من فئة)00ي) رهم.

الشركاء):

(: ب.ت.و) ملباركي  ابراهيم 

205يSH7 - 800)حصة.

 SH83327(:(انكية ملباركي ب.ت.و

00ي -)حصة.

(: ب.ت.و) املختار  بلقاسم 

2ييSH78 - 00ي)حصة.

التسيير):)يعهد إ 2 السيد ابراهيم)

ملباركي ملدة غير محدو ة.

باملحكلة) تم  (: القانوني) اإل داع 

االبتدائية بالعيون بتاريخ))ي)سبتلبر)

2020)تحت رقم)72/2020ي2.

587 P

STE KTPS
SARL AU

تأسيس شركة
تأسيس) تم  بلقت�سى عقد عرفي 

شركة باملليزات التالية):
STE KTPS(:(التسلية

 SARL (: الشكل القانوني للشركة)
AU

رشيد) موالي  حي  (: الشركة) مقر 
2)الشطر) 2)كراج) 5)علارة) مجلوعة)

الثالث العيون.
(: للشركة) االأتلاعي  النشاط 
أعلال وبيع موا  البناء،)تجارة عامة)

استيرا  وتصد ر.
00.000ي  (: الشركة) رأسلال 

 رهم.
يعهد إ 2 السيد محلد) (: التسيير)

الكنتاوي ملدة غير محدو ة
:)السيد محلد الكنتاوي) الشركاء)

000ي)حصة ب)00ي) رهم للحصة.
باملحكلة) تم  (: القانوني) اإل داع 
االبتدائية بالعيون بتاريخ)23) يسلبر)

2020)تحت رقم)53ي20/3.
سجل تجاري رقم)32395.

588 P

VERDASUN
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة بلساهم وحيد
بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 
تم وضع قوانين) (،2020 22) يسلبر)

الشركة ذات املليزات التالية):
VERDASUN(:(التسلية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدو ة.

املوضوع):
التركيب العام لأللواح الشلسية.

الشلسية) املواح  تسويق 
والسخانات الشلسية.

تجارة أليع املنتجات بشكل عام)
...)الخ.

ي،) تجزئة الوكالة) (: املقر الرئي�سي)
(،30 شقة رقم) (،E220 رقم) (،E بلوك)

العيون.
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الرأسلال):)حد  في مبلغ)00.000ي 
حصة من) 000ي) إ 2)  رهم مقسلة 
مقسلة) للواحدة،) 00ي) رهم  فئة)

كاآلتي):
 500 بويد ة) الحسين  السيد 

حصة.
 500 الد اني) العا ي  عبد  السيد 

حصة.
السيد) طرف  من  تسير  (: اإل ارة)

الحسين بويد ة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإل داع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون)
تحت رقم) (2020 23) يسلبر) بتاريخ)
وتم تسجيلها بالسجل) 59ي2020/3)
(: التجاري تحت الرقم التحليلي رقم)

.32393
589 P

MEDICT SERVICES
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة بلساهم وحيد
بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 
تم وضع قوانين) (،2020 7ي) يسلبر)

الشركة ذات املليزات التالية):
MEDICT SERVICES(:(التسلية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدو ة بلساهم وحيد.

املوضوع):
املعلومات) تكنولوأيا  خدمات 

واالتصاالت.
أأهزة) وتراخيص  شراء) إ ارة 

الكلبيوتر)...)الخ.
رقم) زنقة اكفول،) (: املقر الرئي�سي)

8،)حي خط الرملة)ي،)العيون.
الرأسلال):)حد  في مبلغ)00.000ي 
حصة من) 000ي) إ 2)  رهم مقسلة 
بالكامل) وتللكها  00ي) رهم  فئة)

السيد ا ت صالح محلد.
السيد) طرف  من  تسير  (: اإل ارة)

ا ت صالح محلد.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإل داع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون)
تحت رقم) (2020 8ي) يسلبر) بتاريخ)
وتم تسجيلها بالسجل) 9يي2020/3)
(: التجاري تحت الرقم التحليلي رقم)

ي3235.
590 P

STG TELECOM
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
 بلغ رأسلالها 700.))).)2  رهم

املقر االأتلاعي : )2، زنقة أندالو�سي 
الحي اإل اري علارة أناطوليا

الطابق امول، مكتب رقم 7، طنجة
السجل التجاري بطنجة 82933
تفويت حصص اأتلاعية بين 

الشركاء
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة) فوتت  (،2020 نوفلبر) (2(
 TECHNOLOGY CAPITAL
شركة) لفائدة  (INVEST SARLAU
 INTERNATIONAL MOROCCAIN
 29.333 CONGLOMERATE SARL
حصة من أصل)0.000)ي)حصة التي)

تللكها في رأسلال الشركة.
بتاريخ مداوالت   بلقت�سى 
الجلعية) أثبتت  (،2020 نوفلبر) (27
العامة غير العا  ة تفويت الحصص)
املا ة) تغيير  وقررت  أعاله  املذكورة 
واملتعلقة) امسا�سي  النظام  من  (8
امنصبة) (- االأتلاعي) بالرأسلال 

االأتلاعية.
اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 
بطنجة) التجارية  باملحكلة  القانوني 
رقم) تحت  (،2020 22) يسلبر) في)

.23755(
من أأل التلخيص والنشر

التسيير

591 P

اممانة امللكية لللغرب
29)شارع العلويين رقم)ي)الرباط

شركة صومينال
بلقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط)
لشركة) (2020 أكتوبر) (5 بتاريخ)
رأسلالها) ش.ذ.م.م،) »صومينال»)
الرباط،) مقرها  900.000) رهم،)
93،)شارع املقاومة،)املقيدة بالسجل)
قام) 3يي)2.) رقم) تحت  التجاري 
بتفويت) بنسليلان  ابراهيم  السيد 
ب) وتقدر  بالشركة  حصصه  أليع 
لصالح) اأتلاعية  حصة  (39(0

السيد  اسين بنسليلان.

عا ي) الغير  العام  الجلع  إن 
(،2020 أكتوبر) 2ي) بتاريخ) املنعقد 
الحصص) تفويت  عل2  وافق  قد 
االأتلاعية املذكورة أعاله،)كلا قرر)

ما  لي):
ب) الشركة  رأسلال  تخفيض 

900.000) رهم.
 0 الزيا ة في رأسلال الشركة من)

 رهم إ 2)900.000) رهم.
حذف امنشطة الخاصة بحياكة)
وخياطة املالبس واستغالل امثواب)
والجلد بجليع أنواعها واملوا  امولية)

الخاصة بها.
))و7)من) (،3 بهذا تم تغيير البنو )
تأسيس) تم  كلا  امساسية  القوانين 
بتاريخ أد دة  أساسية   قوانين 

3ي)أكتوبر)2020.
كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم) تحت  (2020 أكتوبر) (22 بتاريخ)

09552ي.
بلثابة مقتطف وبيان

فيرماك

592 P

NEW PLACK
س.ت الرباط : 2037يي

تحويل مقر الشركة
بلقت�سى عقد عرفي حرر بتلارة،)
قرر الجلع العام) (2020 0ي) نا ر) في)
 NEW PLACK لشركة) االستثنائي 
ش.ذ.م.م،)رأسلالها)00.000ي) رهم،)
(،2 33،)تجزئة السالم) مقرها بتلارة،)

شارع عبد الكريم الخطابي،)ما  لي):
تحويل مقر الشركة إ 2 تلارة،)33،)
تجزئة امل رقم) شارع موالي رشيد،)

79،)محل رقم)ي.
من) (2 املا ة) تعد ل  تم  وبذلك 

القانون امسا�سي للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم) (2020 22) يسلبر) بتاريخ)

ي9)09ي.
من أأل االستخالص والبيان

593 P

EMOTRAD
س.ت الرباط : 87797

تنازل عن حصص
استقالة مسير

تحويل الشركة إ 2 ش.ذ.م.م ذات 
الشريك الوحيد

تحيين القانون امسا�سي للشركة
بلقت�سى عقد عرفي حرر بتلارة،)

شركاء) قرر  (2020 ي2) يسلبر) في)

ش.ذ.م.م،) (EMOTRAD شركة)
مقرها) 000.000.ي) رهم  رأسلالها)

عبدو) (،27 رقم) محل  الصخيرات،)

فلوري ما  لي):

قبول تنازل السيد  ونس زهير عن)

5.000)حصة  للكها بالشركة لفائدة)

السيد ا ريس الهاني.

من) زهير  السيد  ونس  استقالة 

مهامه كلسير.

ذات) شركة  إ 2  الشركة  تحويل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

 7 (،( ي،) وبذلك تم تعد ل املوا )

و5ي)من القانون امسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 

الضبط باملحكلة التجارية بالرباط،)

تحت رقم) (2020 22) يسلبر) بتاريخ)

92)09ي.
من أأل االستخالص والبيان

594 P

ASBATIM
س.ت الرباط : 7)ي2)

تنازل عن حصص
تحويل الشركة إ 2 ش.ذ.م.م ذات 

الشريك الوحيد
استقالة مسير وتعيين مسير أد د

بلقت�سى عقد عرفي حرر بتلارة،)

الجلع) قرر  (2020 8) يسلبر) في)

 ASBATIM العام االستثنائي لشركة)
ش.ذ.م.م،)رأسلالها)00.000ي) رهم،)

تجزئة) عو ة،) عين  بتلارة،) مقرها 
ي، رقم) محل  (،232 رقم)  النسيم،)

ما  لي):
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محلد) السا ة  تنازل  قبول 

ملياء) الزنا دي،) نسرين  الزنا دي،)

000ي  عن) املندري  بتهاج  الزنا دي،)

لفائدة) بالشركة  حصة  للكونها 

السيد عبد الرزاق نواري.

ذات) شركة  إ 2  الشركة  تحويل 

مسؤولية محدو ة ذات شريك وحيد.

الزنا دي) محلد  السيد  استقالة 

تعيين) وتأكيد  كلسير  وظيفته  من 

كلسير) نواري  الرزاق  عبد  السيد 

وحيد للشركة ملدة غير محدو ة.

 7 (،( ي،) وبذلك تم تعد ل املوا )

و5ي)من القانون امسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 

الضبط باملحكلة التجارية بالرباط،)

تحت رقم) (2020 7ي) يسلبر) بتاريخ)

9)092ي.
من أأل االستخالص والبيان

595 P

امستاذة إبراهيم بوأرا ة

موثق بأكا  ر

علارة النسيم،)الطابق امول،)رقم)2

شارع الحسن امول،)حي املسيرة،)أكا  ر

الهاتف):)29.)05.28.29.2

الفاكس):)20.)05.28.29.2

TMHF

SARL

الرأسلال االأتلاعي : 0.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : أكا  ر، تجزئة 

I273 و I272 فونتي العليا، بقعة

بتاريخ توثيقي  عقد   بلقت�سى 

23)أكتوبر و)ي)نوفلبر)2020)لألستاذ)

بأكا  ر،) موثق  بوأرا ة،) إبراهيم 

التأسي�سي) القانون  وموضوعه 

ذات) املسؤولية  محدو ة  لشركة 

العناصر التالية):

التسلية):)TMHF)شركة محدو ة)

املسؤولية.

الشركة) من  الغرض  (: املوضوع)

بشكل مباشر أو غير مباشر،)لحسابها)

الخاص أو نيابة عن أطراف ثالث):

أليع) تقد م  الطعام،) تقد م 
الوأبات) إعدا   الطعام،) أنواع 
الطلبات) البيع في املوقع،) املطبوخة،)
بيع) لللنازل،) التوصيل  الخارأية،)
املشروبات واملشروبات غير الكحولية)
مقهى) الحالية،) للتشريعات  وفقا 
أليع أنواع الفعاليات مثل) الشاي،)
تنظيم أعيا  امليال  وحفالت الزفاف)

واممسيات.
تجزئة) أكا  ر،) (: االأتلاعي) املقر 

.I273(و(I272(فونتي العليا،)بقعة
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
0.000ي  (: االأتلاعي) املال  رأس 
00ي)حصة قيلة)  رهم مقسلة عل2)
إ 2) ي) 00ي) رهم مرقلة من) كل منها)
00ي)موزعة عل2 الشركاء)وفق ما  لي):

السيد علر امزيلن)50)حصة.
 DU PETIT HANTAY شركة)

ش.م.م)50)حصة.
املجلوع):)00ي)حصة.

الحصص) هذه  اكتتبت  وقد 
أليعها من طرف الشركاء)املذكورين.
:)تسير الشركة من) تسيير الشركة)
والسيد) امزيلن  علر  السيد  طرف 
غير) ملدة  (Philippe( Joseph( BRICE

محدو ة.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

 نا ر إ 2)ي3) يسلبر من كل سنة.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي) يسلبر) بتاريخ) بأكا  ر  التجارية 

2020)تحت رقم)97539.
بيان موأز

امستاذ إبراهيم بوأرا ة

596 P

CABINET COMPTABLE FIGHA
 Imm AICHATOU 2ème Etage Appart 7

 Avenu(Agadir(GUELMIM
Tél(:(05(28(77(18(63 

شركة أمغيد
ش م م

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدو ة  
أمغيد) شركة  (: التجاري) اسم 

ش.م.م.
العنوان):)شارع ماسة رقم)2ي)حي)

تواغيل كلليم.)

املهام):)أشغال مختلفة والبناء.

رأسلال الشركة):)00.000ي) رهم)

مقسم عل2 الشكل التا ي):

000ي  الساري) حكيم  السيد 

حصة)00ي) رهم للحصة.

التسيير):)السيد حكيم الساري.

تم اإل داع القانون امسا�سي لدى)

االبتدائية) باملحكلة  الضبط  كتابة 

بكلليم بتاريخ))2)نوفلبر)2020)تحت)
والسجل التجاري) ( 2ي2020/3) رقم)

تحت رقم)3207.

597 P

OUANAHOU SERVICE
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

ذات) شركة  تأسيس  تم  بالرباط 

وحيد) بشريك  املحدو ة  املسؤولية 

تحلل الخصائص التالية):

 OUANAHOU (: التسلية)

.SERVICE

SARL AU(:(الصفة القانونية

نقل) مقاول  (: االأتلاعي) الهدف 

البضائع،)التجارة.

رأسلال الشركة):)00.000ي) رهم)

فئة) من  حصة  000ي) إ 2) مقسلة 

00ي) رهم للحصة الواحدة موزعة)

عل2 الشكل التا ي):

000ي  السيد وا نهو عبد الواحد)

حصة.

التأسيس) من  سنة  (99 (: املدة)

السجل) وضع  تاريخ  من  أي  النهائي 

التجاري.

من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)

ي3) يسلبر من كل سنة ما عدا السنة)

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

(،30 علارة) (: االأتلاعي) املقر 

8،)شارع موالي احلد لوكيلي،) شقة)

حسان،)الرباط.

املسير):)وا نهو عبد الواحد.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

28507ي.

598 P

TRANS ISMAIL ET
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
الرباط) بلد نة  (2020 أكتوبر) (2
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدو ة مليزاتها كالتا ي):
 TRANS (: االأتلاعية) التسلية 

ISMAIL ET SARL AU
نقل) (: الشركة) موضوع 

املستخدمين.
بصفة عامة كل العلليات املالية،)
التجارية والصناعية املرتبطة بشكل)
مباشر أو غير مباشر بلوضوع الشركة)
وكذا أليع العلليات من شأنها تنلية)

الشركة.
إ ريس) شارع  (: االأتلاعي) املقر 
(،3 الطابق) (،( رقم) شقة  امكبر 

حسان،)الرباط.
الرأسلال):)رأسلال الشركة حد )
عل2) مقسلة  00.000ي) رهم  ( في)
000ي)حصة اأتلاعية من فئة)00ي 

 رهم للحصة.
ا لان اشحيلة)000ي)حصة.

عهد تسيير الشركة إ 2) (: التسيير)
السيد ا لان اشحيلة.

:)تبتدئ من فاتح) السنة التجارية)
كل) من  ي3) يسلبر  في) وتنتهي   نا ر 

سنة.
املدة):)99)سنة.

باملحكلة) التجاري  السجل  رقم 
التجارية)27997ي.

599 P

VISTA VERDE
 شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلالها : 0.000ي  رهم
املقر التجاري : يي زنقة الخطوات

شقة رقم ) أكدال الرباط
السجل التجاري 28293ي

بتاريخ) بلقت�سى عقد عرفي حرر 
بتاريخ وسجل  (2020 سبتلبر)  7ي)
2020)تم تأسيس شركة) 23)سبتلبر)

ذات الخصائص التالية):
ذات) شركة  ( (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدو ة.
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VISTA VERDE(:(العالمة التجارية

الهدف التجاري):)مطعم.
املقر التجاري):)يي)زنقة الخطوات)

شقة رقم)))أكدال الرباط.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تسجيلها)

بالسجل التجاري.
رأسلال الشركة):)0.000ي) رهم.

بوسباع) محلد  السيد  (: التسيير)

كلسير ن) السلار  والسيدة   نة 

للشركة ملدة غير محدو ة.

اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 

بتاريخ) التجارية  باملحكلة  القانوني 

5ي) يسلبر)2020)تحت رقم السجل)

التجاري)28293ي.
لإل داع والنشر

التسيير

600 P

IRRI AZUR
SARL AU

العنوان : تجزئة سال الجد دة
رقم ي32 احصا ن سال الجد دة

سال

تأسيس
بلقت�سى عقد عرفي محرر بسال)

واملسجل) (2020 نوفلبر) 2ي) بتاريخ)

في بالرباط  التسجيل   بلصلحة 

 2952( 2020)تحت رقم) نوفلبر) )ي)

 IRRI قرر املساهم الوحيد في شركة)

AZUR SARL AU

IRRI AZUR SARL AU(:(التسلية

الرأسلال):)00.000ي) رهم.

املساهم):)شرف طه)000ي)حصة.

الهدف):)

صناعة امنابيب الصرف أو املياه)

املوصلة لإلنشاء.

أشغال البناء)وامشغال املختلفة.

الشلسية) الطاقة  تجارة معدات 

أو الرياح.

املسير):)مسير الشركة شرف طه.

كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 

الضبط في املحكلة االبتدائية ملد نة)

سال تحت رقم)ي3553.

601 P

CONFIG MAROC

SARL

كونفيج املغرب

شركة محدو ة املسؤولية

رأسلالها : 800.000.ي  رهم

املقر االأتلاعي : 2، زنقة إبراهيم

ابن ام هم، الطابق 3، املعاريف

الدار البيضاء

املصا قة عل2 تفويت حصص
الجلع) محضر  بلقت�سى 

الشركة) لشركاء) االستثنائي  العام 

بتاريخ ش.م.م،) (CONFIG MAROC 

0ي)أغسطس)2020،)تلت املصا قة)

عل2 ما  لي):

طرف) من  حصة  )05ي) تفويت)

السيد) لفائدة  راكح  شريف  السيد 

ر�سى هللا الجازمي.

القانون) من  (7 البند) تعد ل 

امسا�سي للشركة.

الضبط) بكتابة  اإل داع  تم 

البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكلة 

رقم) تحت  (2020 8) يسلبر)  وم)

.75(578

بتعد ل) التصريح  إ داع  تم 

السجل التجاري بالدار البيضاء) وم)

8) يسلبر)2020)تحت رقم)30737.
بلثابة إعالن

602 P

SG INVEST

SARL

شركة محدو ة املسؤولية

رأسلالها : 00.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : 2ي، فضاء باب أنفا

الطابق الرابع، الدار البيضاء

استقالة مسير للشركة
وتأكيد املسير الوحيد للشركة

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

 SG االستثنائي لشريك وحيد لشركة)

بتاريخ) ش.م.م،) (INVEST SARL AU

5ي)أكتوبر)2020،)تم ما  لي):

ا نيو) موناكو  السيد  استقالة 

Ennio MONACO)من مهامه كلسير)

للشركة.

كليني) أيورأيو  السيد  تأكيد 

Giorgio CLINI)كلسير وحيد للشركة)

ملدة غير محدو ة.

الوحيد) بالتوقيع  الشركة  تلثل 

 Giorgio كليني) أيورأيو  للسيد 

CLINI

الضبط) بكتابة  اإل داع  تم 

البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكلة 

رقم) تحت  (2020 نوفلبر) (9  وم)

57ي753.

بتعد ل) التصريح  إ داع  تم 

السجل التجاري بالدار البيضاء) وم)

9)نوفلبر)2020)تحت رقم)27278.
بلثابة إعالن

603 P

BK HOLDING
SARL AU

شركة محدو ة املسؤولية

رأسلالها : 20.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : 52، شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني الرقم 2ي

الدار البيضاء

تلد د املوضوع االأتلاعي
االستثنائي) القرار  بلقت�سى 

 BK HOLDING شركة) لشركاء)

 SARL بتاريخ فاتح  يسلبر)2020،)تم

ما  لي):

تلد د املوضوع االأتلاعي.
القانون) من  (2 البند) تعد ل 

امسا�سي للشركة.

الضبط) بكتابة  اإل داع  تم 

البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكلة 

رقم) تحت  (2020 5ي) يسلبر)  وم)

.757(0(

بتعد ل) التصريح  إ داع  تم 

السجل التجاري بالدار البيضاء) وم)

5ي) يسلبر)2020)تحت رقم)700ي3.
بلثابة إعالن

605 P

HYGIENE PLUS
SARL

ا جين بليس ش.م.م
شركة محدو ة املسؤولية
رأسلالها : 0.000ي  رهم

املقر االأتلاعي : ي3ي شارع انفا
إقامة أزرو مكتب يي

ب الدار البيضاء
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
)2)أكتوبر)2020،)تم تأسيس شركة)
املليزات) ذات  املسؤولية  محدو ة 

التالية):
الشركاء):

السيدة غيثة الخياط.
بنبراهيم) املهدي  محلد  السيد 

االندلو�سي.
السيد رشيد املغاري.

 HYGIENE PLUS (: التسلية)
SARL)ا جين بليس ش.م.م.

شركة محدو ة) (: الشركة) نوعية 
املسؤولية.

تجارة) (: االأتلاعي) املوضوع 
 وتوزيع واستيرا  وتصد ر أليع املوا 
أو املعدات املتعلقة بالنظافة أو املوا )
 واللوازم الطبية واملنزلية أو التغذ ة
أليع) عام  وبشكل  الخدمات،) أو  (
املعدات  ون) أو  اللوازم  أو  السلع 

حصر.
لصالح) أو  لصالحها  التصنيع 

امغيار لللنتجات املذكور أعاله.
محلية تجارية  عالمة  أي   تلثيل 

أو أأنبية.
مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاريخ تأسيسها.
شارع) ي3ي) (: االأتلاعي) املقر 
يي ب الدار  انفا إقامة أزور مكتب 

البيضاء.
رأسلال  حد    : الشركة  رأسلال 
0.000ي  رهم  مبلغ  في  الشركة 
مقسلة عل2 00ي حصة من فئة 00ي 

 رهم، خصصت للشركاء كالتا ي :
السيدة غيثة الخياط 30 حصة.

بنبراهيم  مهدي  محلد  السيد 
االندلو�سي 20 حصة.
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السيد رشيد املغاري 30 حصة.

التسيير : عينا كلسير ن للشركة 

ملدة غير محدو ة :

بنبراهيم  مهدي  محلد  السيد 

االندلو�سي.

السيد رشيد املغاري.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

 نا ر وتنتهي في ي3  يسلبر لكل سنة.

امرباح : توزع امرباح بعد تكوين 

الباقي  ويخول  القانوني  االحتياطي 

في  مذكور  هو  ما  حسب  للشركاء 

القانون امسا�سي للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) للدار  التجارية 

758722)بتاريخ)22) يسلبر)2020.

بالسجل) الشركة  تقييد  وتم 

بالدار) التجارية  باملحكلة  التجاري 

بتاريخ) ي28373) تحت رقم) البيضاء)

22) يسلبر)2020.
بلثابة مقتطف وبيان

606 P

RKDIMMO
تأسيس

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

 2020 نوفلبر) (9 في) البيضاء) بالدار 

تم اإلعالن عن تأسيس شركة ذات)

الخصائص التالية):

RKDIMMO(:(التسلية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدو ة.

الهدف االأتلاعي):)تهدف الشركة)

امرا�سي) شراء) مجال  في  العلل  إ 2 

البناء) طور  وفي  املبنية  والعقارات 

العللية) أليع  واإل ارية  املدنية 

العقارية واإلنعاش العقاري.

املقر) عين  (: االأتلاعي) املقر 

ي  سكنية) مجلوعة  في  االأتلاعي 

إقامة أوهرة الرحلة) ي) علارة رقم)

رقم)2ي)الطابق)2)الدار البيضاء.

في) حد   (: االأتلاعي) الرأسلال 

مبلغ)0.000)) رهم مقسم عل2 النحو)

التا ي):

 20.000 برا  ي) غزالن  السيدة 
 رهم.

السيدة كنزة برا  ي)20.000) رهم.
 20.000 هللا) عبد  السيدة  ونيا 

 رهم.
املجلوع):)0.000)) رهم.

حد ت) (: املدة القانونية للشركة)
في)99)سنة من تاريخ تأسيسها.)

في) تنطلف  (: االأتلاعية) السنة 
فاتح  نا ر وتختتم في متم  يسلبر من)

كل سنة.
عزالن) السيدة  عينت  (: التسيير)
ملدة) للشركة  وحيد  كلسير  برا  ي 

محدو ة.
امرباح):) تم خصم)5%)من امرباح)
والباقي) القانوني،) االحتياط  لتكوين 
 وزع عل2 الشركاء)حسب حصصهم.

باملركز) تم  القانوني  اإل داع 
البيضاء) بالدار  لالستثلار  الجهوي 
تاريخ) في  وذلك  ي22ي28) رقم) تحت 

فاتح  يسلبر)2020.
607 P

كونتنونطال نيوز ماروك
ك ن م

شركة ذات مسؤولية محدو ة
نوفلبر) 9ي) بلقت�سى عقد بتاريخ)
القانون) وضع  تأسيس  تقرر  (2020
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
املحدو ة ذات الشريك الوحيد ذات)

الخصائص التالية):
التسلية):)

الشكل القانوني : شركة محدو ة 
املسؤولية ذات شريك وحيد.

الصفة القانونية : 
الهدف : 

املقر االأتلاعي : 
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
حد ) (: االأتلاعي  الرأسلال 
00.000ي  مبلغ) في  الشركة  رأسلال 
000ي)حصة بقيلة)  رهم مقسم إ 2)

00ي) رهم للحصة لصالح):

السيد بلعالم محلد)000ي)حصة.

من) تبتدئ  (: االأتلاعية) السنة 

فاتح  نا ر إ 2)ي3) يسلبر من كل سنة)

ما عدا السنة امو 2 تبتدئ من تاريخ)

التسجيل.

السنة االأتلاعية):)من فاتح  نا ر)

إ 2)ي3) يسلبر.

من فاتح  نا ر إ 2) (: السنة املالية)

ي3) يسلبر من كل سنة ما عدا السنة)

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التسيير):)السيد

لالحتياط القانوني،) (%5 (: امرباح)

لقرار) تبعا  أو  ضاف  والباقي  وزع 

الشريك الوحيد أو الشركاء.

باملركز) القانوني  اإل داع  تم 

الدار) بجهة  لالستثلار  الجهوي 

مارس) ي3) بتاريخ) سطات  البيضاء)

7ي20.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار)

البيضاء)بتاريخ)ي3)مارس)7ي20)تحت)
رقم)ي0029)00.

لللوأر والذكر

608 P

fiducon

INAS FISASCAT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

fiducon

 3N(rue(tahan ، 20100،

casablanca(maroc

INAS FISASCAT شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 22ي زنقة 

محلد سليحة إقامة أوهرة محلد 

سليحة الطابق ) رقم 35  - 20000  

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.228855

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 أكتوبر) (05 في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

 YITAN HU ( )ة)) السيد) تفويت 

00ي  حصة اأتلاعية من أصل) (50

عبد الغني)) )ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

بلكيز بتاريخ)05)أكتوبر)2020.

 GUORONG ( )ة)) تفويت السيد)

حصة اأتلاعية من أصل) (HU 50

عبد) )ة)) السيد) ( حصة لفائدة) 00ي)

الغني))بلكيز بتاريخ)05)نونبر)2020.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

5ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2020)تحت رقم)750033.

Iي

fiducon

INAS FISASCAT

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير أد د للشركة

fiducon

 3N(rue(tahan ، 20100،

casablanca(maroc

INAS FISASCAT  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 22ي زنقة 

محلد سليحة إقامة أوهرة محلد 

سليحة الطابق ) رقم 35  - 20000 

الدار البيضاء  املغرب.

تعيين مسير أد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.228855

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)05)أكتوبر)2020)تم تعيين)

  HU السيد)ة)) للشركة  أد د  مسير 

لقبول) تبعا  وحيد  كلسير  (YITAN

استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2020)تحت رقم)750033.

2I



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202)الجريدة الرسمية   142

fiducon

BAB CASA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

fiducon
 3N(rue(tahan ، 20100،

casablanca(maroc
BAB CASA شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 29 زنقة 

أون أورس  - 000ي2 الدار 
البيضاء   املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي)0ي23.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)2ي)شتنبر)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
000ي2  (- ( أورس) أون  زنقة  (29»
 2« إ 2) املغرب») ( ( البيضاء) الدار 
اقامة) (2 شارع املهدي بن بركة مكزة)
الدار) 000ي2) (- بوركون) االوغزون 

البيضاء))))املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2020)تحت رقم)37ي752.

3I

MONDIALE GEST

ENERGIE.MA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

MONDIALE GEST
 IMM 202 APT 01A(PORTES(DE
 MARRAKECH 2 - MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

ENERGIE.MA شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 
لينا FB8 الطابق امول املكتب رقم 

ي طيط مليل الدارالبيضاء - 20000  
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

272005

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) (2020 شتنبر) 2ي)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ENERGIE.MA

اعلال) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

متعد ة التقنيات ومتعد ة الخدمات)

لللشاريع املدنية وبنا ات النقل.

تجزئة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

املكتب رقم) امول  الطابق  (FB8 لينا)

ي)طيط مليل الدارالبيضاء)-)20000  

الدارالبيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: السيد الوصيل  اسين)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الوصيل  اسين عنوانه)ا))

 وار الصلامدة ٱسكورة الحدرة أوال )

أرير) ابن  (23350 أرير) ابن  اتليم 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الوصيل  اسين عنوانه)ا)))

أوال ) الحدرة  ٱسكورة  الصلامدة 

أرير) ابن  (23350 أرير) ابن  اتليم 

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2020)تحت رقم)727772.

2I

fiduciaire(capital(orient

COOLING TECH
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

fiduciaire(capital(orient
 RUE(IBN(ROCHD, RESIDENCE
 EL(BARAKA, 3 EME(ETAGE(N° 7

OUJDA ، 60000، oujda(maroc
COOLING TECH شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

حسن الثاني تجزئة  بنليلون رقم 
2ي - 0000) وأدة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9)ي)3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.COOLING TECH
-منتجات) (: غرض الشركة بإ جاز)

وملحقات معدات تكييف الهواء
واإلصالح) والصيانة  التركيب  (-

أليع منتجات تكييف الهواء.
شارع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
حسن الثاني تجزئة))بنليلون رقم)2ي 

- 0000))وأدة))املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

00.000,00ي) رهم،)مقسم كالتا ي:
 500 ( (: الحساني) بالل  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
 500 ( (: محلد) بنعبيد  ( السيد)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الحساني  بالل  السيد 
8ي  زنقة معزوزة تجزئة بلحسين رقم)

0000))وأدة)))املغرب.

بنعبيد محلد عنوانه)ا))) ( السيد)

تجزئة) الطريس  الخالق  عبد  شارع 

وأدة))) ((0000 ي   رقم) الخال ي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الحساني  بالل  السيد 

8ي  زنقة معزوزة تجزئة بلحسين رقم)

0000))وأدة))املغرب

بنعبيد محلد عنوانه)ا))) ( السيد)

تجزئة) الطريس  الخالق  عبد  شارع 

الخال ي رقمي 0000))وأدة))املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

2ي) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)2925.

5I

FIDUCIAIRE LABEL EXCELLENCE SARL

J.L PARA COIFFEUR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE LABEL

EXCELLENCE SARL

شارع القدس رقم 20 الطابق 3 رقم 

) طنجة ، 90000، طنجة املغرب

J.L PARA COIFFEUR  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : رقم 2 ر 

09ي فتح الدريسية - 90000 طنجة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(3929

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر) 9ي20) 5ي) نا ر) في) املؤرخ 

شركة) ( (J.L PARA COIFFEUR حل)

مبلغ) املحدو ة  املسؤولية  ذات 

وعنوان) 00.000ي) رهم  رأسلالها)

فتح) 09ي) ر) (2 مقرها اإلأتلاعي رقم)

املغرب) طنجة  (90000 (- الدريسية)

نتيجة لنتيجة لقلة الخبرة التي ا ت)

ا 2 سوء)تدبير الشركة.
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و عين:
و) حناك  ( أليلة) السيد)ة))
رقم) (08 زنقة) العو ة  حي  عنوانه)ا))
طنجة املغرب كلصفي) (90000 9ي  

)ة))للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
2)ر) 2020)وفي رقم) 23)شتنبر) بتاريخ)
09ي)فتح اال ريسية)-)90000)طنجة)

املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
شتنبر) (23 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)2857.
(I

fiducon

 SC SAVOIR VIVRE ET
PROTOCOLE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiducon
 3N(rue(tahan ، 20100،

casablanca(maroc
 SC SAVOIR VIVRE ET

PROTOCOLE   شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي    22ي 

زنقة محلد سليحة اقامة أوهرة 
محلد سليحة طابق  ) شقة رقم 
35 - 20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
379ي28

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 SC (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
  SAVOIR VIVRE ET PROTOCOLE

غرض الشركة بإ جاز):)نصائح في)
تقنيات التواصل.

22ي  ( ( ( (: عنوان املقر االأتلاعي)
أوهرة) اقامة  سليحة  محلد  زنقة 
محلد سليحة طابق))))شقة رقم)35 

- 20000)الدار البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:
((: الشرقاوي) سهام  الال  السيدة 
00ي)حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الشرقاوي) الالسهام  السيدة 
معهد) زيا   بن  طارق  (25 عنوانه)ا))
 20000 ( املستشفيات) حي  باستور 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الشرقاوي) سهام  الال  السيدة 
معهد) زيا   بن  طارق  (25 عنوانه)ا))
 20000 ( املستشفيات) حي  باستور 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
3ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2020)تحت رقم)-.
7I

FISCALEX MAROC

965 ويبس
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
5)9 ويبس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 8 شارع 
عبد الكريم الخطابي اقامة أنان 
الطابق 3 رقم ) مراكش - 20000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي0928ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 غشت) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 9(5 (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

ويبس.

وكالة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

اتصاالت.

شارع) (8 (: عنوان املقر االأتلاعي)

أنان) اقامة  الخطابي  الكريم  عبد 
 20000 (- مراكش) (( رقم) (3 الطابق)

مراكش املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

حلد) الرحلان  عبد  السيد 

00ي  بقيلة) حصة  (800 ( (: العجمي)

 رهم للحصة).

السيد رشيد تاهوم):))200)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

حلد) الرحلان  عبد  السيد 

 20000 مراكش) عنوانه)ا)) العجمي 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)) تاهوم  رشيد  السيد 

مراكش)20000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حلد) الرحلان  عبد  السيد 

 20000 مراكش) عنوانه)ا)) العجمي 

مراكش املغرب

عنوانه)ا)) تاهوم  رشيد  السيد 

مراكش)20000)مراكش املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

يي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم))823يي.

8I

AFRODITA

 SOCIETE TANGEROISE(
 POUR L›EXPLOITATION DU
 RESTAURANT LE CLARIDGE

SARL
par(abréviation ,

(SOTAREC SARL( 
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وفاة شريك

AFRODITA
 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

 SOCIETE TANGEROISE(
 POUR L›EXPLOITATION DU
 RESTAURANT LE CLARIDGE

 SARL«, par(abréviation
SOTAREC SARL))  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 52 بلفار 

باسطور - 90020 طنجة املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
ي283.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)ي0) أنبر)2020)تم اإلعالم)
و) مو�سى  بن  محلد  الشريك  بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  عل2  حصصه  توزيع 
5ي) ونيو) في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2020)بالشكل امتي):
 28 ( (، ( نورو) ( فاطلة) السيد)ة))

حصة).
((، ( ) ن مو�سى) ابراهيم) السيد)ة))

2))حصة).
السيد)ة))محلد بن مو�سى))،))2) 

حصة).
 (2 ( (، ( السيد)ة))خالد بن مو�سى)

حصة).
السيد)ة))ألال بن مو�سى))،))2) 

حصة).
السيد)ة))عبد الكريم بن مو�سى))،))

2))حصة).
 32 ( (، ( السيد)ة)) لينة بن مو�سى)

حصة).
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باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)89ي237.
9I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

NH FINANCE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES
200, شارع محلد الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم 2ي 200, شارع 
محلد الزرقطوني الطابق الثاني، 
الرقم 2ي، 20000، الدار البيضاء 

MAROC
NH Finance شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 200 

بوليفار  الزرقطوني الطابق امول 
رقم 9 - 20000 الدار البيضاء 

املللكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
282(55

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 NH (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.Finance
تقد م) (• (: غرض الشركة بإ جاز)
من) للشركات  استشارية  خدمات 
ونظم) اإلستراتيجيات  تنظيم  حيث 

املعلومات.
•)مهام مد ر املشروع.
•)مهام إ ارة املشروع.

امعلال) في  املساهلين  مهام  (•
التجارية.

•)خدمات الضغط.

•)هندسة االستشارات..
 200 (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
امول) الطابق  الزرقطوني  بوليفار  
رقم)9 - 20000)الدار البيضاء)املللكة)

املغربية.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد نور الد ن العلراني):))00ي 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
العلراني) الد ن  نور  السيد 
الطابق) السلم  زنقة  2ي) عنوانه)ا))
الدار البيضاء) (20000 حي راسين) (5

املللكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العلراني) الد ن  نور  السيد 
الطابق) السلم  زنقة  2ي) عنوانه)ا))
الدار البيضاء) (20000 حي راسين) (5

املللكة املغربية
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

0Iي

أأيفيكو

MERO JEBSE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أأيفيكو
2ي شارع علر الخيام الطابق الثاني 

رقم 2 ، 90000، طنجة املغرب
MERO JEBSE شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 2ي زنقة 

ابو بكر الرازي اقامة ابراهيم - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9)00يي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (2(
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 MERO(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.JEBSE
أشغال) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الخاصة بالجبس.
2ي  (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
(- زنقة ابو بكر الرازي اقامة ابراهيم)

90000)طنجة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد محلد مرون):))00ي)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محلد مرون عنوانه)ا))حي)
 90000 العوامة) الشرقية  العوامة 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد مرون عنوانه)ا))حي)
 90000 العوامة) الشرقية  العوامة 

طنجة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
نونبر) (2( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)022)23.
Iيي

SOFICODEX

ARGA NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

SOFICODEX
ي2 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ،  رب علر ، 20032، الدار 
البيضاء املغرب

ARGA NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي ي7، اقامة 
ابن بطوطة، زاوية ابن بطوطة وعبد 
الكريم الد وري الطابق ي الرقم 3 - 

00ي20 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

282703
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 ARGA (: اإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.NEGOCE
إنتاج) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
،تسويق وتوزيع السكر والسكر املثلج.)
كريلة) وتوزيع  ،تسويق  إنتاج)
املعجنات والبيكنج بو ر،)نشاء)الذرة)
ومعجون) والبراليني  املربى  واللوز،)

اللوز.
املوا ) وتوزيع  تسويق  (، إنتاج) (
الخام لللعجنات واملخابز والحلويات)

والجلوكوز.
التعبئة) موا   وتوزيع  تسويق  (
املعجنات) ومعدات  والتغليف 

واملخابز واملنتجات الغذائية
العلليات) أليع  (، أعم) وبشكل 
أو) املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
أو) مباشر  بشكل  املتعلقة  العقارية 
التي) أو  الشركة  بغرض  مباشر  غير 
بلا) من املحتلل أن تعزز مصالحها 
امشكال) أليع  في  التعاون  ذلك  في 
في أليع العلليات أو الشركات أو) (،
أو) التي لديها كائن مشابه  الشركات 

ثانوي.
عنوان املقر االأتلاعي):)ي7،)اقامة)
ابن بطوطة،)زاوية ابن بطوطة وعبد)
 -  3 ي)الرقم) الكريم الد وري الطابق)

00ي20)الدارالبيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 200 ( (: ( السيدة اولحازم عائشة)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 200 ( (: اولحازم) السيد عبد هللا 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 200 ( (: السيد عبد هللا النضيفي)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 200 ( (: النضيفي) اشرف  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 200 (: ( السيدة اولحازم عائشة) (

بقيلة)00ي) رهم.

 200 (: اولحازم) هللا  عبد  السيد 

بقيلة)00ي) رهم.

 200 (: السيد عبد هللا النضيفي)

بقيلة)00ي) رهم.

 200 (: النضيفي) اشرف  السيد 

بقيلة)00ي) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة عائشة اولحازم عنوانه)ا))

سورزاك) اوكستان  زنقة  (،32

 20000 السو اء) الصخور  (2 طابق)

الدارالبيضاء)املغرب.

السيد عبد هللا اولحازم عنوانه)ا))

32،،)زنقة اوكستان سورزاك طابق)2 

ص.س)20000)الدارالبيضاء)املغرب.

النضيفي) هللا  عبد  السيد 

حي) بلعلام  زنقة  (،39 عنوانه)ا))

الراحة)20300)الدارالبيضاء)املغرب.

السيد اشرف النضيفي عنوانه)ا))

 20000 39،)زنقة بلعلام حي الراحة)

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة عائشة اولحازم عنوانه)ا))

سورزاك) اوكستان  زنقة  (،32

 20000 السو اء) الصخور  (2 طابق)

الدارالبيضاء)املغرب

السيد اشرف النضيفي عنوانه)ا))

 20000 39،)زنقة بلعلام حي الراحة)

الدارالبيضاء)املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)757287.
2Iي

fiduciaire(capital(orient

 INTERNATIONAL
BUSINESS  TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduciaire(capital(orient
 RUE(IBN(ROCHD, RESIDENCE
 EL(BARAKA, 3 EME(ETAGE(N° 7

OUJDA ، 60000، oujda(maroc
  INTERNATIONAL BUSINESS

TRANSPORT  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي  تجزئة 
مرأانة رقم )5 طريق الجزائر - 

0000)  وأدة   املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57ي)3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
  INTERNATIONAL BUSINESS

. TRANSPORT
مقاول)) (- (: غرض الشركة بإ جاز)
اآلخرين) عن  نيابة  البضائع  نقل 

الوطنيين والدوليين
-)مفوض النقل البري

-)مفاوض).
تجزئة) ( (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
(- الجزائر) طريق  (5( رقم) مرأانة 

0000)))وأدة)))املغرب.

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

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 
00.000,00ي) رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: فطري) السيد  اسين 
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا))) فطري  السيد  اسين 
)5)طريق))مغنية) تجزئة مرأانة رقم)

0000)))وأدة)))املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا))) فطري  السيد  اسين 
طريق مغنية) (5( تجزئة مرأانة رقم)

0000)))وأدة)))املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
يي) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)2830.
3Iي

ائتلانية ميسيون كونساي

LJT MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية ميسيون كونساي
29، زنقة لوريي روز، عين السبع ، 

20590، الدار البيضاء املغرب
LJT MAROC شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي مجلوعة 
التقدم مجلوعة 2-7ي  الطابق 2، 
البرنو�سي - 20250 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25)ي28

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) يي)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 LJT (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MAROC
بإ جاز) الشركة  غرض 
 CONSTRUCTION (:

.METALLIQUES
عنوان املقر االأتلاعي):)مجلوعة)
(،2 الطابق) ( 7ي-2) التقدم مجلوعة)

البرنو�سي)-)20250)البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 200.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد أعا  ونس):))2.000)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد أعا  ونس عنوانه)ا))إقامة)
بسلة)2،)م س)ي،)إقامة)ي،)رقم)7ي،)

عين السيع)20250)البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أعا  ونس عنوانه)ا))إقامة)
بسلة)2،)م س)ي،)إقامة)ي،)رقم)7ي،)

عين السيع)20250)البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)755990.

2Iي

مكتب الحسابات العبا 

BEST SEFROU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب الحسابات العبا 
23 بلوك 3 بئرانزران بنصفار، 

000ي3، صفرو املغرب
BEST SEFROU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 022ي 
حي زالغ بنصفار صفرو - 000ي3 

صفرو املغرب.
حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
5)2ي.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)30)أكتوبر)2020)تقرر حل)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
  BEST SEFROU الوحيد) الشريك 
مبلغ رأسلالها)80.000) رهم وعنوان)
حي) 022ي) رقم) اإلأتلاعي  مقرها 
000ي3)صفرو) (- زالغ بنصفار صفرو)

املغرب نتيجة ل):)املنافسة.
و حد  مقر التصفية ب رقم)022ي 
000ي3  (- صفرو) بنصفار  زالغ  حي 

صفرو املغرب.)
و عين:

و) بوعيون  ( حكيم) السيد)ة))
حي) (3 بلوك) (27( رقم) عنوانه)ا))
صفرو) ( 000ي3) صفرو) الرفا ف 

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
09) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2020)تحت رقم)ي55.
5Iي

AFRODITA

 SOCIETE TANGEROISE
 POUR L›EXPLOITATION DU
 RESTAURANT LE CLARIDGE

SARL
 par(abéviation ,
(SOTAREC SARL( 

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تعيين مسير أد د للشركة

AFRODITA
 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

 SOCIETE TANGEROISE
 POUR L›EXPLOITATION DU
 RESTAURANT LE CLARIDGE

 SARL«, par(abéviation
SOTAREC SARL))  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 52 بلفار 

باسطور - 90020 طنجة املغرب.

تعيين مسير أد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي283.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

2020)تم تعيين) ي0) أنبر) املؤرخ في)

بن) السيد)ة)) للشركة  أد د  مسير 

مو�سى عبد الكريم كلسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

)ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)89ي237.

I)ي

FIDUROC SARL AU

 SOCIETE AIT MONTASSIR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FIDUROC SARL AU
رقم 2 الطابق االول علارة D املركب 

التجاري كارفور ، 25000، ورزازات 

املغرب

 SOCIETE AIT MONTASSIR SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وار غليل 

تغزوت - 25800 تنغير املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

3ي3).

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم) 8ي20) 02) وليوز) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«350.000) رهم»)أي من)»250.000 

عن) »00.000)) رهم») إ 2)  رهم»)

إ ماج احتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بورزازات))بتاريخ)2ي) وليوز)

8ي20)تحت رقم)77ي.

7Iي

DAKHLA MULTISERVICES SARL

RH SYSTEME
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

RH SYSTEME شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 

)2 شارع الوالء زنقة عبد الخالق 
طوريس الداخلة - 73000 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
87ي)ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 شتنبر) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 RH (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SYSTEME
التعاقد) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الصناعي.
خارأية) بلصا ر  االستعانة 

للخدمات..
رقم) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
الخالق) عبد  زنقة  الوالء) شارع  (2(
الداخلة) (73000 (- طوريس الداخلة)

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد عبد العا ي اكوتام):))000.ي 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

اكوتام) العا ي  عبد  السيد 

عنوانه)ا))الدار البيضاء)20000)الدار)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اكوتام) العا ي  عبد  السيد 

عنوانه)ا))الدار البيضاء)20000)الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

2ي  بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

شتنبر)2020)تحت رقم)729.

8Iي

sofoget

SOTRAFOREST
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

SOTRAFOREST شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي القنيطرة 

0ي شارع يعقوب املنصور و محلد 

القري مكتب 2   2000ي  القنيطرة 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.27(95

العام) الجلع  بلقت�سى 

نونبر) (05 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) رأسلال  رفع  تم  (2020

»7.000.000ي) رهم») قدره) بلبلغ 

إ 2) »7.000.000) رهم») من) أي 

((: طريق) عن  «22.000.000) رهم»)

أرباح أو عالوات) أو  إ ماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)25)نونبر)

2020)تحت رقم)80232.

9Iي
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SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

STE GSM EL MADINA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتلاعي للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
STE GSM EL MADINA  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي متجر رقم 
0ي الطابق امر�سي اقامة املد نة 3 

شارع الجيش امللكي  املد نة الجد دة   
- 50000 مكناس املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

7ي220.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)5ي)شتنبر)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
»متجر رقم)0ي)الطابق امر�سي اقامة)
املد نة)3)شارع الجيش امللكي))املد نة)
الجد دة)))-)50000)مكناس املغرب»)
إ 2)»املجلوعة)2)رقم)23ي)برج موالي)

علر)-)50000)مكناس))املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
نونبر) (03 بتاريخ) ( بلكناس) التجارية 

2020)تحت رقم)ي355.
20I

شركة الحسيلة لالستشارات ش.م.م

PEREGLINE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

شركة الحسيلة لالستشارات 
ش.م.م

شارع بئر انزران رقم ي2 امزورن 
الحسيلة ، 32250، امزورن املغرب

PEREGLINE شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي ي2 شارع 
بئر انزران الشقة 2 الطابق الثاني - 

32250 امزورن املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2929

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) 9ي20) أكتوبر) 0ي)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.PEREGLINE

االستيرا ) (: غرض الشركة بإ جاز)

والتصد ر

مقاول النقل الدو ي

تجارة.

ي2)شارع) عنوان املقر االأتلاعي):)

(- الطابق الثاني) (2 بئر انزران الشقة)

32250)امزورن املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد الياس البقا ي):))500)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 500 ( (: السقا ي) زكرياء) السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) البقا ي  الياس  السيد 
الحسيلة) (32000 ( زنقة القدس) (39

املغرب.

عنوانه)ا)) السقا ي  زكرياء) السيد 
الحسيلة) (32000 زنقة تروكوت) 7ي)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) البقا ي  الياس  السيد 
الحسيلة) (32000 ( زنقة القدس) (39

املغرب

عنوانه)ا)) السقا ي  زكرياء) السيد 
الحسيلة) (32000 زنقة تروكوت) 7ي)

املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بالحسيلة))بتاريخ)5ي)نونبر)

9ي20)تحت رقم)53يي.

Iي2

BURO INVEST

DOUAM TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

BURO INVEST
 bd(oukba(ibnou(nafii(hay 23
 mohammadi 23 bd(oukba

 ibnou(nafii(hay(mohammadi،
20570، casablanca(MAROC
DOUAM TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : 23 شارع 
عقبة بن نافع الحي املحلدي 23 

شارع عقبة بن نافع الحي املحلدي 
20570 الدارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.207227
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل) (2020 نونبر) (03 املؤرخ في)
ذات) شركة  (DOUAM TRANS
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 
0.000.000ي  الوحيد مبلغ رأسلالها)
 23 اإلأتلاعي) مقرها  وعنوان   رهم 
نافع الحي املحلدي) شارع عقبة بن 
23)شارع عقبة بن نافع الحي املحلدي)
املغرب نتيجة) الدارالبيضاء) (20570
الغرض التى قامت من األه) النتهاء)

الشركة.
و عين:

السيد)ة))) ونس)) وام و عنوانه)ا))
زنقة) (( مجلوعة) رشيد  موالي  حي 
الدار) (20000 البيضاء) يي) رقم) (3(
البيضاء)املغرب كلصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
 23 وفي) (2020 أكتوبر) (02 بتاريخ)
شارع عقبة بن نافع الحي املحلدي)-)

20570)الدارالبيضاء)املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2020)تحت رقم)752983.

22I

BURO INVEST

GHITAMOUN
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

BURO INVEST

 bd(oukba(ibnou(nafii(hay 23

 mohammadi 23 bd(oukba

 ibnou(nafii(hay(mohammadi،

20570، casablanca(MAROC

GHITAMOUN شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : 75 ، 

زاوية بوليفار  أنفا وشارع كلو  ي 

 b  108  - بروفانس ، الطابق 9 شقة

20000  الدارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

87229ي.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر) (2020 أكتوبر) 3ي) في) املؤرخ 

ذات) شركة  (GHITAMOUN حل)

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

00.000ي  رأسلالها) مبلغ  الوحيد 

 75 اإلأتلاعي) مقرها  وعنوان   رهم 

زاوية بوليفار  أنفا وشارع كلو  ي) (،

 b((108((-(بروفانس)،)الطابق)9)شقة

الدارالبيضاء)املغرب نتيجة) ( (20000

الغرض التى قامت من األه) النتهاء)

الشركة.

و عين:

السيد)ة))رشيد)))برا ة))و عنوانه)ا))

09)زنقة هنري بيرجي طابق)3)شقة)2ي 

  20000 ( الدارالبيضاء) فلوري  فال 

)ة)) كلصفي) املغرب  ( الدارالبيضاء)

للشركة.
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و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
(، (75 وفي) (2020 أكتوبر) 3ي) بتاريخ)
كلو  ي) وشارع  أنفا  بوليفار   زاوية 
 b((108((-(بروفانس)،)الطابق)9)شقة

20000))الدارالبيضاء))املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2020)تحت رقم)2)7527.

23I

sofoget

PB COSMETICS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
PB COSMETICS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  الرباط 
ي28 شارع محلد الخامس بليلا ي   

-------  الرباط  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
29703ي.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2020)تقرر حل) 8ي)غشت) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
  PB COSMETICS الوحيد) الشريك 
00.000ي) رهم) رأسلالها) مبلغ 
الرباط) ( اإلأتلاعي) مقرها  وعنوان 
بليلا) الخامس  محلد  شارع  ي28)
ي)))-------))الرباط))املغرب نتيجة ل):))

زيا ة خسائر الشركة.
الرباط) ( و حد  مقر التصفية ب)
 - ي  ي28)شارع محلد الخامس بليلا)

-----)الرباط املغرب.)
و عين:

السيد)ة)))عبد السالم)))الحدو�سي)
2000ي  القنيطرة) وعنوانه)ا))
)ة)) كلصفي) املغرب  القنيطرة 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

نونبر) (22 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2020)تحت رقم)08778ي.

22I

sofoget

 TRANSGOLD
FORWARDING

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

 TRANSGOLD FORWARDING

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  القنيطرة 

شارع محلد الحنصا ي و موالي 

عبد الرحلان الطابق 2 شقة 8ي - 

2000ي  القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.523(7

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

2020)تقرر حل) 30)شتنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

 TRANSGOLD الوحيد) الشريك 

رأسلالها) مبلغ  ( (FORWARDING

مقرها) وعنوان  00.000ي) رهم 

محلد) شارع  القنيطرة  ( اإلأتلاعي)

الرحلان) عبد  موالي  و  الحنصا ي 

2000ي    - 8ي  شقة) (2 الطابق)
زيا ة) ( (: ل) نتيجة  املغرب  القنيطرة 

خسائر الشركة.

و حد  مقر التصفية ب))القنيطرة)

شارع محلد الحنصا ي و موالي عبد)

الرحلان الطابق)2)شقة)8ي - 2000ي 

القنيطرة املغرب.)

و عين:
و) بهاتين  ( ( توركوت) ( السيد)ة))
تركيا) ( تركيا) ( (----- تركيا) ( عنوانه)ا))

كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)23)نونبر)

2020)تحت رقم)55ي80.
25I

International Juris Consulting

 PETRO ENERGY
CONTRACTING

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

International Juris Consulting
 Ave(Mohamed(V  45 Apt(N° 10،

90000، TANGER(TANGER
Petro Energy Contracting  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع و ي 
العهد، مركز NREA محل رقم 3ي 

90000 طنجة املللكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

0785يي
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 Petro (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

. Energy Contracting
التجارة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الدولية لللنتجات البترولية.
عنوان املقر االأتلاعي):)شارع و ي)
3ي  رقم) محل  (NREA مركز) العهد،)

90000)طنجة املللكة املغربية.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

500)حصة) ( (: السيد عوا  سلير)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

)ي  السيد عوا  سلير عنوانه)ا))

Ave(Depoilly(06000)نيس فرنسا.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

)ي  السيد عوا  سلير عنوانه)ا))

Ave(Depoilly(06000)نيس فرنسا

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

2ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)7232.

2(I

AMIATIS CONSEIL

ESWA TRADE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

AMIATIS CONSEIL

اقامة الحد قة ٬الطابق الثالث٬ 

مكتب 53 ٬طريق الرباط ٬عين 

السبع ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب

ESWA TRADE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي عين السبع 

، الحد قة ، حي بوسيت ، IB 2 رقم 

)ي - 20252 الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

ي39750.

الشريك) قرار  بلقت�سى 

 2020 27) نا ر) في) املؤرخ  الوحيد 

بلبلغ) الشركة  رأسلال  رفع  تم 

أي) »800.000,00) رهم») قدره)

إ 2) »200.000,00) رهم») من)

طريق) عن  «000.000,00.ي) رهم»)

الشركة) مع   ون  مقاصة  إأراء) ( (:

املحد ة املقدار و املستحقة.
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باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي2  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2020)تحت رقم)7)7)72.

28I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

VANOVA

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES

200, شارع محلد الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم 2ي 200, شارع 

محلد الزرقطوني الطابق الثاني، 

الرقم 2ي، 20000، الدار البيضاء 

MAROC

VANOVA شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 29 زنقة 

أون أوريس, غوتييه 29 زنقة 

أون أوريس, غوتييه 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

ي28))2.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)09)نونبر)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

غوتييه) أوريس,) أون  زنقة  (29»

غوتييه) أوريس,) أون  زنقة  (29

إ 2) املغرب») البيضاء) الدار  (20000

يي)زي) 227)شقة) »لوت ميسان رقم)

الدار) (20000 (- ( نواصر) ولد صالح 

البيضاء))املللكة املغربية».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

2ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)ي75722.

29I

sofoget

GAZO FORGE INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
gazo forge industrie شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي  القنيطرة 
32ي منطقة صناعية الجد دة بير 
الرامي - 2000ي  القنيطرة املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي3877.
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) (2020 نونبر) (25 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «3.000.000) رهم»)
«2.000.000) رهم»)إ 2)»5.000.000 
 رهم»)عن طريق):))إ ماج احتياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي  بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)80530.
30I

sofoget

NIBET TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3 ،
14000، kenitra(maroc

NIBET TRANSPORT شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي  القنيطرة  

حي صناعي الرئي�سي  رقم 22   2000ي  
القنيطرة املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

ييي32.

الشريك) قرار  بلقت�سى 

 2020 نونبر) 3ي) في) املؤرخ  الوحيد 

بلبلغ) الشركة  رأسلال  رفع  تم 

»000.000.يي) رهم») قدره)

إ 2) »2.000.000) رهم») من) أي 

((: طريق) عن  «5.000.000ي) رهم»)

أرباح أو عالوات) أو  إ ماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي  بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)80523.

Iي3

PLATINIUM GLOB

DAR EL MANDAR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

PLATINIUM GLOB

 n°( 2( rue( patrice( lumumba

 residence( massira( bureaux

 2ème(étage(n°(4(V.N(FES(،(0،(FES

MAROC

شركة ذات) (DAR EL MANDAR

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وار 

لحريشة بني ماللة الجلاعة 

الحضرية كندر سيدي الخيار  - 

30000 صفرو املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2505

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 نونبر) 2ي) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

ميهوب) سلير  )ة)) السيد) تفويت 

00ي)حصة اأتلاعية من أصل)50ي 

سلير نهار) )ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

بتاريخ)2ي)نونبر)2020.

ميهوب) سلير  )ة)) السيد) تفويت 

50ي  حصة اأتلاعية من أصل) (50

أوا ) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

سعيدي بتاريخ)2ي)نونبر)2020.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
نونبر) (27 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2020)تحت رقم)533.

32I

مكتب الرياني لللحاسبة

AIRIR PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

مكتب الرياني لللحاسبة
شارع محلد  او  رقم230  تطوان ، 

93020، تطوان املغرب
AIRIR PROMOTION شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

مو�سى ابن نصير إقامة مو�سى ابن 
نصير رقم 7 الطابق امول رقم 2 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

يي07يي
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 AIRIR (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.PROMOTION
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإ جاز)

العقاري.
شارع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
ابن) مو�سى  إقامة  نصير  ابن  مو�سى 
 -  2 الطابق امول رقم) (7 نصير رقم)

90000)طنجة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
500)حصة) ( (: السيد احلد ا رير)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
السيد عبد الكريم مخلوف):))500 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ا رير  احلد  السيد 
 23 2)رقم) شارع محلد عزيلان زنقة)

93000)تطوان املغرب.
مخلوف) الكريم  عبد  السيد 
9)علارة أ  وبليكس) عنوانه)ا))قطاع)
2)شارع االرز حي الرياض الرباط) أ  )

0000ي)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ا رير  احلد  السيد 
 23 2)رقم) شارع محلد عزيلان زنقة)

93000)تطوان املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
يي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)7372.
33I

LAHLOU MOHAMMED

 SOCIETE IMMOBILIERE
LIBANO MAROCAINE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
حل شركة

LAHLOU MOHAMMED
2 شارع املسيرة الخضراء الطابق 
االول رقم املكتب 5 ، 90020، 

طنجة املغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE

 LIBANO MAROCAINE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 0ي زنقة 

كندي - 90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27(9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 نونبر) (09 املؤرخ في)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE IMMOBILIERE
  LIBANO MAROCAINE SARL
00.000,00ي) رهم) رأسلالها) مبلغ 
زنقة) 0ي) اإلأتلاعي) مقرها  وعنوان 
كندي)-)90000)طنجة املغرب نتيجة)
ل):)توقف امنشطة التجارية لشركة.

0ي)زنقة) و حد  مقر التصفية ب)
كندي املغرب)90000)طنجة املغرب.)

و عين:
و) يسين  ( عبدالسالم) السيد)ة))
تجزئة) املجاهد ن  زنقة  عنوانه)ا))
طنجة) (90000 الطا ميرا فيال يسين)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
07) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)788)23.
35I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

RAFIKI
إعالن متعد  القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البر د 

09)2 ، 20000، مراكش املغرب
RAFIKI »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة»
وعنوان مقرها االأتلاعي: 57 شارع 

موريتانيا صندوق البر د 09)2 - 
20000 مراكش املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
07585ي.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
املؤرخ في)09)نونبر)2020

تم اتخاذ القرارات التالية:)
عل2) الذي  نص  ي:) رقم) قرار 
االأتلاعي) الرأسلال  رفع  ما لي:)
00.000,00ي) رهم) الذي  بلغ حاليا)
لرفعه) 900.000,00.ي) رهم  بلبلغ)
2.000.000,00) رهم من خالل) إ 2)
الخاصة) امللتلكات  من  عقار  تقد م 
9.000ي.)حصة) للشركاء،)أي إصدار)
00,00ي  بقيلة) أد دة  اأتلاعية 
كلها) اكتتبت  والتي  للواحدة   رهم 
 9.500 ( (: كالتا ي) بكاملها  وحررت 
 René Julien ( حصة لفائدة السيد)
حصة) (9.500 ( و) (RICHARDOT
 Corinne Henriette لفائدة السيدة)

Lucienne RIVA
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)

بند رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)

 7 و) (( املوافقة عل2 تعد ل املا تين)

وتحيين النظام امسا�سي للشركة

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

2ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)8522يي.

3(I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

ZANAFIART
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 N°9 Imm(Alaoui(Rue(Rahal(El

 ،Meskini 4 etage  fes(vn ، 30000

فاس املغرب

ZANAFIART  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  رب 

لقبول رقم )ي كتانين املد نة 

القد لة فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(5293

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) (2020 )ي) أنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. ZANAFIART

((: بإ جاز) الشركة  غرض 

بازارأغراض ألد ة)

متنوعة) حرفية  منتجات  بيع 

بنطاق واسع

استيرا  وتصد ر.

:) رب) االأتلاعي) املقر  عنوان 

املد نة) كتانين  )ي) رقم) لقبول 

القد لة فاس)-)30000)فاس املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 550 ( (: محلد) خوالني  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

السيدة))البقا ي مريم):))50ي)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

50ي  ( (: غيتة) خوالني  السيدة 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

50ي  ( (: ( هدى) خوالني  ( السيدة)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محلد  خوالني  السيد 

9))تجزئة النقل الحضري) 02)علارة)

 30000 مراكش) املحلدي  الحي 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)) مريم  البقا ي  ( السيدة)

9))تجزئة النقل الحضري) 02)علارة)

 30000 مراكش) املحلدي  الحي 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)) غيتة  خوالني  السيدة 

9))تجزئة النقل الحضري) 02)علارة)

 30000 مراكش) املحلدي  الحي 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)) هدى  خوالني  السيدة 

9))تجزئة النقل الحضري) 02)علارة)

 30000 مراكش) املحلدي  الحي 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محلد  خوالني  السيد 

9))تجزئة النقل الحضري) 02)علارة)

 30000 مراكش) املحلدي  الحي 

مراكش املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)9ي)3.

37I
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FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

 SOCIETE D’AGRICULTURE
 ET DE LOGISTIQUE

MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA
CONSULTING

 N°31, Lotissement(communal,
 Sidi(Mâarouf ، 20280،

Casablanca(MAROC
 SOCIETE D’AGRICULTURE

 ET DE LOGISTIQUE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي املنطقة 

الصناعية ميدز ميناء أرف امصفر 
رقم 9 0ي- - 22025 الجد دة 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
)09ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم) (2020 نونبر) (30 في) املؤرخ 
بلبلغ) الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  »529.900) رهم») قدره)
«2.000)2.5) رهم»)إ 2)»900.ييي.3 
مقاصة) إأراء) ( (: طريق) عن   رهم»)
مع   ون الشركة املحد ة املقدار و)

املستحقة.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي  بتاريخ) ( بالجد دة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)25729.
38I

STE FURAMIC SARL

STE ORIENTFUIT SARL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 

علارة مختاري الطابق ) رقم الشقة 
3 ، 0000)، وأدة املغرب

STE ORIENTFUIT SARL  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 
السلارة ي طريق عين بني مطهر رقم 
2ي الطابق االول  - 0000) وأدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55ي)3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 شتنبر) ي2)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. ORIENTFUIT SARL
أعلال) (• (: غرض الشركة بإ جاز)
تسربات) عن  والكشف  البحث 
االستيرا ) (- وإصالحها) الشرب  مياه 
والتصد ر)-)أعلال الحفر واملسارات).
حي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
ي)طريق عين بني مطهر رقم) السلارة)
وأدة) ((0000 (- ( االول) الطابق  2ي)

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد عيا ي عبد العزيز)):))00ي 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
العزيز)) عبد  عيا ي  السيد 
ي  ب) الزنقة  السلارة  حي  عنوانه)ا))

رقم)7)ايسلي))0000))وأدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العزيز)) عبد  عيا ي  السيد 
ي  ب) الزنقة  السلارة  حي  عنوانه)ا))

رقم)7)ايسلي))0000))وأدة املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
يي) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)2929.

39I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

GOLDEN CAFTAN
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm(Alaoui(Rue(Rahal(El

 ،Meskini 4 etage  fes(vn ، 30000
فاس املغرب

GOLDEN CAFTAN  شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي محل رقم 
ي تجزئة رقم 92 تجزئة أمل 2صهريج 

كناوة فاس - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(5297
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 02) أنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. GOLDEN CAFTAN
غرض الشركة بإ جاز):)خياطة

التفاوض
استيرا  وتصد ر.

عنوان املقر االأتلاعي):)محل رقم)
ي)تجزئة رقم)92)تجزئة أمل)2صهريج)

كناوة فاس)-)30000)فاس املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 500 ( (: الناصيري) رشيد  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
 500 ( (: املسكيني) السيد  ونس 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد رشيد الناصيري عنوانه)ا))
صهريج كناوة) (2 تجزئة أمل) (92 رقم)

فاس)30000)فاس املغرب.

السيد  ونس املسكيني عنوانه)ا))
البرج صهريج) تجزئة  زنقة2) 5ي) رقم)

كناوة فاس)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رشيد الناصيري عنوانه)ا))
صهريج كناوة) (2 تجزئة أمل) (92 رقم)

فاس)30000)فاس املغرب

السيد  ونس املسكيني عنوانه)ا))
البرج صهريج) تجزئة  زنقة2) 5ي) رقم)

كناوة فاس)30000)فاس املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)ي2)3.

20I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

 SOCIETE D’AGRICULTURE

 ET DE LOGISTIQUE

MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement(communal,

 Sidi(Mâarouf ، 20280،

Casablanca(MAROC

 SOCIETE D’AGRICULTURE

 ET DE LOGISTIQUE MAROC

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االأتلاعي املنطقة 

الصناعية ميدز ميناء أرف امصفر 
رقم 9 0ي- - 22025 الجد دة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

)09ي.
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2020 نونبر) (30 املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤولية) إ 2) الوحيد»)

املحدو ة».
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي  بتاريخ) ( بالجد دة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)25729.
Iي2

MODE CORPORATION

JONES TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JONES TRANS
25ي شارع محلد الخامس الطابق 
 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc
JONES TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 27 
مفتاح الخير شارع و ي العهد طنجة - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
0793يي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 JONES(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.TRANS
النقل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الوطني و الدو ي للبضائع.
 27 رقم) (: عنوان املقر االأتلاعي)
مفتاح الخير شارع و ي العهد طنجة)-)

90000)طنجة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: علراوي) نبيل  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) علراوي  نبيل  السيد 
مجلع الزموري)3)ليليان ا3)ط)3)رقم)

52)طنجة)90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) علراوي  نبيل  السيد 
مجلع الزموري)3)ليليان ا3)ط)3)رقم)

52)طنجة)90000)طنجة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)30ي237.

22I

PRO-ACCOUNTING

ENTREPRISE EL BROUJI
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

PRO-ACCOUNTING

0ي زنقة الحرية الطابق 3 شقة رقم 

) ، 20000، الدار البيضاء املغرب

ENTREPRISE EL BROUJI شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رياض 

الولفة رقم 8يي مجلوعة 9 مدخل 

9 الولفة - 20220 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

29)يي3.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 نونبر) 9ي) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

بسيط) عزيز  )ة)) السيد) تفويت 

 250 حصة اأتلاعية من أصل) (90

بوشعيب) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

موناطيق بتاريخ)9ي)نونبر)2020.

بسيط) عزيز  )ة)) السيد) تفويت 
 250 حصة اأتلاعية من أصل) (80
املصطفى) )ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

بسيط بتاريخ)9ي)نونبر)2020.
بسيط) عزيز  )ة)) السيد) تفويت 
 250 حصة اأتلاعية من أصل) (80
حصة لفائدة))السيد))ة))عبد الوهاب)

بسيط بتاريخ)9ي)نونبر)2020.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
5ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)722ي3.
23I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

 SOCIETE D’AGRICULTURE
 ET DE LOGISTIQUE

MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير أد د للشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA
CONSULTING

 N°31, Lotissement(communal,
 Sidi(Mâarouf ، 20280،

Casablanca(MAROC
 SOCIETE D’AGRICULTURE

  ET DE LOGISTIQUE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي املنطقة 

الصناعية ميدز ميناء أرف امصفر 
رقم 9 0ي- - 22025 الجد دة 

املغرب.
تعيين مسير أد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
)09ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2020 نونبر) (30 املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  أد د  مسير 
EROLES(Jean-Christophe))كلسير)

آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي  بتاريخ) ( بالجد دة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)25729.
22I

كار أكونتين

LES BAINS RAMI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

كار أكونتين

تقاطع شارع عبد املومن و شارع 

انوال )يA2 طابق 3 رقم 9ي ، 

20022، الدار البيضاء املغرب

LES BAINS RAMI شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي تقاطع 

زنقة ابن بوريد و زنقة موالي 

بوشعيب حي النخيل - 20320 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2822(7

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 LES (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.BAINS RAMI

غرض الشركة بإ جاز):)

)إ ارة وتشغيل الحلامات)؛

الحلامات) واستغالل  تسيير  (*

الصحية) واملنتجعات  التركية 

والحلامات.

املقاهي) واستغالل  تسيير  (*

واملطاعم والشركات امخرى.

اقتناء)وتشغيل امصول التجارية)؛

*)وبصفة عامة)،)أليع العلليات)

واملالية) والصناعية  التجارية 

بشكل تتعلق  قد  التي  والعقارات 
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مباشر أو غير مباشر بلا ذكر أعاله) (
تحقيقها) تعزز  أن  املرجح  أومن 
مشاركة) أي  عن  (

ً
،فضال وتطويرها)

شكل) بأي  مباشرة  غير  أو  مباشرة 
من امشكال في الشركات التي تسع2)
ذات) أو  ملاثلة  أهداف  لتحقيق 

الصلة.
تقاطع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
موالي) زنقة  و  بوريد  ابن  زنقة 
 20320 (- النخيل) حي  بوشعيب 

الدارالبيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد بن رامي رشيد):))00ي)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
0000ي  (: السيد بن رامي رشيد) (

بقيلة)00ي) رهم.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) رشيد  رامي  بن  السيد 
 N°2ي RUE JULES GROS OASIS

0ي202)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) رشيد  رامي  بن  السيد 
 N°2ي RUE JULES GROS OASIS

0ي202)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم))73)75.
25I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

SORAPIDEP
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
SORAPIDEP شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 
السالم، شارع باحنيني، رقم 072ي - 

73000 الداخلة  املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2907

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2020)تقرر حل) يي) أنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
الشريك الوحيد)SORAPIDEP))مبلغ)
وعنوان) 00.000ي) رهم  رأسلالها)
شارع) مقرها اإلأتلاعي حي السالم،)
 73000  - 072ي  رقم) باحنيني،)
نشاط) (: نتيجة ل) ( املغرب) ( الداخلة)

الشركة متوقف منذ أكثر من سنة).
حي) ب  التصفية  مقر  حد   و 
072ي -  السالم،)شارع باحنيني،)رقم)

73000)الداخلة))املغرب).)
و عين:

و) ( راقي) ( ( ابراهيم) السيد)ة))
072ي  رقم) السالم  حي  عنوانه)ا))
كلصفي) ( املغرب) ( الداخلة) (73000

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي  بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 أنبر)2020)تحت رقم))22ي.
2(I

PROXY FINANCE

BOUCHON
إعالن متعد  القرارات

PROXY FINANCE
 Angle(Yaacoub(El(Mansour(Et

 Av(Allal(El(Fassi, Imm 24 (espace
 Assafwa(, 3eme(Etage, Bureau
 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
BOUCHON »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة»
وعنوان مقرها االأتلاعي: امليرا ور 
5ي أليز زنقة القا�سي عياض إقامة 
امليرا ور الحارتي مراكش - 20000 

مراكش املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

9ي9)9.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2020 فبرا ر) (03 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)

توسيع نشاط الشركة

قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:
إضافة شعار تجاري

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)

بند رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:))

)تجاري مطعم حسب) إضافة نشاط)

الطلب)

بند رقم)3:)الذي  نص عل2 ما لي:)

DAMEH(إضافة شعار تجاري

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

يي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)8203يي.

27I

تفرانت كونساي ش.م.م

FRUFIELD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

تفرانت كونساي ش.م.م

تجزئة املغرب الجد د رقم 3)0ي 

العرائش ، 92000، العرائش املغرب

FRUFIELD SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 

مبروكة رقم 75 الطابق الثاني 

العوامرة العرائش - 92052 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5739

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.FRUFIELD SARL

زراعة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

وانتاج الفواكه الحلراء.

تجزئة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

الثاني) الطابق  (75 رقم) مبروكة 

العوامرة العرائش)-)92052)العرائش)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 332 ( (: نورالد ن) املسة  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 333 ( (: بالحسن  وسف) السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

السيد املسة محلد):))333)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املسة نورالد ن عنوانه)ا))

و.ق) املاء) اسليد  حلو  اوال    وار 

العرائش) (92052 العوامرة العرائش)

املغرب.

السيد بالحسن  وسف عنوانه)ا))

العرائش) (90000 ( 32)شارع أاكرطا)

املغرب.

السيد املسة محلد عنوانه)ا)) وار)

اوال  حلو اسليد املاء)و.ق العوامرة)

العرائش)))))92052)العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املسة نورالد ن عنوانه)ا))

و.ق) املاء) اسليد  حلو  اوال    وار 

العرائش) (92052 العوامرة العرائش)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

0ي  بتاريخ) ( بالعرائش) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)28يي.

28I
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FID INFO COM

K.Y AGRO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FID INFO COM

شارع موالي عبد العزيز اقامة 

الرضوان علارة س مكتب رقم 

) القنيطرة ، 2500ي، القنيطرة 

MAROC

K.Y AGRO شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي زاوية بين 

الشارعين موالي عبد العزيز و ابن 

ابي الزراء مكاتب س رقم ي - 2999ي 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57727

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) )ي)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 K.Y (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.AGRO

التجارة) ( ( (: غرض الشركة بإ جاز)

في الحبوب و البذور٫)تربية املاشية و)

مستثلر فالحي.

عنوان املقر االأتلاعي):)زاوية بين)

ابن) و  العزيز  عبد  موالي  الشارعين 

ابي الزراء)مكاتب س رقم)ي - 2999ي 

القنيطرة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد  اسين البرازي):))500)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 500 ( (: اليازيدي) خالد  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اليازيدي  خالد  السيد 
حي بدر املجلوعة أوه رقم)32ي)سوق)
اربعاء) سوق  2302ي) الغرب) اربعاء)

الغرب املغرب.
عنوانه)ا)) البرازي  السيد  اسين 
 وار اوال  منصور سيدي محلد لحلر)
سوق) 2302ي) الغرب) اربعاء) سوق 

اربعاء)الغرب املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اليازيدي  خالد  السيد 
حي بدر املجلوعة أوه رقم)32ي)سوق)
اربعاء) سوق  2302ي) الغرب) اربعاء)

الغرب املغرب
عنوانه)ا)) البرازي  السيد  اسين 
 وار اوال  منصور سيدي محلد لحلر)
سوق) 2302ي) الغرب) اربعاء) سوق 

اربعاء)الغرب املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي  بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)80298.
50I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

PELECRAM
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
PELECRAM شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 

السالم، رقم 97) - 73000 الداخلة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2535
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) يي) أنبر) املؤرخ في)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها) مبلغ  ( (PELECRAM
مقرها) وعنوان  200.000) رهم 

 -  (97 رقم) السالم،) حي  اإلأتلاعي 

(: ل) نتيجة  املغرب  الداخلة  (73000

منذ) نشاط  اي  تلارس  لم  الشركة 

تأسيسها).

و حد  مقر التصفية ب حي السالم)
رقم)97) - 73000)الداخلة املغرب.)

و عين:
السيد)ة))ابراهيم))راقي و عنوانه)ا))

 73000 072ي  رقم) السالم  حي 

الداخلة املغرب كلصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي  بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 أنبر)2020)تحت رقم)227ي.

Iي5

CAF MAROC

MED MARKETING
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

MED MARKETING شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 50، شارع 
موالي عبد الحفيظ الطابق االول 

رقم ي - 9000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.90337

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2020 أكتوبر) (05 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة)

MED MARKETING))مبلغ رأسلالها)

مقرها) وعنوان  00.000ي) رهم 

عبد) موالي  شارع  (،50 اإلأتلاعي)

الحفيظ الطابق االول رقم)ي - 9000 

طنجة املغرب نتيجة ل):)ازمة نشاط.

و حد  مقر التصفية ب)50،)شارع)
االول) الطابق  الحفيظ  عبد  موالي 

رقم)ي - 90000)طنجة املغرب.)

و عين:

و) توفلة  ( ( هللا) عبد  السيد)ة))

وا ) زنقة  ا ناس  تجزئة  عنوانه)ا))

املغرب) طنجة  (9000  7 املهرهر رقم)

كلصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

2ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)7209.

52I

STE FURAMIC SARL

STE MAR & BEL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 

علارة مختاري الطابق ) رقم الشقة 

3 ، 0000)، وأدة املغرب

STE(MAR & BEL(SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

محلد الخامس  - 0350) بني  رار  

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

505ي3.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تم) (2020 نونبر) (05 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«2.990.000) رهم»)أي من)»0.000ي 

عن) »3.000.000) رهم») إ 2)  رهم»)

إ ماج احتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

02) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)2858.

52I
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STE FURAMIC SARL

 STE EURO AZUR PIECES
 POIDS LOURDS ET

INDUSTRIE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 

علارة مختاري الطابق ) رقم الشقة 

3 ، 0000)، وأدة املغرب

 STE EURO AZUR PIECES POIDS

   LOURDS ET INDUSTRIE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة   ) 

شارع  او ي طريق تازة رقم 7ي  - 

0000) وأدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

7557ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2020 أكتوبر) (25 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة)

 STE EURO AZUR PIECES POIDS

    LOURDS ET INDUSTRIE SARL

00.000ي) رهم) رأسلالها) مبلغ 

 ( زنقة  ) وعنوان مقرها اإلأتلاعي 

 - 7ي   تازة رقم) شارع  او ي طريق 

0000))وأدة املغرب نتيجة ل):)كثرة)

وقلة) الشغل  فرص  قلة  املنافسة 

املوار  املالية).

التصفية ب زنقة  ) و حد  مقر 

 - 7ي   ))شارع  او ي طريق تازة رقم)

0000))وأدة املغرب.)

و عين:

و) ( علراوي) ( ( الحسن) السيد)ة))

 CHE DU PASSAGE 275 عنوانه)ا))

 A GUE OLLIOULES  8390ي

)ة)) OLIOULES  FRANCE)كلصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

23) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)ي232.

55I

CBG CONSULTING

OXYCOUPE JADIDA
إعالن متعد  القرارات

CBG CONSULTING

 5BD ABDELLAH BEN YACINE

 6e(Etg(Bur 4 CASABLANCA ،

20300، CASABLANCA(MAROC

OXYCOUPE JADIDA »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة»

وعنوان مقرها االأتلاعي: 292 

املنطقة الصناعية  - 22000 

الجد دة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2(3

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2020 0ي)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

عل2) الذي  نص  ي:) رقم) قرار 
الشركة) راسلال  رفع  ما لي:)

ليصبح) 8.500.000) رهم  بلبلغ)

با ماج) و لك  33.500.000) رهم 

احتياطي او ارباح في راس املال.

عل2) الذي  نص  (:2 رقم) قرار 

للشركة) االأتلاعي  املقر  نقل  ما لي:)

 ( اقامة النخيل) (: ا 2 العنوان التا ي)

طريق مراكش مد نة الجد دة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)

بند رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

املقر االأتلاعي

بند رقم)):)الذي  نص عل2 ما لي:)

قيلة انصبة الشركاء.

بند رقم)7:)الذي  نص عل2 ما لي:)

عد  االنصبة لكل شريك.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالجد دة))بتاريخ)7ي)شتنبر)

2020)تحت رقم)25338.

5(I

CAF MAROC

FORRIRA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

FORRIRA شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة وا  
زيز رقم 20 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 0ي - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

05289ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 05) ونيو)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.FORRIRA

نقل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

البضائع.
زنقة وا ) (: عنوان املقر االأتلاعي)
الطابق) كاسطيا  اقامة  (20 رقم) زيز 

طنجة) (90000  - 0ي  رقم) الثاني 

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد الصا ق الكنفاوي):))000.ي 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الكنفاوي) الصا ق  السيد 

قطاع) التضامن  حي  عنوانه)ا))

 9000 الخربة) ((0 زنقة) الفضيلة 

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الكنفاوي) الصا ق  السيد 

قطاع) التضامن  حي  عنوانه)ا))

 9000 الخربة) ((0 زنقة) الفضيلة 

طنجة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

23) ونيو) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)9)8ي23.

57I

PRO-ACCOUNTING

RIAD EL OULJA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

PRO-ACCOUNTING

0ي زنقة الحرية الطابق 3 شقة رقم 

) ، 20000، الدار البيضاء املغرب

RIAD EL OULJA شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : تجزئة 

الولجة رقم 20 بقعة 7 عين السبع - 

20250 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي9772.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2020 شتنبر) (30 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (RIAD EL OULJA حل)

رأسلالها) مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  350.000) رهم 

 20 رقم) الولجة  تجزئة  اإلأتلاعي 

الدار) (20250 (- عين السبع) (7 بقعة)

البيضاء)املغرب نتيجة لتعذر تحقيق)

الهدف االأتلاعي.

و عين:
و) ( را�سي) ( بوشعيب) السيد)ة))

)2)ملر بويس عين السبع) عنوانه)ا))

املغرب) البيضاء) الدار  (20250

كلصفي))ة))للشركة.
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و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

وفي تجزئة) (2020 أكتوبر) (20 بتاريخ)

الولجة رقم)20)بقعة)7)عين السبع)-)

20250)الدار البيضاء)املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

2ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)50)ي3.

58I

 رعة ارشا ات ش.م.م

 CAFE RESTAURANT Xeme

ART
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 رعة ارشا ات ش.م.م

شارع محلد الخامس ص.ب رقم 0ي 

ورزازات ، 25000، ورزازات املغرب

 CAFE RESTAURANT Xeme ART

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي اقامة 

الصفاء ي شارع موالي عبد هللا 

مراكش - 20000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي)72).

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر) (2020 30) ونيو) في) املؤرخ 

محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 CAFE الوحيد) الشريك  ذات 

مبلغ) ( (RESTAURANT Xeme ART
وعنوان) 0.000ي) رهم  رأسلالها)

الصفاء) اقامة  اإلأتلاعي  مقرها 

(- مراكش) هللا  عبد  موالي  شارع  ي)

ل) نتيجة  املغرب  مراكش  (20000

للشركة،) السلبية  النتائج  تراكم  (:

السنوات) في  املتراكلة  الخسارات 

في) النشاط  تراأع  وتوقع  االخيرة 

السنوات القا مة.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حد   و 

(- امرشيش مراكش) (27 الحلرا رقم)

20000)مراكش املغرب.)

و عين:
و) صابري  ( لحسن) السيد)ة))
 27 رقم) الحلرا  تجزئة  عنوانه)ا))
مراكش) (20000 مراكش) امرشيش 

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
يي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)9083.

(0I

CABINET COMPTABLE AZIZA BENRAHO

STE  LA POMME
إعالن متعد  القرارات

 CABINET COMPTABLE AZIZA
BENRAHO

 N°27 RDC(LOT(SAHARA 1
 -MEKNES ، 50060، MEKNES

MAROC
STE  LA(POMME  »شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االأتلاعي: رقم ي 

علارة 3 حي السالم سيدي سعيد - 
50000 مكناس املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.20(73

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2020 نونبر) (30 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
عل2) الذي  نص  ي:) رقم) قرار 
املوافقة عل2 تفويت الشريك) ما لي:)
محلد) حسين  آ ت  السيد  الوحيد،)
قيلة) اأتلاعية  حصة  (3000
و) (، 000ي) رهم) الواحدة) الحصة 
التي تلثل مجلوع حصصه في رأس)
مال الشركة،)لفائدة السيدة))بلقائد)

فاطلة
قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)
خروج))السيد آ ت حسين محلد من)

الشركة.

قرار رقم)3:)الذي  نص عل2 ما لي:)

استلرار السيد آ ت حسين مرا  في)

مزاولة مهامه كلسير وحيد للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)

الذي  نص عل2) (:7 و) (( ( بند رقم)

في) ( ما لي:)حد  رأس املال االأتلاعي)

 3000 3000000) رهم مقسلة إ 2)

قيلة كل حصة) (، حصة اأتلاعية)

أليعها) اكتتبت  (، 000ي) رهم)

لصالح السيدة بلقائد فاطلة

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

8ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

2020)تحت رقم)2328.

(2I

إئتلانية رزقي)»ذ.رزقي هشام»)محاسب معتلد

 SOCIETE UNI NACHHILFE

SSN
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

إئتلانية رزقي »ذ.رزقي هشام» 

محاسب معتلد

رقم 7ي شقه 5ي زنقه انتسيرابي ، 

50000، مكناس املغرب

  SOCIETE UNI NACHHILFE SSN

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 92 

حي الفتح   52ي)ي مشرع بالقصيري 

املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي2595.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في)8ي)فبرا ر)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

مشرع) 52ي)ي) ( ( حي الفتح) (92 »رقم)
بالقصيري املغرب»)إ 2)»رقم)22)زنقة)

عباس املساعدي شقة)32, 33)و)32 

الطابق))    30000)فاس))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

0ي  بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

 أنبر)2020)تحت رقم)9/2020ي5.

(5I

MOHAMED LAAGOUBI

 STE OUED FES DE
TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

MOHAMED LAAGOUBI

 1er(ETAGRE(N°2 RUE(TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES(MAROC

 STE OUED FES DE TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 7ي 

تجزئة املستقبل بنسو ة فاس. - 

30030 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(3227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 مارس) 8ي)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.OUED FES DE TRANSPORT

نقل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

البضائع)-)تاأر.
7ي  رقم) (: عنوان املقر االأتلاعي)

(- فاس.) بنسو ة  املستقبل  تجزئة 

30030)فاس املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد عبد الحي ا ري�سي بوزيدي):)

500)بقيلة)00ي) رهم.

(: بوزيدي) ا ري�سي  حليد  السيد 

500)بقيلة)00ي) رهم.
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والعائلية) الشخصية  امسلاء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد الحي ا ري�سي بوزيدي)
زينب) حي  (202 زنقة) (325 عنوانه)ا))

عين هارون))0ي300)فاس املغرب.
بوزيدي) ا ري�سي  حليد  السيد 
سعيدة) تجزئة  (27 رقم) عنوانه)ا))
فاس) (30090 ( تغات) (2 الضيعة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الحي ا ري�سي بوزيدي)
زينب) حي  (202 زنقة) (325 عنوانه)ا))

عين هارون))0ي300)فاس املغرب
بوزيدي) ا ري�سي  حليد  السيد 
سعيدة) تجزئة  (27 رقم) عنوانه)ا))
الضيعة)2)تغات)30090)فاس املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2) وليوز) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم))72ي.
((I

امينة الطاهري موثقة بالدار البيضاء

ARCH-EASY  S.A.R.L.A.U 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

امينة الطاهري موثقة بالدار 
البيضاء

283 شارع يعقوب املنصور الطابق 
الثاني مكتب رقم 2ي ، 20000، 

الدار البيضاء املغرب
 ARCH-EASY  S.A.R.L.A.U شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 
الدارالبيضاء 2يي شارع موالي 

ا ريس امول إقامة مرأانة II حي 
املستشفيات - 20502 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
282295

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 7ي)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

((: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ARCH-EASY  S.A.R.L.A.U

للشركة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

هدف في املغرب كلا في أليع البلدان:

لألعلال،) استشاري  -نشاط 

التدبير،)الدراسات و التنسيق.

شراء،) (، تصد ر) (، استيرا ) (-

(، تلثيل) (، إرسالية) (، توزيع) بيع،)

و تسويق لجليع) (، سلسرة) (، تجارة)

الصنع) التامة  املنتجات  أنواع 

الخام) واملوا   املصنعة  شبه  أو 

والتوريدات) واملعدات  واملوا  

بجليع) والسلع  واإلكسسوارات 

أنواعها ومن أليع املصا ر.

العامة) املناقصات  في  -املشاركة 

والخاصة باملغرب أو في الخارج.

-الدراسة التقنية و اإلشراف عل2)

ورشات البناء))أليع املهن).

العلراني) التخطيط  -) راسة 

والتصليم.

-)تطوير النلاذج ثالثية امبعا .

امثاث) وتفاصيل  -تصليم 

وامشياء)املخصصة.

العلليات) أليع  عامة،) -وبصفة 

التقنية التجارية)،)الصناعية)،)املالية)

و العقارية التي تتعلق بشكل مباشر أو)

غير مباشر بامنشطة املحد ة أعاله أو)

التي قد تعزز تطوير الشركة..

(: االأتلاعي) املقر  عنوان 

موالي) شارع  2يي) الدارالبيضاء)

حي) (II مرأانة) إقامة  امول  ا ريس 

20502)الدارالبيضاء) (- املستشفيات)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

00ي  ( (: بنكيران) السيد  اسين 
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بنكيران  السيد  اسين 
أكا  ر) زنقة  السعا ة  حي  العيون 
الشقة) (2 علارة ولد الرشيد الطابق)

ي0. 0ي700)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بنكيران  السيد  اسين 
أكا  ر) زنقة  السعا ة  حي  العيون 
الشقة) (2 علارة ولد الرشيد الطابق)

ي0. 0ي700)العيون املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
0ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)2)7570.

(9I

BUSINESS FOREVER

JRH BOIS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS FOREVER
ي7 إقامة ابن بطوطة تقاطع ابن 
بطوطة و عبد الكريم الد وري 

الطابق امول رقم 3 ، 20000، الدار 
maroc البيضاء

JRH BOIS شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  ي7 إقامة 
ابن بطوطة تقاطع ابن بطوطة و 

عبد الكريم الد وري الطابق امول 
رقم 3  - 20370  الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي39ي28

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) 5ي)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 JRH (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.BOIS
غرض الشركة بإ جاز):)بيع و شراء)

أليع انواع الخشب و مشتقاته.
عنوان املقر االأتلاعي):))ي7)إقامة)
ابن بطوطة تقاطع ابن بطوطة و عبد)
  3 الكريم الد وري الطابق امول رقم)

- 20370))الدار البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
املهدي) أعفر  موالي  السيد 
00ي  حصة بقيلة) 000.ي) ( (: املغاري)

 رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد)))))))))))))))))))موالي أعفر)
تجزئة) عنوانه)ا)) املغاري  املهدي 
نعيلة زنقة)9)رقم)ي2)الدار الببيضاء)

ي))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املهدي) أعفر  موالي  ( ( ( ( السيد)
تجزئة نعيلة زنقة) املغاري عنوانه)ا))
الدار) ( ي) الببيضاء) الدار  ي2) رقم) (9

البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
72I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE DIGITAL INFINITY
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT(BELMEJJAD(AL
 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
 STE DIGITAL INFINITY
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شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

موالي عبد هللا اقامة باب  كالة 

علارة   ي شقة رقم 3ي - 20000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

09303ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 7ي)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.DIGITAL INFINITY

غرض الشركة بإ جاز):)-االشهار.

شارع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

باب  كالة) اقامة  هللا  عبد  موالي 

 20000  - 3ي  شقة رقم) ي) علارة  )

مراكش املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

الشيخ) ا ت  اسلاعيل  السيد 

00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي) ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الشيخ) ا ت  اسلاعيل  السيد 
عنوانه)ا))تجزئة النخيل)2)رقم)005ي 

تاركة)20000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الشيخ) ا ت  اسلاعيل  السيد 
عنوانه)ا))تجزئة النخيل)2)رقم)005ي 

تاركة)20000)مراكش املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)8280يي.

73I

aice compta

ABGO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc
ABGO TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 3ي أحلد 
املجاتي إقامة أبال االلب الطابق 

ي رقم 8 حي املعاريف - 20370 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
282577

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 0ي)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 ABGO(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.TRANS
وكيل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

شحن بري.
عنوان املقر االأتلاعي):)3ي)أحلد)
ي  املجاتي إقامة أبال االلب الطابق)
رقم)8)حي املعاريف)-)20370)البيضاء)

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: السيد عبدهللا كويحيا)
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبدهللا كويحيا عنوانه)ا))
عين الشفا)2)زنقة)ي2)رقم)5ي 20520 

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدهللا كويحيا عنوانه)ا))
عين الشفا)2)زنقة)ي2)رقم)5ي 20520 

البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
يي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)ي)ي757.

75I

FIDUCIAIREJAD

SH CREATIVE SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

FIDUCIAIREJAD
 RESIDENCE JAOUHARA

 1°ETAGE(APPT(N°5 AVENUE
 ALLAL(EL(FASSI(MARRAKECH،

MAROC 20000، مراكش
 SH CREATIVE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 23 
 رب علارة سيد الزوين - 20000 

مراكش املغرب.
تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.93989

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)09)أكتوبر)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
(- 23) رب علارة سيد الزوين) »رقم)
»متجر) إ 2) مراكش املغرب») (20000
 A  -(رقم)3)املسيرة)ي)رقم)522)حرف

20000)مراكش))املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)8252يي.

7(I

STE AGEFICO SARL

SOTADIL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

STE AGEFICO SARL

2ي شارع علر الخيام الطابق الثاني 
رقم 2 ، 90000، طنجة املغرب

SOTADIL شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 2ي شارع  

علر الخيام الطابق الثاني رقم 2 2ي 

شارع  علر الخيام الطابق الثاني رقم 

2 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32325

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2020 أكتوبر) 5ي) في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة)

 200.000 )مبلغ رأسلالها) (SOTADIL

2ي  اإلأتلاعي) مقرها  وعنوان   رهم 

الثاني) الطابق  الخيام  علر  ( شارع)
رقم)2 2ي)شارع))علر الخيام الطابق)

طنجة املغرب) (90000  2 الثاني رقم)

نتيجة ل):)انتهاء)الهدف الذي أسست)

من أأله.

و حد  مقر التصفية ب)2ي)شارع))

 2 رقم) الثاني  الطابق  الخيام  علر 

املغرب)90000)طنجة املغرب.)

و عين:

و) أفيالل  ( عا ل) السيد)ة))
يي  ي)رقم) عنوانه)ا))بيال فيستا زنقة)

)ة)) كلصفي) املغرب  طنجة  (90000

للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  عل2  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

:)2ي)شارع))علر الخيام الطابق الثاني)
رقم)2

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

نونبر) (2( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)002)23.

77I
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KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

MOT›ART
إعالن متعد  القرارات

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd(abdelmoumen 85ي

 walili(parc 3eme(etg(N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

MOT›ART »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة»

وعنوان مقرها االأتلاعي: إقامة 0ي 

املحل ) زنقة ابو حسان العسكر 

الدارالبيضاء  - - الدارالبيضاء  

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

02225ي.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2020 نونبر) (22 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)

لرأس) املكونة  الحصص  أليع  بيع 

املللوكة) (MOT’ART شركة) مال 

 CULTURE MOTO RC N لشركة)

والسيد عزيز قلاح حامل) ي9087 °,)

 ,B252222 رقم) الوطنية  البطاقة 

لصالح السيد محلد علي قلاح حامل)

B55398البطاقة الوطنية رقم)ي

قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:))

تغيير الشكل القانوني من شركة ذات)

إ 2 شركة ذات) املسؤولية املحدو ة 

الشريك) ذات  ( املحدو ة) املسؤولية 

الوحيد

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)

بند رقم)7:)الذي  نص عل2 ما لي:)

بند رقم)8:)الذي  نص عل2 ما لي:

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)3)2)75.

78I

FISCALITY CONSULTING CENTER

W BATIMENT
إعالن متعد  القرارات

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH

 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

W BATIMENT »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة»

وعنوان مقرها االأتلاعي: محاميد 

9 رقم 0)3 اسكجور-مراكش  - 

20000 مراكش املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.92209

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2020 نونبر) 9ي) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

عل2) الذي  نص  ي0:) رقم) قرار 

ما لي:)تفويت خلسلائة))500))حصة)))

 للكها))السيد ا ت منصورنورالد ن)

في))شركة))»W BATIMENT)»)))لفاىدة))

السيد امدأار رشيد)))))

عل2) الذي  نص  (:02 رقم) قرار 

ما لي:)تغيير الشكل القانوني للشركة)

من شركة  ات مسؤولية محدو ة ا 2)

) ات) شركة  ات مسؤولية محدو ة)

شريك وحيد)))))

عل2) الذي  نص  (:03 رقم) قرار 

االأتلاعي) املقر  تحوييل  ما لي:)
 3(0 رقم) (09 للشركة من املحامييد)

اسكجور مراكش ا 2 العنوان الجد د)

حي امرشييش تجزئة بوغربال رقم))ي 

ري  و شو�سي مراكش.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)

عل2) الذي  نص  ي0:) رقم) بند 

ما لي:))تغيير الشكل القانوني للشركة)

من شركة  ات مسؤولية محدو ة ا 2)

) ات) شركة  ات مسؤولية محدو ة)

شريك وحيد.

الذي  نص عل2) (:02 بند رقم) ( ( ( ( (
للشركة) االأتلاعي  املقر  ( ما لي:)
الجد د:حي امرشييش تجزئة بوغربال)

رقم))ي)الطابق االر�سي مراكش
عل2) الذي  نص  (:0( رقم) بند 
امدأار) ( السيد) املساهلات:) ( ما لي:)

رشيد)00000ي))مائة الف))) رهم.
بند رقم)07:)الذي  نص عل2 ما لي:))
00000ي)مائة) ( الشركة:) راسلال 
000ي)الف) )) رهم مقسلة ل) الف)
))حصة ب)00ي)مائة)) رهم))للحصة)
امدأار) ( السيد) ( لفائدة) الواحدة 

رشيد
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)8229يي.

79I

Notaire

RED ONE IMMO S.A.R.L 
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

Notaire
 Notaire ، 20200، Casablanca

Maroc
 RED ONE IMMO S.A.R.L شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي زاوية شارع 

عبد املومن وزنقة سلية علارة 
شهرزا  3 الطابق 2 رقم 20  بامليي، 
الدار البيضاء 20022 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي030)2
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 مارس) 2ي)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 RED ( (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.ONE IMMO S.A.R.L

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإ جاز)
العقاري.

زاوية) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
شارع عبد املومن وزنقة سلية علارة)
بامليي،) ( (20 2)رقم) الطابق) (3 شهرزا )
20022)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

00.000,00ي) رهم،)مقسم كالتا ي:
 RED ONE IMMO ( الشركة)
00ي  )S.A.R.L)حصة بقيلة) :( (1.000

 رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
 REDDOUANE السيد)
زنقة) (59 عنوانه)ا)) (SALMOUN
البيضاء) الدار  (20220 بولو) اللوير 

املغرب.
 WAFA MISBAH السيدة)
بولو) اللوير  زنقة  (59 عنوانه)ا))

20220)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 WAFA MISBAH السيدة)
بولو) اللوير  زنقة  (59 عنوانه)ا))

20220)الدار البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2020)تحت رقم)732202.
80I

FISCALITY CONSULTING CENTER

IZMFER
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتلاعي للشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
 IZMFER
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شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي محل رقم 
803  وار بن عالل طريق الفخارة 

سعا ة - مراكش  - 20000 مراكش 
املغرب .

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي9973.
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)23)نونبر)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
»محل رقم)803) وار بن عالل طريق)
 20000 (- ( مراكش) (- الفخارة سعا ة)
مراكش املغرب)»)إ 2)» وار بو هير رقم)
 20000 (- ألاعة سعا ة مراكش.) ((

مراكش))املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)8228يي.
Iي8

AL ALAMIYA D’ENGINS SARLAU  

COMPTOIR DALIA
إعالن متعد  القرارات

COMPTOIR DALIA SARL
 LOT.AL MANAR CHERKAOUI
 LOT(N°60 KENITRA ، 14000،

KENITRA MAROC
COMPTOIR DALIA »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة»
وعنوان مقرها االأتلاعي: تجزئة 

املنار الشرقاوي رقم 0) القنيطرة  - 
-  القنيطرة  املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.25223
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
9ي20)تم اتخاذ) 02) وليوز) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
الذي) قرار رقم تفويت الحصص:)
 نص عل2 ما لي:)تفويت)2000)حصة)
من طرف السيد تللوست هشام ا 2)
السيدة الحارث نجاة بالتا ي اصبحت)
حصة) (3000 كالتا ي,) الحصص 
 2000 و) هشام  تللوست  للسيد 

حصة الحارث نجاة.

قرار رقم تعيين مسير للشركة:)   
تعيين) ما لي:) عل2  الذي  نص 
ب.ت.و) سعيد  تللوست  السيد 
للشركة) كلسير  (G2(892ي  رقم)
و الذي اعطيت له أليع الصالحيات)
الحصص بيع  كذا  و  التسير   في 
البنكية) واملعامالت  الشركة  حل  و  (
املعامالت) و  الزبائن  مع  املعامالت  و 

اال ارية الخ
قرار رقم استقالة املسير السابق)
ما لي:) عل2  الذي  نص  للشركة:)
تللوست) السيد  استقالة  قبول  تم 

هشام)
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)
عل2) الذي  نص  و7:) (( رقم) بند 
نجاة) الحارث  االسيدة  تللك  ما لي:)
تللوست) السيد  و  حصة  (2000

هشام3000)حصة
بند رقم)5ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)
تعيين السيد تللوست سعيد ب.ت.و)

رقم)يG2(892)كلسير للشركة)
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

 وليوز)9ي20)تحت رقم)2293.
82I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

7SEAS LAB
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البر د 

09)2 ، 20000، مراكش املغرب
7SEAS LAB شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 57, شارع 

موريتانيا صندوق البر د 09)2 
مراكش الرئيسية - أيليز - 20000 

مراكش املغرب.
تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
05505ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)20)نونبر)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

شارع موريتانيا صندوق البر د) (,57»
(- أيليز) (- الرئيسية) مراكش  (2(09
 /  89« إ 2) املغرب») مراكش  (20000
89))الحي الصناعي از ي صندوق البر د)

588 - 20000)مراكش))املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)8523يي.
82I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 ART AND CULTURE
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البر د 

09)2 ، 20000، مراكش املغرب
 ART AND CULTURE

CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلأتلاعي فيال رقم 

33 باب اغلي  - 20000 مراكش 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37579
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 نونبر) (09 املؤرخ في)
محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة 
 ART AND الوحيد) الشريك  ذات 
مبلغ) ( (CULTURE CONSULTING
وعنوان) 00.000ي) رهم  رأسلالها)
باب) (33 رقم) فيال  اإلأتلاعي  مقرها 
اغلي))-)20000)مراكش املغرب نتيجة)

ل):)عدم استلرار نشاط الشركة.
و حد  مقر التصفية ب فيال رقم)
مراكش) (20000 (- ( اغلي) باب  (33

املغرب.)
و عين:

و) فيزازي  ( هشام) السيد)ة))
ساعد ون) زنقة  ي2) عنوانه)ا))
البيضاء) الدار  (20220 ( كاليفورنيا)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)8522يي.

8(I

AFRODITA

 FIDUCIAIRE NORD
 AFRICAINE D›EXPERTISE

 COMPTABLE ET DE
 CONSEIL DE SOCIETES

 par(abréviation ,
(AFRICONSEIL SARL(

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير أد د للشركة

AFRODITA
 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

 FIDUCIAIRE NORD AFRICAINE
 D›EXPERTISE COMPTABLE ET

 DE CONSEIL DE SOCIETES
 par(abréviation 

)AFRICONSEIL SARL)  شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 7ي شارع 

االمير موالي عبد هللا ا 90020 
طنجة املغرب.

تعيين مسير أد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي)25.
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2020)تم تعيين) 0ي) أنبر) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  أد د  مسير 

السيناني  اسين كلسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)237227.

88I
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DAKHLA MULTISERVICES SARL

SOCIETE ACAIWA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

SOCIETE ACAIWA شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي النهضة 
ي، رقم ي)5ي - 73000 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

929)ي
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 0ي) أنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE ACAIWA
اشغال) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

البناء،)امشغال العامة
الـتجــاريـة) الـعـلـلـيـات  وكــذلـك كــل 
املـنـقــوالت الـعـقـاريـة و) و الـصـنـاعـيـة،)
مـباشــرة) بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 
أو غيـر مـبـاشـرة بامنـشـطـــة املـذكــــورة)

أعـــــاله.
حي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
 73000  - ي)5ي  رقم) ي،) النهضة)

الداخلة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 500 ( (: محلد) العلراوي  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
السيد نجيمي عبد الكريم)):))500 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد العلراوي محلد عنوانه)ا))

 22 املجلع السكني فضل هللا علارة)

رقم)75ي 0)900)طنجة))املغرب).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العلراوي محلد عنوانه)ا))

 22 املجلع السكني فضل هللا علارة)

رقم)75ي 0)900)طنجة))املغرب)

نجيمي)) الكريم  عبد  السيد 

زنقة افران) (3 حي املسيرة) عنوانه)ا))

رقم))2 73000)الداخلة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

)ي  بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 أنبر)2020)تحت رقم)228ي.

90I

BEFEC

SAFI DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

خفض رأسلال الشركة

BEFEC

30 شارع الجيش امللكي ، 20000، 

الدار البيضاء املغرب

SAFI DEVELOPPEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 35 شارع 

سيدي عبد الرحلان-الدار البيضاء 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.

خفض رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

727.ي3.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تم) (2020 نونبر) )ي) في) املؤرخ 

بلبلغ) الشركة  رأسلال  خفض 

أي) »900.000,00) رهم») قدره)

إ 2) »000.000,00.ي) رهم») من)

(: طريق) عن  «00.000,00ي) رهم»)

تخفيض القيلة اإلسلية لألسهم.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)757.529.

92I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

HK LIVE KITESURF
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
HK LIVE KITESURF  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي الفتيحات، 

زنقة الشيخ محلد امغظف، رقم 
372 - 73000 الداخلة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

927)ي
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 ي0) أنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 HK (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. LIVE KITESURF
غرض الشركة بإ جاز):)استغالل و)

تسيير املؤسسات السياحية)
الـتجــاريـة) الـعـلـلـيـات  وكــذلـك كــل 
املـنـقــوالت الـعـقـاريـة و) و الـصـنـاعـيـة،)
مـباشــرة) بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 
أو غيـر مـبـاشـرة بامنـشـطـــة املـذكــــورة)

أعـــــاله.
(: االأتلاعي) املقر  عنوان 
محلد) الشيخ  زنقة  الفتيحات،)
 73000  -  372 رقم) امغظف،)

الداخلة))املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 800 ( (: ( شكير) الحسن  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
 200 ( (: املستغفر) كنزة  السيدة 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( السيد الحسن شكير)
 20000 ( تاركة) (32 تجزئة أوهر رقم)

مراكش املغرب.
السيدة كنزة املستغفر عنوانه)ا))
2ي،) رقم) الشقة  05ن  عبا ) سيدي 

الطابق)3 20000)مراكش))املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد الحسن شكير)
 20000 ( تاركة) (32 تجزئة أوهر رقم)

مراكش املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي  بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 أنبر)2020)تحت رقم)222ي.

93I

SOCAGECOM SARL

شركة سوكريم

STE SOUKRIM 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCAGECOM SARL
22 زنقة الشيخ شعيب الدكا ي  رب 
الجامع قرب مسجد العتيق 22 زنقة 
الشيخ شعيب الدكا ي  رب الجامع 

قرب مسجد العتيق، 25000، 
خريبكة املغرب

 STE SOUKRIM شركة سوكريم
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي سكن رقم 
32ي تجزئة ا كوز الطابق السفلي - 

وا  زم - 25350 وا  زم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35يي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 غشت) 3ي)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
شركة) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.STE SOUKRIM(سوكريم
مشغل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

مطعم
التجارة

مقاول اعلال متنوعة.
عنوان املقر االأتلاعي):)سكن رقم)
(- تجزئة ا كوز الطابق السفلي) 32ي)

وا  زم)-)25350)وا  زم املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: محلد) سكري  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) محلد  سكري  السيد 
حي بني ورياغل)02)شارع)52)رقم)0ي  

0)900)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) محلد  سكري  السيد 
حي بني ورياغل)02)شارع)52)رقم)0ي  

0)900)طنجة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بوا ي زم))بتاريخ))ي) أنبر)

2020)تحت رقم)92ي.
95I

ESPERE CONSULTING

HERLBAN TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

ESPERE CONSULTING
 TIKIOUINE(AGADIR(E99 2EME
 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR
MAROC

HERLBAN TRANSPORT شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي النسيم 

الدراركة   اكا  ر 50)80  اكا  ر 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22735
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) (2020 نونبر) (02 في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
لحسن تلياس) )ة)) تفويت السيد)
 50 أصل) من  اأتلاعية  حصة  (50
حصة لفائدة))السيد))ة))محلد أاف)

بتاريخ)02)نونبر)2020.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
ي0) أنبر) بتاريخ) ( باكا  ر) التجارية 

2020)تحت رقم)97322.

9(I

POWER BUSINESS DECISION

 GROUPE SCOLAIRE LES
                    PIONNIERS DU SAVOIR

)PRIVE (SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

POWER BUSINESS DECISION
 N12 RUE(IBNOU(KHALOUIA

 RESIDENCE(AMINA(APPAT(N 5
 CASABLANCA(CASABLANCA،
20200، CASABLANCA(MAROC

 GROUPE SCOLAIRE LES
 PIONNIERS DU SAVOIR PRIVE

SARL)) شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 
55 ، شارع الزرقطوني ، منطقة 

الزرقطوني , الطابق امول  - الدار 
البيضاء، املغرب - 23200 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

282803
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 GROUPE SCOLAIRE LES

 PIONNIERS DU SAVOIR PRIVE

.((SARL

التعليم) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الخاص):)

مرحلة ما قبل املدرسة الخاصة،)

الحضانة,)تحضيري،)ابتدائي،

)واملدارس الثانوية واإلعدا  ة

املدر�سي) الدعم  اللغات,) تعليم 

وأنشطة متنوعة.
رقم) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

منطقة) (، الزرقطوني) شارع  (، (55

الدار) (- ( الطابق امول) (, الزرقطوني)

الدار) (23200 (- املغرب) البيضاء،)

البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

الشركة مجلوعة مدارس سنابل)

حصة) (sarl( :( ( 950 املد نة الخاصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 50 ( (: ( السيد آلرغآي محلد رائد)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الشركة مجلوعة مدارس سنابل)

املد نة الخاصة)sarl)عنوانه)ا)))شارع)

 23200 الرباط) ي2) رقم) الجزائر 

الرباط املغرب.

رائد) محلد  آلرغآي  السيد 
البيضاوي) احلد  زنقة  (3 عنوانه)ا))

 23200 ( السوي�سي) عقيل  تجزئة 

الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

رائد) محلد  آلرغآي  السيد 
البيضاوي) احلد  زنقة  (3 عنوانه)ا))

 23200 ( السوي�سي) عقيل  تجزئة 

الرباط املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)-.

97I

FICASUD

 VILLAS KESH EVASION
 SARL AU - ENSEIGNE :

 VILLAS FLEURS DE JASMIN
MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE (ي

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
 VILLAS KESH EVASION
 SARL(AU - ENSEIGNE :

 VILLAS FLEURS DE JASMIN
MARRAKECH شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي أ ت أورير - 
ألاعة سيدي عبدهللا غياث، طريق 

أوريكة مراكش - 20000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
07277ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (02
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
 VILLAS KESH EVASION SARL
 AU(-(ENSEIGNE(:(VILLAS(FLEURS

.DE JASMIN MARRAKECH
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و) تسيير  (: بإ جاز) الشركة  غرض 
إ ارة منازل الضيافة و الفيالت

و) الضيافة  ملنازل  الحر  التسيير 
الفنا ق و املركبات السياحية

منزل للضيافة
املعامالت العقارية

التصد ر واالستيرا 
في) الوسائل  بجليع  املشاركة 
طور) في  أو  املؤسسسة  الشركات 
بالغرض) عالقة  لها  والتي  التأسيس 

التجاري للشركة..
عنوان املقر االأتلاعي):)أ ت أورير)
غياث،) عبدهللا  سيدي  ألاعة  (-
 20000 (- مراكش) أوريكة  طريق 

مراكش املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: سللوني) نازك  السيدة 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) سللوني  نازك  السيدة 

مراكش)20000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سللوني  نازك  السيدة 

مراكش)20000)مراكش املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي)أكتوبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)382)يي.
98I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

 MAROC RENOVATION
 DE CONSTRUCTION ET

INGENIERIE MRCI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

اقامة ساحة فاس الطابق االول 
مكتب رقم ي شارع ابراهيم رو اني 
م.ج فاس ، 30000، فاس املغرب

 MAROC RENOVATION
 DE CONSTRUCTION ET

INGENIERIE MRCI شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 

بستان البديع رقم 259 طريق عين 
الشقف فاس فاس 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(5305

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 02) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
 MAROC RENOVATION (:
 DE CONSTRUCTION ET

.INGENIERIE MRCI
أعلال) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

البناء)املتنوعة
أعلال الطرق.

تجزئة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
طريق عين) (259 بستان البديع رقم)
فاس) (30000 فاس) فاس  الشقف 

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

2.000.000) رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد حربة طه):))20.000)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
 90 عنوانه)ا)) طه  حربة  السيد 
حي الرياض شارع النصر طريق عين)

السلن فاس)30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 90 عنوانه)ا)) طه  حربة  السيد 

حي الرياض شارع النصر طريق عين)

السلن فاس)30000)فاس املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)25)3.

99I

FIDUCIAIRE EL OUALID

STE SIFOMED SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE EL OUALID

رقم 00يشارع الحسن الثاني ، 

22000، الجد دة املغرب

STE SIFOMED SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : رقم 

322 بنغالو سيدي بوزيد - 22000 

الجد دة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3227

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

2020)تقرر حل) ي0) أنبر) املؤرخ في)

شركة) (STE SIFOMED SARL AU

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك)

00.000ي  رأسلالها) مبلغ  الوحيد 

 رهم وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم)

 22000 (- بنغالو سيدي بوزيد) (322

لغياب) نتيجة  املغرب  الجد دة 

النشاط.

و عين:

و) ) و وش  فيصل) السيد)ة))

امين  مناتي) زنقة  ي2) عنوانه)ا))

تجزئة ر�سى امليلحة)22000)الجد دة)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

رقم) وفي  (2020 ي0) أنبر) بتاريخ)

 22000 (- بنغالو سيدي بوزيد) (322

الجد دة املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالجد دة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)75)25.

Iي0ي

sativia

SATIVIA CALL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

sativia

مكتب رقم 32 االميرة 3 شارع 

يعقوب املنصور ، 20000، مراكش 

املغرب

SATIVIA CALL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي مكتب رقم 
32 االميرة 3 شارع يعقوب املنصور 

كليز  - 20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي0923ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SATIVIA CALL

غرض الشركة بإ جاز):)مركز نداء)

تصد ر استيرا .

عنوان املقر االأتلاعي):)مكتب رقم)
شارع يعقوب املنصور) (3 االميرة) (32

كليز))-)20000)مراكش املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: محلد) حجازي  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202)الجريدة الرسمية   164

عنوانه)ا)) محلد  حجازي  السيد 

 20000  2522 العزوزية رقم) تجزئة 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محلد  حجازي  السيد 

 20000  2522 العزوزية رقم) تجزئة 

مراكش املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

0ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)8380يي.

03Iي

sofoget

TRANDALOUS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

TRANDALOUS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  القنيطرة 

278 شارع محلد الخامس شقة 5   

2000ي  القنيطرة املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28257

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم) (2020 نونبر) (2( في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  «2.500.000) رهم»)

 5.000.000« إ 2) «500.000) رهم»)

 رهم»)عن طريق):))إ ماج احتياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي  بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)80525.

02Iي

ميلتي كوبرا

ميلتي كوبرا
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

ميلتي كوبرا
)ي مكرر شارع املسيرة الخضراء 
الطابق ، 0ي202، الدار البيضاء 

املغرب
ميلتي كوبرا شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي )ي مكرر 
شارع املسيرة الخضراء الطابق ي - 

0ي202 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.339(03

العام) الجلع  بلقت�سى 
أكتوبر) 5ي) في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأسلال  رفع  تم  (2020
»5.250.000) رهم») قدره) بلبلغ 
إ 2) »5.500.000) رهم») من) أي 
طريق) عن  «0.750.000ي) رهم»)
الشركة) مع   ون  مقاصة  إأراء) ( (:

املحد ة املقدار و املستحقة.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2020)تحت رقم)752722.
05Iي

sofoget

SFAD
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
SFAD شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  القنيطرة  
شارع محلد   وري و زنقة معلورة 
علارة س الطابق 5 رقم 32 إقامة 
مركز املد نة   2000ي  القنيطرة 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ي22ي5.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) (2020 نونبر) (2( في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «2.900.000) رهم»)
 5.000.000« إ 2) «00.000ي) رهم»)
 رهم»)عن طريق):))إ ماج احتياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي  بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)80520.

I)0ي

sofoget

APIA TOURISME
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
apia tourisme شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  القنيطرة  
شارع محلد   وري و زنقة معلورة 
علارة س الطابق 5 رقم 32 إقامة 

مركز املد نة88ي   2000ي  القنيطرة   
املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

39ي25.
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) (2020 نونبر) (2( في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «3.900.000) رهم»)
 2.000.000« إ 2) «00.000ي) رهم»)
 رهم»)عن طريق):))إ ماج احتياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي  بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)ي8053.

07Iي

milta(kech

MILTA KECH
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

milta(kech

الدكان رقم 2 والكائن بتجزئة املسار 

امتدا  رقم 89 ، 20000، مراكش 

املغرب

MILTA KECH شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي الدكان 
رقم 2 والكائن بتجزئة املسار امتدا  

رقم 89 - 20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

87ي09ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 MILTA(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.KECH

معالجة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

وتنضيف املوا .

الدكان) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
والكائن بتجزئة املسار امتدا ) (2 رقم)

رقم)89 - 20000)مراكش املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 520 ( (: السيد محلد امين تالمي)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 280 ( (: السيدة ابتسام الجعواني)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

التالمي) امين  محلد  السيد 
ازكزا) زنقة  (2 الشقة) (2( عنوانه)ا))

اكدال))0090ي))الرباط املغرب.
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الجعواني) ابتسام  السيدة 
تجزئة اللة عائشة حي) ي) عنوانه)ا))
اأنان عيالن))020)2)اسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (
ومواطن مسيري الشركة:

الجعواني) ابتسام  السيدة 
تجزئة اللة عائشة حي) ي) عنوانه)ا))

اأنان عيالن)020)2)اسفي املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
09) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم))898.
08Iي

CABINET FIDUCIARE ATLANTIQUE

نور العزيز طرنسبور
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 CABINET FIDUCIARE
ATLANTIQUE

 RUE LAHORE ET SAYED
 KOTB RES ASSEDK BUREAU
 K TANGER RUE LAHORE ET
 SAYED KOTB RES ASSEDK

 BUREAU(K(TANGER، 90000،
TANGER MAROC

نور العزيز طرنسبور شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع الحر 
سيد القطب اقامة الصدق مكتب 

ك طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7)07يي
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 02) أنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
نور) (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

العزيز طرنسبور.
نقل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

البضائع.
عنوان املقر االأتلاعي):)شارع الحر)

سيد القطب اقامة الصدق مكتب ك)
طنجة)-)90000)طنجة املغرب.

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

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتا ي:

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد البهجة عزيز عنوانه)ا))حي)
 2 مجلوعة) كولف  مسنانة  الرهراه 
اقامة)5ي)الطابق)ي)رقم)83  90000 

طنجة املغرب.
السيدة  او ي حليلة عنوانه)ا))
الحسن) مؤسسة  العشاق  شارع 
 90000 التحضير ة طنجة) االقسام 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البهجة عزيز عنوانه)ا))حي)
 2 مجلوعة) كولف  مسنانة  الرهراه 
 90000 83 ي)رقم) الطابق) 5ي) اقامة)

طنجة املغرب
السيدة  او ي حليلة عنوانه)ا))
الحسن) مؤسسة  العشاق  شارع 
طنجة) (90000 التحضير ة) االقسام 

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)7225.
0Iيي

sofoget

APIA COSMETIQUE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
APIA COSMETIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي  القنيطرة 
33ي زنقة معلورة إقامة أكيلدن 

شقة 2ي الطابق الخامس   2000ي 

القنيطرة املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ي2278.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) (2020 نونبر) (2( في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «3.200.000) رهم»)
 3.500.000« إ 2) «00.000ي) رهم»)
 رهم»)عن طريق):))إ ماج احتياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي  بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)80522.
2Iيي

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 JAWHAR HOTEL
MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البر د 

09)2 ، 20000، مراكش املغرب
 JAWHAR HOTEL

MANAGEMENT شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلأتلاعي فيال رقم 

33 باب اغلي  - 20000 مراكش 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

يي395.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 نونبر) (09 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
 JAWHAR HOTEL الشريك الوحيد)
رأسلالها) مبلغ  ( (MANAGEMENT
مقرها) وعنوان  00.000ي) رهم 
(- ( باب اغلي) (33 اإلأتلاعي فيال رقم)
(: ل) نتيجة  املغرب  مراكش  (20000

عدم استلرار نشاط الشركة.
فيال) ب  التصفية  مقر  حد   و 
مراكش) (20000 (- باب اغلي) (33 رقم)

املغرب.)

و عين:

رويمي) ( ميشيل) ا لي  السيد)ة))

بريطانيا) ي00) بريطانيا) عنوانه)ا)) و 

بريطانيا كلصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

2ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)8525يي.

3Iيي

ST2C

CONSVAL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

ST2C

 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS(N°4 RES(NAJM(APPT

N°4 ، 90000، TANGER(MAROC

CONSVAL شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

موالي  وسف, زنقة ميلوزا, رقم 

2 اقامة النجم الشقة 2  - 90000 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.73257

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 أكتوبر) 3ي) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

محلد الهاأر) )ة)) تفويت السيد)

225)حصة اأتلاعية من أصل)250 

حصة لفائدة))السيد))ة)))ليد ا رويج)

تشيلوس بتاريخ)3ي)أكتوبر)2020.

الهاأر) ( )ة))محلد) تفويت السيد)

225)حصة اأتلاعية من أصل)250 

حصة لفائدة))السيد))ة))سونيا رويج)

تشيلوس بتاريخ)3ي)أكتوبر)2020.
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باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)7229.
2Iيي

HELP ENTREPRISE

BEN LHOSSIN PRESSING
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

HELP ENTREPRISE
 23RUE(BOURED 2EME(ETG
 APPT 4 ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC
 BEN LHOSSIN PRESSING

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي الطابق 
امر�سي متجر رقم 82ي تجزئة 2 - 

22000 الصويرة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53(7

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت) (2020 نونبر) (2( في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
بريكة باعقيل) )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اأتلاعية  حصة  000.ي)
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  000.ي)
مريلة باعقيل بتاريخ))2)نونبر)2020.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
االبتدائية بالصويرة))بتاريخ)27)نونبر)

2020)تحت رقم)289.
5Iيي

LOGIFIN

AJNHI TEAM
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

إنشاء)فرع تابع للشركة

LOGIFIN
 RUE(OUED(ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER(ETAGE, APP(N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
AJNHI TEAM شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي الطابق 
امر�سي في علارة رقم C املجلع 

السكني الفصول امربعة شارع عبد 
هللا كنون - 90000 طنجة  املغرب .

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

527ي.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2020 أكتوبر) 3ي) في) املؤرخ 
تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)
شارع) بالعنوان  الكائن  و  (- التسلية)
محلد الخامس بلركز باب بر  عل2)
002ي9   -  2 رقم) الوطنية  الطريق 
شفشاون))املغرب))و املسير من طرف)

السيد)ة))املكوثي عبد الحفيظ.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بشفشاون))بتاريخ)27)نونبر)

2020)تحت رقم)302/2020.
7Iيي

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 JAWHAR SPA
MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البر د 

09)2 ، 20000، مراكش املغرب
 JAWHAR SPA MANAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلأتلاعي فيال رقم 

33 باب اغلي  - 20000 مراكش 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

7ي395.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 نونبر) (09 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
 JAWHAR SPA الوحيد) الشريك 
رأسلالها) مبلغ  ( (MANAGEMENT
مقرها) وعنوان  00.000ي) رهم 
(- ( باب اغلي) (33 اإلأتلاعي فيال رقم)
(: ل) نتيجة  املغرب  مراكش  (20000

عدم استلرار نشاط الشركة.

و حد  مقر التصفية ب فيال رقم)
مراكش) (20000 (- ( اغلي) باب  (33

املغرب.)
و عين:

رويمي) ( ( ميشال) ا لي  السيد)ة))
بريطانيا) ي00) بريطانيا) عنوانه)ا)) و 

بريطانيا كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)8292يي.
8Iيي

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MORO&CIE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البر د 

09)2 ، 20000، مراكش املغرب
MORO&CIE شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 3ي / 2ي 

مكتب رقم 3  رب مسيوي  وار 
العسكر - 20000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

09323ي
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 شتنبر) ي0)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MORO&CIE
غرض الشركة بإ جاز):)استيرا )/)
تصد ر بيع املنتجات واملوا  الغذائية.

 / 3ي  (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
3) رب مسيوي  وار) مكتب رقم) 2ي)

العسكر)-)20000)مراكش املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

حصة) (BUSDEV( :( ( 300 الشركة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 CASARTISAN الشركة)

EXPORTS(:((300)حصة بقيلة)00ي 

 رهم للحصة).

 200 ( (: ( السيد مامون الزعراوي)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

((: سبا ا) تريستان  كاميل  ( السيد)

200)حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) (BUSDEV الشركة)

تجزئة رقم)89/89)مكرر حي الصناعي)

 20000  588 البر د) صندوق  از ي 

مراكش املغرب.

 CASARTISAN الشركة)
زنقة) 0ي) رقم) عنوانه)ا)) ( (EXPORTS

سيدي) (( شقة) (3 الطابق) الحرية 

البيضاء) الدار  (20000 انفا) بليوط 

املغرب.

السيد مامون الزعراوي))عنوانه)ا))

فيال  ي كولف طريق الكولف النخيل)

الجنوبي))20000)مراكش املغرب.

سبا ا) تريستان  كاميل  ( السيد)

عنوانه)ا))املكيس)2)فيال)2ي)النخيل)

الجنوبي)20000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مامون الزعراوي))عنوانه)ا))

فيال  ي كولف طريق الكولف النخيل)

الجنوبي))20000)مراكش املغرب

سبا ا) تريستان  كاميل  ( السيد)

عنوانه)ا))املكيس)2)فيال)2ي)النخيل)

الجنوبي)20000)مراكش املغرب

عنوانه)ا)) ( الغا ي مجاطي) السيد 
اقامة) (2 الطابق) (5 زنقة كريكو رقم)

راشد ة))0)900)طنجة املغرب

السيد حلزة البارو ي))عنوانه)ا))
 3 مجاط) 8ي) رقم) هاني  ام  رياض 

النخيل ش))20000)مراكش املغرب.
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باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

2ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)ي852يي.

9Iيي

INFOPLUME

SIYAHA TARFIHIYA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

INFOPLUME

29ي شارع محلد الخامس اقامة 

ميلوزا ي رقم 7ي ، 90000، طنجة 

املغرب

SIYAHA TARFIHIYA شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 32، شارع 

موالي عبدهللا ، علارة 23، الطابق 

السفلي - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي)07يي

 03 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020  أنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SIYAHA TARFIHIYA

االنشطة) (: غرض الشركة بإ جاز)

السياحية.

عنوان املقر االأتلاعي):)32،)شارع)

الطابق) (،23 علارة) (، موالي عبدهللا)

السفلي)-)90000)طنجة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 500 ( (: الهروش) ألال  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

السيد علير الهروش):))500)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الهروش  ألال  السيد 

 90000  82 رقم) بطوطة  ابن  شارع 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) الهروش  علير  السيد 

 90000  82 رقم) بطوطة  ابن  شارع 

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الهروش  ألال  السيد 

 90000  82 رقم) بطوطة  ابن  شارع 

طنجة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

2ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)7222.

20Iي

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائتلانية الثقة العيون

LAAYOUNE

TAFKOUT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتلانية الثقة العيون

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 72000، املر�سى العيون 

املغرب

TAFKOUT شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 

البحارة حي الوحدة شارع الرما ي 
رقم )7ي املر�سى العيون. - 70002 

املر�سى العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32203

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 07) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.TAFKOUT

تسويق) (: (: غرض الشركة بإ جاز)

التوريدات) (، الغيار) قطع  مختلف 

وصيانة) بيع  (، ام وات) (، الصناعية)

امعلال) (، امليكانيكية) املعدات 

ملحقات) (، والهياكل) امليكانيكية 

استيرا  امليكانيكا الدقيقة) (، الهيكل)

(، )السيارات) الغيار) قطع  توزيع  (،

مركبات البضائع الثقيلة)،)اآلالت......

تجزئة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

الرما ي) شارع  الوحدة  حي  البحارة 

 70002 (- العيون.) املر�سى  )7ي) رقم)

املر�سى العيون املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: كروي) سليرة  السيدة 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) كروي  سليرة  السيدة 

 37( حي الوحدة تجزئة البحارة رقم)

املر�سى) (70002 العيون.) املر�سى 

العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) كروي  سليرة  السيدة 

 37( حي الوحدة تجزئة البحارة رقم)

املر�سى) (70002 العيون.) املر�سى 

العيون املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)09) أنبر)

2020)تحت رقم)3/2020ي30.

Iي2ي

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائتلانية الثقة العيون

LAAYOUNE

WOLF LINE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتلانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 72000، املر�سى العيون 

املغرب
WOLF LINE TRANS  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 
محلد الخامس رقم 892 تجزئة 

املسيرة الخضراء شقة ي0 املر�سى 
العيون. - 70002 املر�سى العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32205

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 02) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 WOLF(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

. LINE TRANS
نقل) (. (: بإ جاز) الشركة  غرض 
البضائع أو املؤأر أو الوكيل بالعلولة)
مي) البري  النقل  ؛) الغير) عن  نيابة 
النقل) نوع.) أي  من  منتج  أو  بضائع 
البري للبضائع لجليع االتجاهات في)
املغرب والخارج)؛)التوسط في خدمات)
اللوأستية.) والخدمات  النقل 
الخدمات) أو  املناولة  علليات  أليع 
اللوأستية أو تأأير املركبات املرتبطة)
بخدمة) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

النقل.......
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شارع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
تجزئة) (892 رقم) الخامس  محلد 
املر�سى) ي0) شقة) الخضراء) املسيرة 
العيون) املر�سى  (70002 (- العيون.)

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
((: ( وشن) اللطيف  عبد  السيد 
00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي)

للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
وشن)) اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا))حي تيليال رقم)2)0ي)تيكوين)

اكا  ر)))80000)اكا  ر املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
وشن)) اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا))حي تيليال رقم)2)0ي)تيكوين)

اكا  ر)))80000)اكا  ر))املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)09) أنبر)

2020)تحت رقم)3022/2020.

22Iي

LAHLOU MOHAMMED

 STE LOS BOLICHES
INVESTISSEMENTS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

LAHLOU MOHAMMED
2 شارع املسيرة الخضراء الطابق 
االول رقم املكتب 5 ، 90020، 

طنجة املغرب
 STE LOS BOLICHES

INVESTISSEMENTS SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 0ي زنقة 

كندي - 90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ي3320.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2020 نونبر) (09 في) املؤرخ 
املسؤولية) ذات  شركة  حل 
 STE LOS BOLICHES املحدو ة)
مبلغ) ( (INVESTISSEMENTS SARL
رأسلالها)200.000,00) رهم وعنوان)
كندي) زنقة  0ي) اإلأتلاعي) مقرها 
(: نتيجة ل) املغرب  طنجة  (90000  -

توقف امنشطة التجارية لشركة.
0ي)زنقة) و حد  مقر التصفية ب)

كندي)-)90000)طنجة املغرب.)
و عين:

و) يسين  ( عبدالسالم) السيد)ة))
تجزئة) املجاهد ن  زنقة  عنوانه)ا))
طنجة) (90000 الطا ميرا فيال يسين)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
07) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)787)23.

23Iي

SOFICODEX

VIVA FOREVER
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFICODEX
ي2 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ،  رب علر ، 20032، الدار 
البيضاء املغرب

VIVA FOREVER شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي   ار الهناء 

03 مجلوعة ي0 علارة 0ي الرقم 
من 02 ا 2 09 االزهر - 00ي20 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
282707

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) )ي)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 VIVA (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.FOREVER
غسيل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
واملباني) السيارات  وصيانة  وتنظيف 
الصناعية وامثاث واملنشآت الحرارية)

الشلسية)
مشغل أليع منشآت الصفائح) (
وامليكانيكية) والطالء) املعدنية 

والكهربائية وصيانة السيارات.
•)تاأر أليع املعدات أو امللحقات)
أو قطع الغيار للسيارات الجد دة أو)

املستعللة.
الغسيل) معدات  لجليع  موزع  (•
السيارات) وإصالح  والصيانة 

وتشخيص السيارات.
•)أعلال ترميم صغيرة.

التنظيف) منتجات  وشراء) بيع  (•
والغسيل.

•)امليكانيكا بشكل عام.
:)  ار) االأتلاعي) املقر  عنوان 
0ي  علارة) ي0) مجلوعة) (03 الهناء)
الرقم من)02)ا 2)09)االزهر)-)00ي20 

الدارالبيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد بوشعيب الكحلي):))000.ي 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
)السيد بوشعيب الكحلي):)000.ي 

بقيلة)00ي) رهم.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
الكحلي) بوشعيب  السيد 
 22 عنوانه)ا))أنان البرنو�سي علارة)
 20000 03)شطر ب2)البرنو�سي) رقم)

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الكحلي) بوشعيب  السيد 

 22 عنوانه)ا))أنان البرنو�سي علارة)
 20000 03)شطر ب2)البرنو�سي) رقم)

الدار البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

2ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)757289.

22Iي

SOFICODEX

VIVA LOCA-IMMO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFICODEX

ي2 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ،  رب علر ، 20032، الدار 

البيضاء املغرب

VIVA LOCA-IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي ي7 اقامة 

ابن بطوطة زاوية ابن بطوطة و عبد 

الكريم الد وري الطابق االول الرقم 

3 - 00ي20 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

282705

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 ي0) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 VIVA (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.LOCA-IMMO

غرض الشركة بإ جاز):)شراء)وبيع)

العقارات والتطوير العقاري.
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واإل ارة) واالستحواذ  اإلنشاء)
التجارية) املؤسسات  لجليع  الحرة 
وتأأير) (، العقارية وغيرها) والوكاالت 
التي  لكن) املباني  أليع  شراء) أو 
امشكال) من  شكل  بأي  استخدامها 

لغرض الشركة..
عنوان املقر االأتلاعي):)ي7)اقامة)
ابن بطوطة زاوية ابن بطوطة و عبد)
الكريم الد وري الطابق االول الرقم)

3 - 00ي20)الدارالبيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد بوشعيب الكحلي):))000.ي 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
)السيد بوشعيب الكحلي):)000.ي 

بقيلة)00ي) رهم.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
الكحلي) بوشعيب  السيد 
 22 عنوانه)ا))أنان البرنو�سي علارة)
 20000 03)شطر ب2)البرنو�سي) رقم)

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الكحلي) بوشعيب  السيد 
 22 عنوانه)ا))أنان البرنو�سي علارة)
 20000 03)شطر ب2)البرنو�سي) رقم)

الدار البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)757288.
25Iي

GRAFCO SARL AU

3A TRANS LINES
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GRAFCO SARL AU
 N°15 RUE(TELEMCAN

 RESIDENCE(GHITA(MEKNES ،
50000، MEKNES(MAROC

3A TRANS LINES شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 5ي زنقة 

تللسان إقامة غيتة - 50000  
مكناس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي5)ي5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) 9ي)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 3A (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.TRANS LINES
نقل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير
التصد ر و اإلستيرا .

5ي  (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
  50000 (- زنقة تللسان إقامة غيتة)

مكناس))املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 200.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد عبد املالكي إ ريس):))2.000 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
إ ريس) املالكي  عبد  السيد 
مكناس)) ( (50000 مكناس) ( عنوانه)ا))

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
إ ريس) املالكي  عبد  السيد 
مكناس)) ( (50000 مكناس) ( عنوانه)ا))

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي0) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

2020)تحت رقم)80ي2.

I)2ي

ST2C

5G STORE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ST2C

 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS(N°4 RES(NAJM(APPT

N°4 ، 90000، TANGER(MAROC

5G STORE شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي الطابق 

امر�سي ، املبنى 3ي،اقامة عا دة 2)، 

شارع موالي رشيد. - 90000  طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

0797يي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 5G (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.STORE

غرض الشركة بإ جاز):)بيع السلع)

اإللكترونية بالجللة والتقسيط.

الطابق) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

امر�سي)،)املبنى)3ي،اقامة عا دة)2)،)

90000))طنجة) شارع موالي رشيد.)-)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: مسعي) محلد  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مسعي  محلد  السيد 

رابغ)) يي9ي2) ( عبدهللا) امللك  ( شارع)

املللكة العربية السعو  ة.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مسعي  محلد  السيد 

رابغ)) يي9ي2) ( عبدهللا) امللك  ( شارع)

املللكة العربية السعو  ة

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)ي)72.

27Iي

expert(comptable

 D’ETUDES ET DE

 CONSTRUCTION DURAND

« S.E.C.D « Sarl
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

expert(comptable

nador ، 62000، nador(maroc

 D’ETUDES ET DE

 CONSTRUCTION DURAND

S.E.C.D « Sarl » شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : 2 - ساحة 

املسيرة - علارة امحباس - 2000) 

الناظور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.  8509

العام) الجلع  بلقت�سى 

يي) أنبر) في) املؤرخ  اإلستثنائي 

 D’ETUDES ET DE 2020)تقرر حل)

 CONSTRUCTION DURAND »

S.E.C.D » Sarl)شركة ذات املسؤولية)

00.000ي  رأسلالها) مبلغ  املحدو ة 

 2 اإلأتلاعي) مقرها  وعنوان   رهم 

امحباس) علارة  (- املسيرة) ساحة  (-

نتيجة) املغرب  الناظور  ((2000  -

اللركوض التجاري.
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و عين:
و) أ رغال  ( هللا) نصر  السيد)ة))
سلوان) (- ي) حي ضرضورة) عنوانه)ا))
2000))الناظور))املغرب كلصفي))ة))

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
بتاريخ)يي) أنبر)2020)وفي)2)-)ساحة)
 (2000 (- امحباس) علارة  (- املسيرة)

الناظور املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي  بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)3777.

28Iي

فيكوج  و سوس ش م م للشريك الوحيد

شركة الفتح موكادور
 ش م م

 STE EL FATH - للشريك الوحيد 
MOGADOR SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االأتلاعي للشركة
فيكوج  و سوس ش م م للشريك 

الوحيد
25، شارع العقبة، ، 22000، 

الصويرة املغرب
شركة الفتح موكا ور ش م م 

 STE EL FATH - للشريك الوحيد
MOGADOR SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 2، 
شارع لال آمنة، علارة الهشلاوي،  - 

22000 الصويرة املغرب..
تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
587ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)22) وليوز)2020)تم))تحويل))
للشركة) الحا ي  االأتلاعي  املقر 
علارة) آمنة،) شارع لال  (،2 »رقم) من)
الصويرة) (22000 (- ( الهشلاوي،)
سيدي) بوزمور،) » وار  إ 2) املغرب.»)
كاوكي،)تلنار،)سيدي كاوكي)-)22000 

الصويرة))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

0ي  بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)ي32.

29Iي

expert(comptable

 D’ETUDES ET DE

 CONSTRUCTION DURAND

« S.E.C.D « Sarl
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

expert(comptable

nador ، 62000، nador(maroc

 D’ETUDES ET DE

 CONSTRUCTION DURAND

S.E.C.D « Sarl » شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 2 - ساحة 

املسيرة - علارة امحباس  - 2000) 

الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  8509

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

 2020 يي) أنبر) في) املؤرخ 

املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

 D’ETUDES ET DE املحدو ة)

 CONSTRUCTION DURAND

رأسلالها) مبلغ  ( (» S.E.C.D » Sarl

مقرها) وعنوان  00.000ي) رهم 

اإلأتلاعي)2)-)ساحة املسيرة)-)علارة)

الناظور املغرب) ((2000 (- ( امحباس)

نتيجة ل):)الركوض التجاري.

و حد  مقر التصفية ب)2)-)ساحة)

 (2000 (- ( علارة امحباس) (- املسيرة)

الناظور املغرب.)

و عين:

و) أ رغال  ( هللا) نصر  السيد)ة))

سلوان) (- ي) حي ضرضورة) عنوانه)ا))

2000))الناظور))املغرب كلصفي))ة))

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي  بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم))377.

30Iي

mohammed(boumzebra

EL FAJR LIL BINAA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وفاة شريك

mohammed(boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
EL FAJR LIL BINAA  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

مسيرة الخضراء رقم 2)ي - 23200 
الفقيه بن صالح املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

83يي.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)2ي) أنبر)2020)تم اإلعالم)
بوفاة الشريك محلد يشهاب و توزيع)
لرسم) (

ً
تبعا الورثة  عل2  حصصه 

 2020 07) أنبر) في) املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل امتي):

((، ( يشهاب) املعطي  السيد)ة))
))3.ي)حصة).

السيد)ة))نجاة الهالوي))،)))02.ي 
حصة).

السيد)ة))توفيق يشهاب))،))252.ي 
حصة).

السيد)ة))زكرياء)يشهاب))،))252.ي 
حصة).

 72( ( (، ( يشهاب) ( هند) السيد)ة))
حصة).

 72( ( (، ( مينة يشهاب) السيد)ة))
حصة).

 72( ( (، ( زينب يشهاب) السيد)ة))
حصة).

 72( ( (، ( يشهاب) تريا  السيد)ة))

حصة).

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

)ي) أنبر)2020)تحت رقم))37.

Iي3ي

STE HAMMOUJ ET CONSORTS SARL

 STE ARTS DESIGN

BUILDING SARL AU
إعالن متعد  القرارات

 STE HAMMOUJ ET CONSORTS

SARL

 168ave(mohammed(diouri

 n°5 kenitra ، 14000، kenitra

MAROC

 STE ARTS DESIGN BUILDING

SARL AU »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االأتلاعي: 0RUEي 

 IBNOU RIFAI ANGLE ZURICH

MAARIF - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.25(27

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2020 مارس) (03 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)

للشركة) اأتلاعية  حصص  تفويت 

عن طريق هبة

قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:))

تحويل الشكل القانوني للشركة

قرار رقم)3:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تحيين القانون االسا�سي

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)

عل2) الذي  نص  و7:) (( رقم) بند 

تفويت السيد الشرقي العلمي) ما لي:)

طريق) عن  اأتلاعية  حصة  (500

لفائدة) حصة  (500 اصل) من  هبة 

بتاريخ) ( خد جة) الشرعي  السيدة 

 03/03/2020
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بند رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:))

ذات) شركة  من  الشركة  تحويل 

ذات) شركة  إ 2  ( محدو ة) مسؤولية 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2020)تحت رقم)508ي75.

32Iي

BEFEC

CLINIQUE MEDICO-

 CHIRURGICALE-MAISON

 D›ACCOUCHEMENTS «VAL

»D›ANFA
شركة املساهلة

استلرار نشاط الشركة

»فال  انفا»

مصحة طبية-أراحية - مصحة 

الوال ة    ش م

سجل تجاري رقم 9)30.7

استلرار الشركة

العام) الجلع  قرار  بلقت�سى  (-I

(، (2020 اإلستثنائي بتاريخ2ي)نوفلبر)

طبية- مصحة  »فال  انفا») لشركة)

شركة) الوال ة،) مصحة  (– أراحية)

 8.382.(00 رأسلالها) مساهلة،)

اإلأتلاعي) مقرها  الكائن   رهم،)

موالي) شارع  –9ي،) بالدارالبيضاء)

الخسائر) معا نة  تلت  (، رشيد)

الشركة) حققنها  التي  املتراكلة 

تتجاوز) الخسائر  هذه  ان  وتالحظ 

من) ( املستنتج) املال  راس  مبلغ 

(¾ 9ي2.20ي.ي3عن) الحسابات حتى)

الرأس املال اإلأتلاعي و تقرر بالتا ي)

و) الشركة  استلرار  للقانون  طبقا 

اإلأتلاعي) رأسلالها  تأسيس  إعا ة 

من أد د و ذلك في اآلأال القانونية.

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم  ( (-II

بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 

  2020 5ي) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)757.555.

بالسجل) الشركة  تقييد  تم  (-III

بالدار) التجارية  باملحكلة  التجاري،)

 2020 5ي) يسلبر) ( بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)732.ي3. 

للنسخة و اإلشارة

33Iي

ficogedek(sarl(au

SILVIA PROMOTION SARL
إعالن متعد  القرارات

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

 SILVIA PROMOTION SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة»

وعنوان مقرها االأتلاعي: ضيعة 

سيلفيا ا ت علي وسعيد ازروفن - 

50050 مجاط مكناس املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.279(9

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

2020)تم اتخاذ) 0ي) أنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

عل2) الذي  نص  ي0:) رقم) قرار 

ما لي:)تعيين السيدة الزهرة اسنو�سي)

لوفاة) تبعا  للشركة  كلسيرة أد دة 

السيد نور الد ن قي�سي

عل2) الذي  نص  (:02 رقم) قرار 

ما لي:)تعيين السيدة الزهرة اسنو�سي)

كلوقعة أد دة للشركة تبعا لوفاة)

السيد نور الد ن قي�سي

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)

بند رقم).:)الذي  نص عل2 ما لي:).

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

)ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

2020)تحت رقم)2303.

32Iي

ETS BEN aaouinate 

BELGAR TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS BEN aaouinate
 AV HASSAN II IMM ABOUELFAJ
 APPARTEMENT(N 2 ZEMAMRA
 zemamra، 24200، ZEMAMRA

maroc
BELGAR TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 
الحسن الثاني اقامة أبو الفراج شقة  

الزمامرة - 22200 الزمامرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي77ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  )ي20) 8ي) نا ر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.BELGAR TRANS
منعش) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

عقاري
بيع موا  البناء.

شارع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
الحسن الثاني اقامة أبو الفراج شقة))

الزمامرة)-)22200)الزمامرة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد سعيد بلحفيضية):))000.ي 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

بلحفيضية)) سعيد  السيد 

بويقور) 9ي) زنقة) (20 عنوانه)ا))

احداف ازرو)00ي53)ازرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بلحفيضية) سعيد  السيد 

بويقور) 9ي) زنقة) (20 عنوانه)ا))

احداف ازرو)00ي53)ازرو املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 08 بتاريخ) ( بنور) بسيدي  االبتدائية 

مارس))ي20)تحت رقم)2يي.

35Iي

STE AGEFICO SARL

PIZZERIA SALENA

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

STE AGEFICO SARL

2ي شارع علر الخيام الطابق الثاني 

رقم 2 ، 90000، طنجة املغرب

PIZZERIA SALENA شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي طريق 

تطوان تجزئة  ورية رقم 33 - 

90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

7ي295.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) 2ي20) شتنبر) (23 في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

نورالد ن) )ة)) السيد) تفويت 

من) اأتلاعية  حصة  (50 هرواش)

)ة)) السيد) ( حصة لفائدة) (50 أصل)

شتنبر) (23 عبدالحق هرواش بتاريخ)

2ي20.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

نونبر) يي) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2ي20)تحت رقم)8يي23ي.

I)3ي
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اسلوب

ESTRELLA HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

اسلوب

 RUE(ACH(ATTAOUI(RIAD 36 25

 LOCAL 1A(TANGER ، 90000،

TANGER املغرب

ESTRELLA HOLDING شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 25 زنقة 

الحاج العطاوي اقامة الرياض )3 

بقعة )ي3 محل 2 أ طنجة - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

0823يي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 شتنبر) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ESTRELLA HOLDING

توحيد) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

ذات) الشركات  مختلف  في  املصالح 

وحدة) ولضلان  املشتركة  املصالح 

اإل ارة.

)إنجاز كافة أعلال البناء)املختلفة.
االنعاش العقاري

موا ) أليع  وتصد ر  استيرا  

البناء)أو معدات البناء.

إنشاء)وتشغيل املباني لالستخدام)

والسكني) والتجاري  الصناعي 

والسياحي والفندقي.
زنقة) (25 (: عنوان املقر االأتلاعي)

 3( الرياض) اقامة  العطاوي  الحاج 

بقعة))ي3)محل)2)أ طنجة)-)90000 

طنجة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: اسلار) ا ريس  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اسلار  ا ريس  السيد 

اشبيلية) اقامة  امللكي  الجيش  شارع 

الطابق الرابع رقم)0ي)تطوان)93000 

تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) اسلار  ا ريس  السيد 

اشبيلية) اقامة  امللكي  الجيش  شارع 

الطابق الرابع رقم)0ي)تطوان)93000 

تطوان املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)25ي273.

37Iي

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

JOUDIA NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.2ي

FES ، 30000، FES(MAROC

JOUDIA NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 8ي 

تجزئة الشريبي الطابق 2 الشقة 

) طريق ا لوزار  - 30000 فاس 

املللكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(5229

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 7ي)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.JOUDIA NEGOCE

امشغال) (: غرض الشركة بإ جاز)

التجارة) (- البناء) أشغال  و  املختلفة 

بصفة عامة)-)التصد ر و اإلسترا .

8ي  رقم) (: عنوان املقر االأتلاعي)

 ( الشقة) (2 الطابق) الشريبي  تجزئة 

طريق ا لوزار))-)30000)فاس املللكة)

املغربية.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

00ي)حصة) ( السيدة سهام فارح):)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) فارح  سهام  السيدة 

البيرو) زنقة  يي) اإلسلاعلية) شارع 

املللكة) فاس  (30000 ي  الزهور)

املغربية.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) فارح  سهام  السيدة 

البيرو) زنقة  يي) اإلسلاعلية) شارع 

املللكة) فاس  (30000 ي  الزهور)

املغربية

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

0ي) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)3520.

38Iي

CENTREDAFFAIRESAMANE

دسكونت تور
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

CENTREDAFFAIRESAMANE
 QUARTIER BOURGOGNE

 RUE RAGRAGA RES LA
 CORNICHE(APPT 01 RD(C(IMM

 02 CASABLANCA، 20300،
CASABLANCA MAROC

 سكونت تور شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزاة 
ركراكي محل تجاري رقم 32 - 

20000 تلارة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
520ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) (2020 أكتوبر) (20 في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
)ة))عزيز البوزيدي) تفويت السيد)
أصل) من  اأتلاعية  حصة  00ي)
300)حصة لفائدة))السيد))ة))ألال)

لحري�سي بتاريخ)20)أكتوبر)2020.
)ة))عزيز البوزيدي) تفويت السيد)
00ي)حصة اأتلاعية من أصل)200 
حصة لفائدة))السيد))ة))مبارك بليس)

بتاريخ)20)أكتوبر)2020.
)ة))عزيز البوزيدي) تفويت السيد)
00ي)حصة اأتلاعية من أصل)500 
حصة لفائدة))السيد))ة))عزيزة مروا )

بتاريخ)20)أكتوبر)2020.
بويز) سعد  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اأتلاعية  حصة  00ي)
300)حصة لفائدة))السيد))ة))ألال)

لحري�سي بتاريخ)20)أكتوبر)2020.
بويز) سعد  )ة)) السيد) تفويت 
00ي)حصة اأتلاعية من أصل)200 
حصة لفائدة))السيد))ة))مبارك بليس)

بتاريخ)20)أكتوبر)2020.
بويز) سعد  )ة)) السيد) تفويت 
00ي)حصة اأتلاعية من أصل)500 
حصة لفائدة))السيد))ة))عزيزة مروا )

بتاريخ)20)أكتوبر)2020.
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باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

نونبر) (2( بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2020)تحت رقم)ي225.

39Iي

AL ALAMIYA D’ENGINS SARLAU  

 AL ALAMIYA D'ENGINS

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

 AL ALAMIYA D›ENGINS

SARLAU

 AV(HASSAN 2 IMM(JOULIETTE

 2EME ETAGE APPT3

 MOHAMMEDIA ، 28830،

MOHAMMEDIA MAROC

 AL ALAMIYA D'ENGINS SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  شارع 

الحسن الثاني، علارة أوليات 

الطابق الثاني، الشقة 3 املحلد ة  - 

28830 املحلد ة  املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.22327

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في)7ي) نا ر)2020)تم))تحويل))

املقر االأتلاعي الحا ي للشركة من)»)

شارع الحسن الثاني،)علارة أوليات)

املحلد ة)) (3 الشقة) الثاني،) الطابق 

(« إ 2) املغرب») ( املحلد ة) (28830  -

التازي) القا�سي  زنقة  0ي،) الشقة)

 28830 (- السعا ة العالية املحلد ة)

املحلد ة))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

9ي  بتاريخ) ( باملحلد ة) االبتدائية 

فبرا ر)2020)تحت رقم)359.

20Iي

(ETORKI BOIS    (SARL AU

ETORKI BOIS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

(ETORKI(BOIS    (SARL(AU
 LOTISSEMENT ELFILAHA

 NR(B6 KHEMISSET ، 15020،
KHEMISSET MAROC

ETORKI BOIS شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 
الفالحة رقم ب) الخليسات - 

5020ي الخليسات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55ي29

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 0ي) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ETORKI BOIS
غرض الشركة بإ جاز):)مقاولة في)
تاأر) (/ اإلنشائية) امعلال  مختلف 
الحد د) تاأر  (/ بالجللة) امخشاب 

بالجللة.
تجزئة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
(- الخليسات) ب)) رقم  الفالحة 

5020ي)الخليسات املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

00.000,00ي) رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: الد مي) سعيد  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الد مي  سعيد  السيد 

زنقة بني مستارة الرقم)33)حي الوحدة)

القرية سال)002يي)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( الد مي) السيد سعيد 

زنقة بني مستارة الرقم)33)حي الوحدة)

القرية سال)002يي)سال املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي  بتاريخ) ( بالخليسات) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)839.

Iي2ي

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

TRIUMPH CAR

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.2ي

FES ، 30000، FES(MAROC

TRIUMPH CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : رقم 3 

شارع اللة مريم قسيارية مرني�سي، 

فاس - 30000 فاس املللكة 

املغربية.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي2599.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2020 نونبر) (25 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (TRIUMPH CAR حل)

رأسلالها) مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  500.000) رهم 

مريم) اللة  شارع  (3 رقم) اإلأتلاعي 

 30000 (- فاس) مرني�سي،) قسيارية 

لعدم) نتيجة  املغربية  املللكة  فاس 

استأناف نشاط الشركة.

و عين:
و) لزرق  ( ( عبداملالك) السيد)ة))
 98 علارة) ي) عنوانه)ا)) ار السعا ة)
الطابق)3)الشقة)02)مراكش)20000 
مراكش املللكة املغربية كلصفي))ة))

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
 3 رقم) وفي  (2020 نونبر) (25 بتاريخ)
مرني�سي،) قسيارية  مريم  اللة  شارع 
فاس)-)30000)فاس املللكة املغربية.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم))ي)3.
22Iي

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

PARA TRIOMPHE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.2ي

FES ، 30000، FES(MAROC
PARA TRIOMPHE شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي : رقم 0يي، 

تجزئة أسلاء، متجر رقم ي، طريق 
عين الشقف، فاس - 30000 فاس 

املللكة املغربية.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.232(3

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 نونبر) (20 املؤرخ في)
ذات) شركة  (PARA TRIOMPHE
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 
 50.000 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 
 رهم وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم)
ي،) رقم) متجر  أسلاء،) تجزئة  0يي،)
 30000 (- طريق عين الشقف،)فاس)
لعدم) نتيجة  املغربية  املللكة  فاس 

استأناف نشاط الشركة.
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و عين:
و) بناني  الرطل  ( مريم) السيد)ة))
عنوانه)ا))رقم)ي3)زنقة العابد الفا�سي)
 30000 ( شارع ابن الخطيب بورمانة)
)ة)) كلصفي) املغربية  املللكة  فاس 

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
بتاريخ)20)نونبر)2020)وفي رقم)0يي،)
طريق) ي،) رقم) متجر  أسلاء،) تجزئة 
فاس) (30000 (- فاس) عين الشقف،)

املللكة املغربية.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
0ي) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)3582.
23Iي

FIDUNEWS SARL A.U

FLIPCOBELIYA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUNEWS SARL A.U
 BD(BAHMAD(N°10 BELVEDERE

 CASABLANCA 220 ، 20300،
CASABLANCA MAROC

FLIPCOBELIYA شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 0ي شارع 

الحرية الطابق 3 شقة رقم 5  - 
20ي20 الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
283039

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 يي) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.FLIPCOBELIYA

منعش) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
عقاري

شراء)وبيع املنتجات الزراعية
إستيرا  وتصد ر أليع املنتجات)

واملوا ).
0ي)شارع) عنوان املقر االأتلاعي):)
 -   5 رقم) شقة  (3 الطابق) الحرية 

20ي20)الدار البيضاء))املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد خالد سابا):))000.ي)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) سابا  خالد  السيد 
 22( علارة) (20 س) م  امزهر  تجزئة 
الدار) (20000 ( ( ( ( االلفة) 2ي) شقة)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سابا  خالد  السيد 
 22( علارة) (20 س) م  امزهر  تجزئة 
الدار) (20000 ( ( ( ( االلفة) 2ي) شقة)

البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)39)757.

22Iي

SM PARTNERS

OASIS BUSINESS CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

SM PARTNERS
33 مجلوعة عرسة لكبير الطابق 

امر�سيِ  مكتب بِ 1 إمتدا  املعاريف 
maroc 20000، الدار البيضاِء ،

OASIS BUSINESS CENTER شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 0ي زنقة 
الحرية الطابق 3 الشقة  5 الدار 
البيضاء - 20ي20 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي28299

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (2(
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 OASIS(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.BUSINESS CENTER
تأأير) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

املباني لالستخدام املنهي)؛
املؤثثة) املهنية  املباني  تأأير 

واملجهزة)؛
تأأير املباني املؤثثة واملفروشة)؛

املعامالت) أليع  عامة  وبصفة 
أو) املنقولة  أو  التجارية  أو  املالية 

العقارية
غير) أو  مباشر  بشكل  تتعلق  قد 
تروج) قد  أو  الشركة  بغرض  مباشر 

لتنلية الشركة)..
زنقة) 0ي) (: عنوان املقر االأتلاعي)
الدار) (5 ( الشقة) (3 الطابق) الحرية 
الدارالبيضاء) 20ي20) (- البيضاء)

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 500 ( (: الحبابي) ألال  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
((: القا ري) التهامي  مريم  السيدة 
500)حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الحبابي  ألال  السيد 
البيضاء) الدار  الوازيس  طريق  52ي)

0ي202)الدارالبيضاء)املغرب.
القا ري) التهامي  مريم  السيدة 
52ي)طريق الوازيس الدار) عنوانه)ا))
الدارالبيضاء) 0ي202) البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الحبابي  ألال  السيد 

البيضاء) الدار  الوازيس  طريق  52ي)

0ي202)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)-.

25Iي

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

SILVER HOUSE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.2ي

FES ، 30000، FES(MAROC

SILVER HOUSE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : قطعة 

250، حدائق البديع، طريق عين 

الشقف - 30000 فاس املللكة 

املغربية.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.35707

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2020 نونبر) (20 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (SILVER HOUSE حل)

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

0.000ي  رأسلالها) مبلغ  الوحيد 

اإلأتلاعي) مقرها  وعنوان   رهم 

طريق) البديع،) حدائق  (،250 قطعة)

30000)فاس املللكة) عين الشقف)-)

املغربية نتيجة لعدم استأناف نشاط)

الشركة.
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و عين:
الهزاز) ( املهدي) محلد  السيد)ة))
الفري�سي) سالم  زنقة  (5 عنوانه)ا)) و 
املللكة) فاس  (30000 بورمانة)

املغربية كلصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
قطعة) وفي  (2020 نونبر) (20 بتاريخ)
عين) طريق  البديع،) حدائق  (،250
املللكة) فاس  (30000 (- الشقف)

املغربية.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
0ي) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)3585.
I)2ي

سوس لللحاسبة

COTE LANGUAGE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

سوس لللحاسبة
رقم )5 زنقة محلد القوري مكتب 
رقم 2 ، 2020ي، KENITRA املغرب
COTE LANGUAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم ي2 
زنقة مصر اقامة سهام 2 مكتب ي 
القنيطرة 2020ي القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
يي578

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (30
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 COTE (: اإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.LANGUAGE
غرض الشركة بإ جاز):)-يالتكوين)

املستلر.
-2االستشارات اال ارية..

ي2  رقم) (: عنوان املقر االأتلاعي)
ي  مكتب) (2 اقامة سهام) زنقة مصر 

القنيطرة)2020ي)القنيطرة املغرب.

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

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتا ي:

 500 ( (: البقاش) سعا   السيدة 
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 500 ( (: العثلاني) مريم  السيدة 
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سعا  البقاش عنوانه)ا))
2020ي  بركاش) تجزئة  ((0 رقم)

القنيطرة املغرب.
السيدة مريم العثلاني عنوانه)ا))
شارع موالي رشيد تجزئة منى طابق)3 

رقم)5 00ي90)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سعا  البقاش عنوانه)ا))
2020ي  ( بركاش) تجزئة  ((0 رقم)

القنيطرة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي  بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)80528.
27Iي

بدر بريك

بدر بريك
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بدر بريك
25 زنقة عبدالقا ر مفتقر الطابق 
2 رقم 2 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
بدر بريك شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 25 زنقة 
عبدالقا ر مفتقر الطابق 2 رقم 2 - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23ي283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) )ي)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
بدر) (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

بريك.
غرض الشركة بإ جاز):)بيع أليع)

موا  البناء.
زنقة) (25 (: عنوان املقر االأتلاعي)
 -  2 رقم) (2 عبدالقا ر مفتقر الطابق)

20000)الدار البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: العدك) أحلد  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) العدك  أحلد  السيد 
زنقة إبن كتير  رج اوه الطابق)2)شقة)
ي2)زنقة أبو سفيان التوري املعاريف)))

20000)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) العدك  أحلد  السيد 
زنقة إبن كتير  رج اوه الطابق)2)شقة)
ي2)زنقة أبو سفيان التوري املعاريف)))

20000)الدار البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)ي9)757.
28Iي

fiduciaire(dar(dmana

COFITEL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(dar(dmana
حي الدرعاويين  رب الدرعاويين 

رقم 0ي وزان حي الدرعاويين  رب 
الدرعاويين رقم 0ي وزان، 200)ي، 

وزان املغرب

COFITEL شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي بحي 

القشريين  تجزئة الزيتونة رقم )ي  

السفلي وزان - 200)ي وزان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

83)ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 0ي)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.COFITEL

انتاج) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

وتوزيع القهوة

تتلين وتلفيق املنتوأات املختلفة

.

بحي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

)ي   رقم) الزيتونة  تجزئة  ( القشريين)

السفلي وزان)-)200)ي)وزان املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد محسن)))حجاوج):))000.ي 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محسن)))حجاوج عنوانه)ا))

التهامي  رب) الدرعاويين  رب  بحي 

الغلاري رقم)يي)وزان))200)ي)وزان)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد محسن)))حجاوج عنوانه)ا))
التهامي  رب) الدرعاويين  رب  بحي 
الغلاري رقم)يي)وزان))200)ي)وزان)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي) أنبر) بتاريخ) ( بوزان) االبتدائية 

2020)تحت رقم)9ي29.
29Iي

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

RL TOURS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY(AL(AMAL(AV «D«  IMM

 227 APPT 1 SALE ، 11160، SALE
MAROC

RL TOURS شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي )5 شارع 
فرنسا 37 ابن سينا الطابق 2 رقم 

9ي - 0090ي اكدال الرباط.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
30025ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) (2020 أكتوبر) (09 في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
الصالحي رزق) )ة)) تفويت السيد)
هللا)000.ي)حصة اأتلاعية من أصل)
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  000.ي)
الرايس ليل2 بتاريخ)09)أكتوبر)2020.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
7ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2020)تحت رقم))0923ي.
50Iي

AHBAROUCH TRANS

AHBAROUCH TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

AHBAROUCH TRANS
 LOTISSEMENT BEN ACHOUBA
 RUE CHAHID ABDESLAM BEN

 HADDOU(N° 218 TANGER ،
90000، TANGER(MAROC

AHBAROUCH TRANS شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االأتلاعي تجزئة بن 
عشوبة شارع الشهيد عبد السالم 
بن حدو رقم 8ي2 - 90000 طنجة  

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2020)تم تغيير) 05)أكتوبر) املؤرخ في)
الوطني) »النقل  من) الشركة  نشاط 
والدو ي) املحلي  »النقل  إ 2) والدو ي»)

للبضائع نيابة عن الغير».
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
نونبر) يي) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم))20).
Iي5ي

fiducon

 GLOBAL CONSULTING
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

fiducon
 3N(rue(tahan ، 20100،

casablanca(maroc
 GLOBAL CONSULTING

SERVICES  شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلأتلاعي اإلأتلاعي 

22ي زنقة محلد سليحة اقامة 
أوهرة محلد سليحة شقة 35  - 

20000 الدار البيضاء  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ي37070.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر) (2020 أكتوبر) (20 في) املؤرخ 
محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 GLOBAL الوحيد) الشريك  ذات 
مبلغ) ( ( (CONSULTING SERVICES

وعنوان) 00.000ي) رهم  رأسلالها)
22ي  اإلأتلاعي) اإلأتلاعي  مقرها 
أوهرة) اقامة  سليحة  محلد  زنقة 
 20000  -   35 محلد سليحة شقة)
الدار البيضاء))املغرب نتيجة ل):)عدم)

الحصول عل2 زبائن.
22ي  ( ( ( و حد  مقر التصفية ب)
أوهرة) اقامة  سليحة  محلد  زنقة 
محلد سليحة طابق))))شقة رقم)35 

-  20000))الدار البيضاء))املغرب.)
و عين:

السيد)ة))حسن))وا ي و عنوانه)ا)))
شارع فلسطين اقامة إحسان علارة)
ك شقة)8 28000))املحلد ة املغرب)

كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)3)7558.
52Iي

NORD SUD MANAGEMENT

م.ب.د.د هول دين أوفشور
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

NORD SUD MANAGEMENT
 C/O(CAE(ILOT 43 B(BUREAU

 ZONE FRANCHE VILLE 2ي/5ي
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
م.ب. .  هول   ن أوفشور شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي مجلوعة 
  كابيتال أروب مغرب م . س7.ع 
ي. الطابق ي . الشقة 7   العرفان 
أامعي ، بوخالف 90000 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
ي37)2.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) (2020 شتنبر) 0ي) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

 EBUSINESS )ة)) السيد) تفويت 

 VENTURE  CAPITAL GROUPE

من) اأتلاعية  حصة  (LLC 800

)ة)) السيد) ( 800)حصة لفائدة) أصل)

 EBUSINESS VENTURE CAPITAL

شتنبر) 0ي) بتاريخ) (GROUPE LTD

.2020

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

يي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)7329.

53Iي

كار أكونتين

EDEN RELAX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كار أكونتين

تقاطع شارع عبد املومن و شارع 

انوال )يA2 طابق 3 رقم 9ي ، 

20022، الدار البيضاء املغرب

EDEN RELAX شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي تقاطع 

زنقة ابن بوريد وزنقة موالي 

بوشعيب حي النخيل - 20320 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

283029

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 EDEN (: اإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.RELAX
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إ ارة) (* (: بإ جاز) الشركة  غرض 
وتشغيل الحلامات)؛

التركية) الحلامات  تشغيل  (*
واملنتجعات الصحية والحلامات.

واملطاعم) املقاهي  تشغيل  (*
والشركات امخرى.

امصول) وتشغيل  اقتناء) (*
التجارية)؛

*)وبصفة عامة)،)أليع العلليات)
التجارية والصناعية واملالية و

بشكل) تتعلق  قد  التي  العقارات 
مباشر أو غير مباشر بلا ذكر أعاله أو

تحقيقها) تعزز  أن  املرجح  من 
مشاركة) أي  عن  (

ً
فضال (، وتطويرها)

مباشرة
من) شكل  بأي  مباشر  غير  أو 
تسع2) التي  الشركات  في  امشكال 

لتحقيق أهداف ملاثلة
أو ذات الصلة..

تقاطع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
موالي) وزنقة  بوريد  ابن  زنقة 
 20320 (- النخيل) حي  بوشعيب 

الدارالبيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد بنرامي رشيد):))00ي)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
0000ي  (: رشيد) بنرامي  السيد  (

بقيلة)00ي) رهم.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) رشيد  بنرامي  السيد 
 N°2ي RUE JULES GROS OASIS

0ي202)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) رشيد  بنرامي  السيد 
 N°2ي RUE JULES GROS OASIS

0ي202)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)29)757.

57Iي

SOFICODEX

VIVA CLUB
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFICODEX
ي2 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ،  رب علر ، 20032، الدار 
البيضاء املغرب

VIVA CLUB شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي   ار 
الهناء 03 مجلوعة ي0 علارة يي 
الطابق االر�سي االزهر - 00ي20 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
282709

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 VIVA (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.CLUB
تشغيل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
التالية) وامنشطة  الرياضية  الصالة 
(، شد) (، أ روبكس) (، بدنية) )لياقة 
(، ،) روس ألاعية) كار  و) (، خطوة)
تقوية عضالت)،)كلال أأسام)،)فنون)
(، استرخاء) (، ،)ساونا) قتالية مختلفة)
سبا)،)ساونا)،)حلام تقليدي)،)تغذ ة)
وامنشطة) والتدليك  الجلاليات  (،

ذات الصلة وما  تصل بها).
الترفيهية) امنشطة  تشجيع 
واالسترخاء)والرياضة بشكل مباشر أو)

غير مباشر بكل الوسائل..
عنوان املقر االأتلاعي):)  ار الهناء)
الطابق) يي) علارة) ي0) مجلوعة) (03
االر�سي االزهر)-)00ي20)الدارالبيضاء)

املغرب.

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

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد بوشعيب الكحلي):))000.ي 
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

)السيد بوشعيب الكحلي):)000.ي 
بقيلة)00ي) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

الكحلي) بوشعيب  السيد 
 22 عنوانه)ا))أنان البرنو�سي علارة)
 20000 03)شطر ب2)البرنو�سي) رقم)

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الكحلي) بوشعيب  السيد 
 22 عنوانه)ا))أنان البرنو�سي علارة)
 20000 03)شطر ب2)البرنو�سي) رقم)

الدار البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)757290.
58Iي

SM PARTNERS

KOLIOMATI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SM PARTNERS
33 مجلوعة عرسة لكبير الطابق 

امر�سيِ  مكتب بِ 1 إمتدا  املعاريف 
maroc 20000، الدار البيضاِء ،

KOLIOMATI شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 0ي زنقة 
الحرية الطابق 3 الشقة  5 الدار 
البيضاء - 0ي202 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
282229

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) يي)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.KOLIOMATI

البيع) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

في) بالجللة  البيع  أو  بالتجزئة 

)التجارة) عبر اإلنترنت) ( أو) (/ املتجر و)

العناصر الزخرفية من) اإللكترونية))

الحرف املغربية)؛

تجارة)،)شراء)،)استيرا )،)تصد ر)،)

تصنيع)،)تجهيز)،

أليع) وتوزيع  وتسويق  بيع 

املنتجات شبه املصنعة أو النهائية..

زنقة) 0ي) (: عنوان املقر االأتلاعي)

الدار) (5 ( الشقة) (3 الطابق) الحرية 

الدارالبيضاء) 0ي202) (- البيضاء)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد أ وب نافع):))000.ي)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد أ وب نافع عنوانه)ا))ازهري)
2)زنقة)75)رقم)2)املفة الدار البيضاء)

20220)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أ وب نافع عنوانه)ا))ازهري)
2)زنقة)75)رقم)2)املفة الدار البيضاء)

20220)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)-.

0I)ي
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  في اكسبيرتيز

ALMONA INGREDIENTS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

  في اكسبيرتيز
إقامة الياسلين زاوية شارع علر 
الخيام وزنقة البنفسج علارة 7 

بوسيجور ، 20220، الدار البيضاء 
املغرب

ALMONA INGREDIENTS شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 5)2 شارع 
الزرقطوني ، الطابق التاسع ، رقم 
92 الدار البيضاء. - 20050 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

282((9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) 3ي)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ALMONA INGREDIENTS
الشراء) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
والتصنيع) والتصد ر  واالستيرا  
واملعالجة والبيع والتسويق والتوزيع)
بالجللة أو التجزئة)،)بشكل مباشر أو)

بالعلولة:
واملوا ) واملوا   املنتجات  أليع  (•
الزراعية) الغذائية  واملوا   الغذائية 
املصنعة) ونصف  املصنعة  واملوا   (،

واملوا  الخام.
الصيدالنية) املنتجات  أليع  (•
ومستحضرات) الصيدالنية  وشبه 
التجليل والنظافة)،)واملوا  املصنعة)

ونصف املصنعة أو الخام..
 2(5 (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
(، الطابق التاسع) (، شارع الزرقطوني)
رقم)92)الدار البيضاء.)-)20050)الدار)

البيضاء)املغرب.

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

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 
00.000,00ي) رهم،)مقسم كالتا ي:

السيدة منى الحناوي):))500)حصة)
بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 500 ( (: السيد عبدالنور لغلا ي)
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة منى الحناوي عنوانه)ا))5 
شارع عبد الرحلن الكواكيبي سكن)
الدار) (20000       .2 موكا ور طابق)

البيضاء)املغرب.
لغلا ي) عبدالنور  السيد 
الرحلن) عبد  شارع  (5 عنوانه)ا))

الكواكيبي سكن موكا ور طابق)2.  
20000)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة منى الحناوي عنوانه)ا))5 
شارع عبد الرحلن الكواكيبي سكن)
الدار) (20000 موكا ور طابق)2.  

البيضاء)املغرب
لغلا ي) عبدالنور  السيد 
الرحلن) عبد  شارع  (5 عنوانه)ا))

الكواكيبي سكن موكا ور طابق)2.  
20000)الدار البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)-.
2I)ي

fiduciaire(dar(dmana

MITAT FELLAH
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

fiduciaire(dar(dmana
حي الدرعاويين  رب الدرعاويين 

رقم 0ي وزان حي الدرعاويين  رب 
الدرعاويين رقم 0ي وزان، 200)ي، 

وزان املغرب
MITAT FELLAH شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلأتلاعي بحي العد ر 

تجزئة النهضة رقم )22 وزان - 
200)ي وزان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

3ي2ي.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 2ي) أنبر) املؤرخ في)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها) مبلغ  ( (MITAT FELLAH
مقرها) وعنوان  0.000ي) رهم 
اإلأتلاعي بحي العد ر تجزئة النهضة)
رقم))22)وزان)-)200)ي)وزان املغرب)
لعدم قيامها باي معاملة) (: نتيجة ل)

ونظرا لظروف االقتصا  ة املتعترة.
بحي) ب  التصفية  مقر  حد   و 
العد ر تجزئة النهضة رقم))22)وزان))

- 200)ي)وزان املغرب.)
و عين:

و) الرتيمي  ( ( ا لان) السيد)ة))
تجزئة) ي0) العد ر) بحي  عنوانه)ا))
النهضة رقم)287)وزان)200)ي)وزان)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي) أنبر) بتاريخ) ( بوزان) االبتدائية 

2020)تحت رقم)2922.

3I)ي

INFOPLUME

BARI TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

INFOPLUME
29ي شارع محلد الخامس اقامة 

ميلوزا ي رقم 7ي ، 90000، طنجة 
املغرب

BARI TRANS SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة امام 
الغزا ي ا)، علارة أنطي 8، طابق ي - 

90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.79079

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) (2020 نونبر) 9ي) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
براهيم)) ( )ة)) السيد) تفويت 
حصة اأتلاعية من) (500 ( بقشيش)
أصل)000.ي)حصة لفائدة))السيد))ة))
أكتوبر) (28 بتاريخ) عاف2  عبدالحليد 

.2020
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
7ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)8ي75.

2I)ي

مـكـتـب الـلحـاسـبـة و الـخـبـرة املركزىة

MIGUCA PROGRES
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مـكـتـب الـلحـاسـبـة و الـخـبـرة  
حـلـداوي  ـحـيـى

8ي شـارع بـور سـعـيـد 8يI شـارع بـور 
OUJDA MAROC ،(0000 ،سـعـيـد

miguca progres شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
 lots وعنوان مقرها اإلأتلاعي

 jardin(oujda(n 272 rte(ABM -
oujda 60000 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

5ي)33.
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت) (2020 أكتوبر) (09 في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
الد ن) نور  )ة)) السيد) تفويت 
حصة اأتلاعية من) (500 ( كنفو ي)
السيد) ( لفائدة) حصة  (500 أصل)
أكتوبر) (09 عبد الحق مير بتاريخ) )ة))

.2020
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
نونبر) (25 بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)2ي27.

5I)ي
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مستامنة تيلا  ر ش.م.م))ش.و

مرالي للتصدير واالستيراد 
ش.م.م ش.و

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

مستامنة تيلا  ر ش.م.م  ش.و

حي لعري شيخ علارة الشفاء الطابق 
الرابع الناظور، 2000)، الناظور 

املغرب

مرا ي للتصد ر واالستيرا  ش.م.م 

ش.و شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي اوال  
بوطيب ل50يالناظور الناظور 

2000) الناظور املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي)0ي2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 8ي) ونيو)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

مرا ي) (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

للتصد ر واالستيرا  ش.م.م ش.و.

شركة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

تصد ر واالستيرا .

:)حي اوال ) عنوان املقر االأتلاعي)
الناظور) ل50يالناظور  بوطيب 

2000))الناظور املغرب).

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 500 ( (: ( وعلي) سليلان  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 500 ( (: السيد مرزوق بن اعلار)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 500 (: ( وعلي) سليلان  السيد  (

بقيلة)00ي) رهم.

 500 (: اعلار) بن  مرزوق  السيد 

بقيلة)00ي) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( السيد سليلان وعلي)
ي5  شارع) ( ا) ( سكتور) بوطيب  اوال  

الناظور)2000))الناظور املغرب.
السيد مرزوق بن اعلار عنوانه)ا))
الناظور)) ( سكتور) بوطيب  اوال  

2000)))الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد سليلان وعلي)
ي5  شارع) ( ا) ( سكتور) بوطيب  اوال  

الناظور)2000))الناظور املغرب
السيد مرزوق بن اعلار عنوانه)ا))
الناظور)) ( سكتور) بوطيب  اوال  

2000)))الناظور املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)8ي) ونيو)

2020)تحت رقم))ي)3.
7I)ي

SRC TRANS

SRC TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتلاعي للشركة

SRC TRANS
 AGADIR 144 RUE(MARTRE

 CLICHY 92110، 20410،
AGADIR MAROC

SRC TRANS شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي مجلوعة 
التقدم رقم 7ي املجلوعة 

السكنية 2 الطابق الثاني سيدي 
البرنو�سي الدارالبيضاء - 0ي202  

الدارالبيضاء املغرب.
تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)08)أكتوبر)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
»مجلوعة التقدم رقم)7ي)املجلوعة)
سيدي) الثاني  الطابق  (2 السكنية)
0ي202   (- الدارالبيضاء) البرنو�سي 
»حي) إ 2) املغرب») الدارالبيضاء)

تكيوين) (202 بلوك ف رقم) الزيتون 
أغا  ر))) ( (80000 (- املغرب) أغا  ر 

املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
نونبر) (09 بتاريخ) ( باكا  ر) التجارية 

2020)تحت رقم)97007.
9I)ي

MODE CORPORATION

MODE CORPORATION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

MODE CORPORATION
25ي شارع محلد الخامس الطابق 
 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc
MODE CORPORATION شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي طريق رقم 
ي قطعة ي2 ازيت طنجة - 90000 

طنجة املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ي8780.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) 9ي20) )0) أنبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«300.000) رهم»)أي من)»00.000ي 
عن) »200.000) رهم») إ 2)  رهم»)
أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)228573.
70Iي

FID INFO COM

 SOCIETE D›ETUDE ET
 TRAVAUX UNIQUE ET

POLYVALENT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FID INFO COM
شارع موالي عبد العزيز اقامة 

الرضوان علارة س مكتب رقم 

) القنيطرة ، 2500ي، القنيطرة 

MAROC

 SOCIETE D›ETUDE ET TRAVAUX

UNIQUE ET POLYVALENT شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي زاوية بين 

الشرعين موالي عبد العزيز و ابن ابي 

الزراء مكاتب س رقم ي  - 2000ي 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي5775

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE D’ETUDE ET TRAVAUX

.UNIQUE ET POLYVALENT

و) البناء) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

امعلال املختلفة.
عنوان املقر االأتلاعي):)زاوية بين)

الشرعين موالي عبد العزيز و ابن ابي)

2000ي   - ي   مكاتب س رقم) الزراء)

القنيطرة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد أشرف أوا ):))500)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 500 ( (: إ مسعو) هشام  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) أوا   أشرف  السيد 

0ي  ي57)شارع محلد الخامس شقة)

القنيطرة) 2000ي) مدخل أ القنيطرة)

املغرب.
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السيد هشام إ مسعو عنوانه)ا))
حي) (503 رقم) بوسلهام  موالي  زنقة 

االنبعاث))080يي)سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) أوا   أشرف  السيد 
0ي  ي57)شارع محلد الخامس شقة)
القنيطرة) 2000ي) مدخل أ القنيطرة)

املغرب
السيد هشام إ مسعو عنوانه)ا))
حي) (503 رقم) بوسلهام  موالي  زنقة 

االنبعاث))080يي)سال املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي  بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)80502.
Iي7ي

CABINET ECAF

STE TIMA TRANS INTERIM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ECAF
حي السالم بلوك 2ي رقم 02 سيدي 
سليلان ، 2200ي، سيدي سليلان 

املغرب
 STE TIMA TRANS INTERIM

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 25 
سكتور ي0 تجزئة أليل التازي 

سيدي سليلان  - 2200ي سيدي 
سليلان  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي299

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 2ي)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
.TIMA TRANS INTERIM

نقل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
املستخدمين).

رقم) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
التازي) تجزئة أليل  ي0) سكتور) (25
سيدي) 2200ي) (- ( سليلان) سيدي 

سليلان))املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
امكيك)) الزهراء) فاطلة  السيدة 
00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي) ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
امكيك) الزهراء) فاطلة  السيدة 
2ي  فيال) كوسيناب  حي  عنوانه)ا))
سيدي)) 2200ي) ( سليلان) سيدي 

سليلان))املغرب).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الها ي)) عبد  لعريبي  السيد 
2200ي  ( سليلان) سيدي  عنوانه)ا))

سيدي سليلان))املغرب)
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بسيدي سليلان))بتاريخ)09 

 أنبر)2020)تحت رقم)253/2020.
72Iي

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

AGROVEST MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البر د 

09)2 ، 20000، مراكش املغرب
AGROVEST MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 5)2 
شارع زرقطوني الطابق التاسع رقم 
92 - 20030 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(3(25

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2020 نونبر) (09 املؤرخ في)

محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة 

 AGROVEST الوحيد) الشريك  ذات 

00.000ي  مبلغ رأسلالها) ( (MAROC

 رهم وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم)

5)2)شارع زرقطوني الطابق التاسع)
البيضاء) الدار  (20030  -  92 رقم)

املغرب نتيجة ل):)عدم ستلرار نشاط)

الشركة.

و حد  مقر التصفية ب رقم)5)2 

شارع زرقطوني الطابق التاسع رقم)

92 - 20030)الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

السيد)ة))كريم))بلوا  و عنوانه)ا))
زنقة هارون الرشيد اكدال)) (5 علارة)

)ة)) الرباط املغرب كلصفي) 0000ي)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)757882.

73Iي

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

TK PREFA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

 ACCOUNTING GESTION ET

CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ,33

 FLEURI(AL(MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

TK PREFA شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 72ي زاوية 

شارع الزرقطوني و شارع مو�سى 

ابنونوصير - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2322(5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 نونبر) 9ي) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

بنعلر) ( نوال) )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اأتلاعية  حصة  (5.000

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (5.000

إ ريس)))طويل بتاريخ)9ي)نونبر)2020.

ا ت) ( الحنفي) )ة)) السيد) تفويت 

من) اأتلاعية  حصة  (2.500 الخال)

أصل)5.000)حصة لفائدة))السيد))ة))

إ ريس)))طويل بتاريخ)9ي)نونبر)2020.

ا ت) ( الحنفي) )ة)) السيد) تفويت 

من) اأتلاعية  حصة  (2.500 الخال)

السيد) ( لفائدة) حصة  (5.000 أصل)

9ي  بتاريخ) ( كراف�سي) ( عزالد ن) )ة))

نونبر)2020.

تفويت السيد))ة))نا  ة))الفاخوري)))

أصل) من  اأتلاعية  حصة  (5.000

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (5.000

نونبر) 9ي) بتاريخ) ( كراف�سي) ( عزالد ن)

.2020

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

0ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)3يي757.

72Iي

STE GESTAC SUD SARL

 LES HUILERIES AIT IMOUR

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

STE GESTAC SUD SARL

 MASSIRA 2 ANBAR 2 E4

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MARRAKECH

 LES HUILERIES AIT IMOUR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي :  وار 

اللغاف مركز لو ا ة - 20000 مراكش 

املغرب.
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قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3ي)38.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 نونبر) (25 املؤرخ في)
 LES HUILERIES AIT IMOUR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ)
وعنوان) 00.000ي) رهم  رأسلالها)
مقرها اإلأتلاعي  وار اللغاف مركز)
املغرب) مراكش  (20000 (- لو ا ة)
نتيجة للم تتلكن الشركة من تحقيق)

االهداف املنشئة من األها.
و عين:

السيد)ة))عبد السالم))الخزاري و)
لو ا ة) مركز  اللغاف  عنوانه)ا)) وار 
)ة)) 20000)مراكش املغرب كلصفي)

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
وفي  وار) (2020 نونبر) (25 بتاريخ)
 20000 (- لو ا ة) مركز  اللغاف 

مراكش املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)8553يي.
75Iي

سوس لللحاسبة

SOCIÉTÉ MAGIQUE PNEU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

سوس لللحاسبة
رقم )5 زنقة محلد القوري مكتب 
رقم 2 ، 2020ي، KENITRA املغرب

 SOCIÉTÉ MAGIQUE PNEU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االأتلاعي رقم 228 
تجزئة الوفاء 2 ,الساكنية - 2050ي 

القنيطرة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ي5525.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)نونبر)2020)تلت إضافة)
إ 2 نشاط الشركة) التالية  امنشطة 

الحا ي):

مقاول نقل امفرا ..

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

0ي  بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم))8028.

I)7ي

STE FURAMIC SARL

 STE TAOUTAT TRAVAUX

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 

علارة مختاري الطابق ) رقم الشقة 

3 ، 0000)، وأدة املغرب

  STE TAOUTAT TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي ولد 

الشريف الزنقة )2 رقم 8  - 0000) 

وأدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

53ي28.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 نونبر) 0ي) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

ا ريس خراب) )ة)) السيد) تفويت 

50ي  حصة اأتلاعية من أصل) (75

اشنافي) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

بلقاسم بتاريخ)0ي)نونبر)2020.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

02) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)2855.

77Iي

Fiduciaire Le Médiateur

GWEB
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

Fiduciaire Le Médiateur

 Bd(D›Anfa 1er(étage 8ي

 Casablanca، 20100، Casa

Maroc

GWEB شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 
يعقوب املنصور و زنقة الحاج 

الجال ي العوفير رقم )ي الطابق 
السفلي الدار البيضاء 00ي20 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.320275

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 8ي)شتنبر) املؤرخ في)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
00.000ي  رأسلالها) مبلغ  ( (GWEB
 رهم وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع)
يعقوب املنصور و زنقة الحاج الجال ي)
العوفير رقم))ي)الطابق السفلي الدار)
البيضاء) الدار  00ي20) البيضاء)
نشاط) توقف  ( (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة.
شارع) ب  التصفية  مقر  وحد  
يعقوب املنصور و زنقة الحاج الجال ي)
العوفير رقم))ي)الطابق السفلي الدار)
البيضاء) الدار  00ي20) البيضاء)

املغرب.)
و عين:

و) العنق  ( فاطلة) السيد)ة))
زنقة أ ت أورير) (27 الرقم) عنوانه)ا))
00ي20  الداالبيضاء) ش9ي) (02 ط)
)ة)) كلصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
9ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2020)تحت رقم)750259.
78Iي

L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

REDONE CAR
إعالن متعد  القرارات

L›UNIVERS DE L›ENTREPRISE
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 IBN(SINA(IMMEUBLE(A3 APPRT
N°3 ، 50010، MEKNES(MAROC

REDONE CAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة ذات الشريك 
الوحيد»

 BUREAU :وعنوان مقرها االأتلاعي
 N°19 AU(REZ(DE(CHAUSSEE
 RESIDENCE(MIMOSA2 150
 AVENUE MOHAMED V ET

 RUE(NEW(YORK - - TANGER
.MAROC

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

99)ي5.
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2020 فبرا ر) 8ي) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تحويل مقر الشركة
قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تفويت الحصص
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)
بند رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)
تحويل مقر الشركة من املكتب رقم)
في الطابق امر�سي اقامة ميلوزا) 9ي)
2, 50ي)شارع محلد الخامس وشارع)
مكرر) (33 رقم) ا 2  طنجة  نيويورك 
ي)تجزئة ام ربيع برج موالي علر) حي)

مكناس))
بند رقم)):)الذي  نص عل2 ما لي:)
بيع)%50)من حصص السيد رضوان)
 امو لفائدة السيد  امو محلد والتي)
500)حصة اأتلاعية بثلن) تقدر ب)

إألا ي)50.000,00) رهم
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

2020)تحت رقم)2255.

80Iي

MODE CORPORATION

MODE CORPORATION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

MODE CORPORATION
25ي شارع محلد الخامس الطابق 
 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc
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MODE CORPORATION شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي طريق رقم 
ي قطعة ي2 ازيت طنجة طريق رقم 

ي قطعة ي2 ازيت طنجة 90000 
طنجة املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي8780.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم) 9ي20) 2ي) أنبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «200.000.ي) رهم»)
»800.000.ي  إ 2) «200.000) رهم»)
تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد ة أو عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
3ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

9ي20)تحت رقم)27)228.

Iي8ي

سوس لللحاسبة

SOCIÉTÉ CONFORT AIR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

سوس لللحاسبة
رقم )5 زنقة محلد القوري مكتب 
رقم 2 ، 2020ي، KENITRA املغرب
SOCIÉTÉ CONFORT AIR شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة علر 
املختار رقم 0ي - 2050ي القنيطرة 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
577ي3.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم) (2020 شتنبر) (28 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»0.000ي  أي من) «0.000ي2) رهم»)
عن) »220.000) رهم») إ 2)  رهم»)
مع   ون) مقاصة  إأراء) ( (: طريق)
الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي  بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

أكتوبر)2020)تحت رقم))7958.

82Iي

A&T((AUDITEURS(CONSULTANTS

MB2O
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 A&T  AUDITEURS
CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc
 C(N° 19 ، 90000، TANGER

املغرب
MB2O شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي إقامة 
تاأليل 5ي شارع أبي الدر اء 

الطابق ي مكتب 7  - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
0907يي

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (2(
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
.MB2O(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها
مركز) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

اتصال.
إقامة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
تاأليل)5ي)شارع أبي الدر اء)الطابق)

ي)مكتب)7  - 90000)طنجة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:
50)حصة) ( (: السيد الوهابي أ لن)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
السيد الوهابي محلد):))50)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) أ لن  الوهابي  السيد 

شارع أبو القاسم الشابي إقامة إبن)

تومرت رقمي 90000)طنجة املغرب.

محلد عنوانه)ا)) ( السيد الوهابي)

7ي   رقم) غاندي  مهاتلا  شارع  (2(

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) أ لن  الوهابي  السيد 

شارع أبو القاسم الشابي إقامة إبن)

تومرت رقمي 90000)طنجة املغرب

عنوانه)ا)) محلد  الوهابي  السيد 

7ي   رقم) غاندي  مهاتلا  شارع  (2(

90000)طنجة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

)ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)7522.

83Iي

سوس لللحاسبة

SOCIÉTÉ CONFORT AIR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأسلال الشركة

سوس لللحاسبة
رقم )5 زنقة محلد القوري مكتب 
رقم 2 ، 2020ي، KENITRA املغرب

SOCIÉTÉ CONFORT AIR شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة علر 

املختار رقم 0ي - 2050ي القنيطرة 

املغرب.

خفض رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

577ي3.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تم) (2020 شتنبر) (28 في) املؤرخ 

خفض رأسلال الشركة بلبلغ قدره)

«00.000ي) رهم»)أي من)»220.000 

عن) »320.000) رهم») إ 2)  رهم»)

طريق):)-.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي  بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

أكتوبر)2020)تحت رقم))7958.
82Iي

سوس لللحاسبة

SOCIÉTÉ AL GHANMIA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

سوس لللحاسبة
رقم )5 زنقة محلد القوري مكتب 
رقم 2 ، 2020ي، KENITRA املغرب
SOCIÉTÉ AL GHANMIA شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي بلوك » »  
التوسيع رقم 57ي املغرب العربي  - 

2090ي القنيطرة املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32837

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم) (2020 شتنبر) ي0) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«000.000.ي) رهم»)أي من)»0.000ي 
عن) »0.000ي0.ي) رهم») إ 2)  رهم»)
مع   ون) مقاصة  إأراء) ( (: طريق)
الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2  بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

شتنبر)2020)تحت رقم))7925.
85Iي

سوس لللحاسبة

SOCIETE IYADAM  BAT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

سوس لللحاسبة
رقم )5 زنقة محلد القوري مكتب 
رقم 2 ، 2020ي، KENITRA املغرب
SOCIETE(IYADAM  BAT شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 22 

»ف2» املغرب العربي الطابق امول 
شقة رقم ي - 2090ي القنيطرة 

املغرب.
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تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52333
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)30)نونبر)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
العربي) املغرب  »ف2») (22 »رقم)
2090ي   - ي  الطابق امول شقة رقم)
إ 2)»طريق طنجة,) القنيطرة املغرب»)
الفورات))العصام)-)0)20ي)القنيطرة))

املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
0ي  بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)80288.
I)8ي

STE HIBAD CONSEIL

LAPINKA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE HIBAD CONSEIL
 APPT2 N°10 LOTISSEMENT

 SOUNBOULA ، 11060، SALE
MAROC

LAPINKA شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 27 
علارة 22 اقامة معلورة 2 وال  هالل 
احصين سال الجد دة - 00ييي سال 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 يي) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.LAPINKA

مقهى,) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
مطعم.)ملون الحفالت..

 27 رقم) (: عنوان املقر االأتلاعي)
علارة)22)اقامة معلورة)2)وال  هالل)
00ييي)سال) احصين سال الجد دة)-)

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: أنس) بونخول  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) أنس  بونخول  السيد 
السالم)) حي  32يي) رقم) (23 بلوك)

030يي)سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) أنس  بونخول  السيد 
السالم)) حي  32يي) رقم) (23 بلوك)

030يي)سال املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي) أنبر) بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2020)تحت رقم)838.
87Iي

موثق

SOCIETE ORIO PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

خفض رأسلال الشركة

موثق
وأدة زاوية شارع الدرفوفي و طريق 
محلد عبدو علارة السعا ة الطابق 
الثاني رقم ي، 0000)، وأدة املغرب
SOCIETE ORIO PROMO شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة 

املرابطين رقم 9 - 0000) وأدة 
املغرب.

خفض رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.202(9
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم) (2020 07) أنبر) في) املؤرخ 
بلبلغ) الشركة  رأسلال  خفض 

من) أي  »700.000.ي) رهم») قدره)
«5.000.000) رهم»)إ 2)»3.300.000 
عد )) تخفيض  (: طريق) عن   رهم»)

امسهم.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)ي297.
89Iي

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

GAIA TRAVEL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البر د 

09)2 ، 20000، مراكش املغرب
GAIA TRAVEL شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : رقم 
398 شارع محلد الخامس الطابق 

الرابع رقم 8 - 20030 الدار البيضاء 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي03)ي3.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 30)شتنبر) املؤرخ في)
GAIA TRAVEL)شركة ذات مسؤولية)
محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) 500.000) رهم  رأسلالها)
شارع) (398 رقم) اإلأتلاعي  مقرها 
محلد الخامس الطابق الرابع رقم)8 
- 20030)الدار البيضاء)املغرب نتيجة)

لعدم استلرار نشاط الشركة).
و عين:

و) فيزازي  ( هشام) السيد)ة))
ساعد ون) زنقة  ي2) عنوانه)ا))
البيضاء) الدار  (20330 ( كالفورنيا)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
رقم) وفي  (2020 شتنبر) (30 بتاريخ)
الطابق) الخامس  محلد  شارع  (398
الرابع رقم)8 - 20030)الدار البيضاء)

املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)757902.

90Iي

FISCALITY CONSULTING CENTER

 PATRIMOINE

CONSULTING & EVENTS

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH

 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

 PATRIMOINE CONSULTING

EVENTS & شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي اقامة 

اميرة 3,الطابق 2,رقم 20 شارع 

يعقوب املنصور أليز مراكش  - 

20000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.95(59

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في)30)شتنبر)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

 20 2,رقم) 3,الطابق) اميرة) »اقامة 

شارع يعقوب املنصور أليز مراكش))

»رقم) إ 2) مراكش املغرب») (20000  -

05)اقامة بن زا د ة  ار البارو  زنقة)

 ار �سي عي�سى اسفي.)-)000)2)اسفي))

املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)يي)8يي.

Iي9ي
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LAKOME CONSEIL

AMIGO CLEAN
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

LAKOME CONSEIL
 OPERATION(BOUSTANE 2

 IMM(A(N° 10, AVENUE(ALLAL
 FASSI ، 40000، MARRAKEECH

MAROC
AMIGO CLEAN شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي شقة 22 

علارة 5 اقامة سكن النخيل 72-ي - 
20000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

00937ي.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)9ي)نونبر)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
سكن) اقامة  (5 علارة) (22 »شقة)
مراكش) (20000  - ي-72  النخيل)
بعلارة  وسف) »محل  إ 2) املغرب»)
مراكش)) (20000  2 املسيرة) (822

املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)8570يي.

92Iي

LAKOME CONSEIL

AMIGO CLEAN
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير أد د للشركة

LAKOME CONSEIL
 OPERATION(BOUSTANE 2

 IMM(A(N° 10, AVENUE(ALLAL
 FASSI ، 40000، MARRAKEECH

MAROC
AMIGO CLEAN  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي محل 
بعلارة  وسف 822 املسيرة 2 

20000 مراكش املغرب.
تعيين مسير أد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

00937ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2020 نونبر) 9ي) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  أد د  مسير 

الركراكي محلد كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

)ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)8570يي.

93Iي

SOCIETE AMR MASSIR TRANS SARL

AMR MASSIR TRANS
SARL AU 

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تحويل املقر االأتلاعي للشركة

 SOCIETE AMR MASSIR TRANS

SARL

 LOT(AL(AMANE(GH 35 IMM

 274 N° 1 RDC(AINE(SEBAA ،

20300، casablanca(maroc

 AMR MASSIR TRANS SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

 RES وعنوان مقرها اإلأتلاعي

 BASMA 2 GH 1 IMM 3 N° 3

 RDC(AIN(SEBAA(CASA - 20300

.CASABLANCA  MAROC

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي5يي8ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)2ي)نونبر)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

 RES BASMA 2 GH ي IMM 3»

 N° 3 RDC AIN SEBAA CASA -

 »20300 CASABLANCA  MAROC

 IMM 272 GH 35 LOT AL« إ 2)

 AMANE N° ي RDC AIN SEBAA -

.»20300 CASABLANCA  MAROC

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)ي75788.

95Iي

ائتلانية بوعرفة

STE SALADJO MED
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية بوعرفة
رقم29 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 200ي)، بوعرفة املغرب
STE SALADJO MED شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 05 
شارع املقاومة - 200ي) بوعرفة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
835

يي  عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 أكتوبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SALADJO MED
و) -بيع  (: بإ جاز) الشركة  غرض 
الشبه) املوا   توزيع أليع  تسويق و 

الطبية و موا  التجليل
االليات) أليع  استرا   و  -تصد ر 
املكلالت) و  الطبية  الشبه  املوا   و 

الغدائية
-بيع املنتوأات العطرية.

 05 رقم) (: عنوان املقر االأتلاعي)
بوعرفة) 200ي)) (- املقاومة) شارع 

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: السيدة لدأوا سعيدة)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة لدأوا سعيدة عنوانه)ا))
بوعرفة) 200ي)) الوحدة) حي  ي3)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة لدأوا سعيدة عنوانه)ا))
بوعرفة) 200ي)) الوحدة) حي  ي3)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بفجيج)

2020)تحت رقم)228/2020.

I)9ي

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

 SOCIETE D’AGRICULTURE
 ET DE LOGISTIQUE

MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA
CONSULTING

 N°31, Lotissement(communal,
 Sidi(Mâarouf ، 20280،

Casablanca(MAROC
 SOCIETE D’AGRICULTURE

 ET DE LOGISTIQUE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي املنطقة 

الصناعية ميدز ميناء أرف امصفر 
رقم 9 0ي- - 22025 الجد دة 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
)09ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم) (2020 نونبر) (30 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «2.000)2.2) رهم»)
 2.5(2.000« إ 2) «00.000ي) رهم»)
 رهم»)عن طريق):))إ ماج احتياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.



185 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي  بتاريخ) ( بالجد دة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)25729.
97Iي

املحلد ة لإلستشارة و الخبرة

لوجديس
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املحلد ة لإلستشارة و الخبرة
شارع املقاومة رقم ي حي الوحدة  
الطابق 2 مكتب رقم 3 ، 28800، 

املحلد ة املغرب
لوأديس  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي الطابق 
السفلي اقامة هاأر ي زاوية شارع 

الجيش امللكي و شارع عالل بن عبد 
هللا - 28800  املحلد ة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
0023ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) 0ي20) أكتوبر) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

لوأديس).
مقهى،) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
في) متخصص  بار  ( كريم،) ايس 

املشروبات التي تحتوي عل2 الحليب.
الطابق) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
شارع) زاوية  ي) هاأر) اقامة  السفلي 
الجيش امللكي و شارع عالل بن عبد)

هللا)-)28800))املحلد ة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
0.000ي5  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

00ي.5  ( (: السيد البرنو�سي خليل)
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد البرنو�سي خليل عنوانه)ا))
اقامة رياض الرباط شقة) 2ي) قطاع)
00ي0ي   الرباط) الرياض  حي  0ي)

الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البرنو�سي خليل عنوانه)ا))
اقامة رياض الرباط شقة) 2ي) قطاع)
00ي0ي   الرباط) الرياض  حي  0ي)

الرباط املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 03 بتاريخ) ( باملحلد ة) االبتدائية 

فبرا ر)يي20)تحت رقم)02ي.
98Iي

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

 SOCIETE D’AGRICULTURE
 ET DE LOGISTIQUE

MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA
CONSULTING

 N°31, Lotissement(communal,
 Sidi(Mâarouf ، 20280،

Casablanca(MAROC
 SOCIETE D’AGRICULTURE

 ET DE LOGISTIQUE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي املنطقة 

الصناعية ميدز ميناء أرف امصفر 
رقم 9 0ي- - 22025 الجد دة 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
)09ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم) (2020 نونبر) (30 في) املؤرخ 
بلبلغ) الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  »00ي.888) رهم») قدره)

«900.ييي.3) رهم»)إ 2)»2.000.000 
تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد ة أو عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي  بتاريخ) ( بالجد دة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)25729.
200I

ائتلانية الشلال لللحاسبة ش.م.م

TAZKALA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائتلانية الشلال لللحاسبة ش.م.م
السواني 3 زنقة 29ي ج رقم 7ي ، 

00ي90، طنجة املغرب
TAZKALA شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
 HAY وعنوان مقرها اإلأتلاعي

 FLORENCE(RUE 1 BLOC(M(LOT
 N° 3 N° 13 - 90000 TANGER

.MAROC
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ي2)58.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2020)تقرر حل) ي0) أنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
مبلغ) ( (TAZKALA الوحيد) الشريك 
وعنوان) 50.000) رهم  رأسلالها)
 HAY FLORENCE مقرها اإلأتلاعي)
 RUE ي BLOC M LOT N° 3 N° 3ي
TANGER MAROC 90000 -)نتيجة)

ل):)أزمة في القطاع.
 HAY ب) التصفية  مقر  حد   و 
 FLORENCE RUE ي BLOC M LOT
 N° 3 N° 90000 - 3ي TANGER

 .MAROC
و عين:

و) بوراس  ( ( محلد) السيد)ة))
رقم) (3( حي بنكيران زنقة) عنوانه)ا))
املغرب) طنجة  (90000 طنجة) (9

كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
0ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)957)23.

Iي20

أأيفيكو

AL GHOROUB  TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

أأيفيكو
2ي شارع علر الخيام الطابق الثاني 

رقم 2 ، 90000، طنجة املغرب
AL(GHOROUB  TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي النصر 
الزنقة )ي رقم 28 - 90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32087

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 نونبر) (02 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
  AL GHOROUB الوحيد) الشريك 
00.000ي  رأسلالها) مبلغ  ( (TRANS
حي) اإلأتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
 90000  -  28 رقم) )ي) النصر الزنقة)
طنجة املغرب نتيجة ل):)انتهاء)الهدف)

الذي أسست من أأله.
و حد  مقر التصفية ب حي النصر)
طنجة) (90000  -  28 رقم) )ي) الزنقة)

املغرب.)
و عين:

) حيا و) عبد الرحلان) السيد)ة))
عنوانه)ا))زنقة الحرية رقم)2 90000 

طنجة املغرب كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
املخابرة و محل تبليغ العقو  و الوثائق)
املتعلقة بالتصفية):)حي النصر الزنقة)

)ي)رقم)28.
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باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
نونبر) (30 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)02ي)23.
202I

COFIRAD

STE ALLIANCE AF
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COFIRAD
 9(BD CHEFCHAOUNI

 RESIDENCE(MENZEH(B11 FES
V.N ، 30200، FES(MAROC

STE ALLIANCE AF شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 203 
الشقة ي شارع موالي رشد طريق 
صفرو FES 30010 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي532)

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) يي)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ALLIANCE AF
غرض الشركة بإ جاز):)بيع أأزاء)

السيارات-)ميكانيك)-)  بناج.
عنوان املقر االأتلاعي):)رقم)203 
طريق) رشد  موالي  شارع  ي) الشقة)

صفرو)0يFES 300)فاس املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: السيد نصير عبد العلي)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد نصير عبد العتي))عنوانه)ا))
 7 فيال) الورو   اقامة  بعلبك  زنقة 

طريق ا لوزار)30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نصير عبد العلي عنوانه)ا))
 7 فيال) الورو   اقامة  بعلبك  زنقة 

طريق ا لوزار)30000)فاس املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم))2)3.

205I

STE FIACCOF 

STE LAAOUISSI DIAG AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc
 STE LAAOUISSI DIAG AUTO

شركة ذات املسؤولية املحدو ة)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي   الفرح  
رفم 2ي2 عين تاوأطات - 33000   

تاوأطات املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.385(7

العام) الجلع  بلقت�سى 
 2020 0ي) أنبر) اإلستثنائياملؤرخ في)
املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 
 STE LAAOUISSI DIAG املحدو ة)
00.000ي  رأسلالها) مبلغ  ( (AUTO
حي))) اإلأتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
(- تاوأطات) عين  2ي2) رفم) ( الفرح)
33000)))تاوأطات املغرب نتيجة ل):)
عدم تحقيق اهداف الشركة و تراكم)

الخسائر.
2ي2  ب) التصفية  مقر  حد   و 
 33000 (- توأطات) عين  الفرح  حي 

توأطات املغرب.)

و عين:

و) العوي�سي  ( اسامة) السيد)ة))
2ي2)عين) عنوانه)ا))حي)))الفرح))رفم)

تاوأطات)33000)))تاوأطات املغرب)

كلصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

2ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

2020)تحت رقم)37).

207I

COFIRAD

DELTA TARMIM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتلاعي للشركة

COFIRAD

 9(BD CHEFCHAOUNI

 RESIDENCE(MENZEH(B11 FES

V.N ، 30200، FES(MAROC

DELTA TARMIM شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي )9 شارع 

الشفشاوني اقامة املنزه  املكتب 3 - 

0ي300 فاس املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

39ي25.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)9ي)شتنبر)9ي20)تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

املنزه)) اقامة  الشفشاوني  شارع  (9(»

املغرب») فاس  0ي300)  -  3 املكتب)
إ 2)»فضاء)مارينا)ي)زنقة عبد الكريم)

 -  22 املكتب) (3 الطابق) بنجلون 

0ي300)فاس))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

شتنبر) يي) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)29ي2.

209I

CABINET AEQ

وي- فيفو تلكمينيكسيون مروك
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

CABINET AEQ

 BD(Abdelmoumen,57

 Immeuble(Al(Hadi(B9 ، 20042،

CASABLANCA MAROC

وي- فيفو تلكلينيكسيون مروك 

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 2 زنقة 

البليدة الطابق 2 الشقة 2 - 000)3 

الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

55ي223.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 نونبر) (02 في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

وونغ كزياوبين) )ة)) تفويت السيد)

 2.700 ي)حصة اأتلاعية من أصل)

حصة لفائدة))السيد))ة))وو جي بتاريخ)

02)نونبر)2020.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

5ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)08)757.

0Iي2

BAGIC

2AN NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

BAGIC

BD(LA(RESISTANCE .1 LOT.

 WAHDA(APPT.1 ALIA

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

2AN NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 0)2 الحي 

الصناعي شرق غرب املحلد ة - 

20830 املحلد ة املغرب.

حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
ي)73ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 07) أنبر) املؤرخ في)
 2AN(شركة ذات املسؤولية املحدو ة
00.000ي  )مبلغ رأسلالها) (NEGOCE
 2(0  رهم وعنوان مقرها اإلأتلاعي)
الحي الصناعي شرق غرب املحلد ة)
املحلد ة املغرب نتيجة ل) (20830  -

:)تصفية مسبقة للشركة.
 2(0 ب) التصفية  مقر  حد   و 
الحي الصناعي شرق غرب املحلد ة)-)

20830)املحلد ة املغرب.)
و عين:

و) ( ربيغ) ( نورالد ن) السيد)ة))
عنوانه)ا))تجزئة شلس)50ي 20830 
)ة)) كلصفي) املغرب  املحلد ة 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 
 2(0 (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

الحي الصناعي شرق غرب املحلد ة
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي  بتاريخ) ( باملحلد ة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)707ي.

Iيي2

ANOIR(&(ASSOCIES

STE BEN MAJD TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

ANOIR & ASSOCIES
 Espace(Riad(Fès, 10 rue(Lalla

 Aicha, appartement(N° 16 Fès،
30000، fes(Maroc

STE BEN MAJD TRANS شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 5ي 
تجزئة  ليلة ) الضح2 علارة 5ي 

اقامة الفر وس  الشقة 9 الطابق 
الثاني 30000 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

يي)52.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) (2020 07) أنبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
تفويت السيد))ة)) وسف املجدو ي)
200)حصة اأتلاعية من أصل)00) 
) اسلين)) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

انوار بتاريخ)07) أنبر)2020.
ابن) كلال  )ة)) السيد) تفويت 
من) اأتلاعية  حصة  (200 مو�سى)
)ة)) السيد) ( 00))حصة لفائدة) أصل)
 اسلين انوار بتاريخ)07) أنبر)2020.
ابن) فاطلة  )ة)) السيد) تفويت 
من) اأتلاعية  حصة  (200 مو�سى)
)ة)) السيد) ( 00))حصة لفائدة) أصل)
 اسلين انوار بتاريخ)07) أنبر)2020.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
8ي) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)2020/ي332.

2Iي2

CABINET AEQ

وي- فيفو تلكمنيكسيون
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير أد د للشركة

CABINET AEQ
 BD(Abdelmoumen,57

 Immeuble(Al(Hadi(B9 ، 20042،
CASABLANCA MAROC

وي- فيفو تلكلنيكسيون  شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 2 زنقة 
البليدة الطابق 2 الشقة 2 - 000)3 

الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مسير أد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
55ي223.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2020 نونبر) (03 املؤرخ في)
مسير أد د للشركة السيد)ة))وو جي)

كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)08)757.

2Iي2

Aïd(comptable

STE CHICKEN PARC
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تغيير نشاط الشركة

Aïd(comptable
 Hay(rachad(bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza(Maroc
STE CHICKEN PARC شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
 N 4 وعنوان مقرها االأتلاعي
 IMM(NADA 1 LA(ROUTE

 NATIONALE  N  6 ROUTE(DE
FES(TAZA - 35000 تازة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

7ي52.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) (2020 شتنبر) 7ي) املؤرخ في)
 TRAVAUX« من) الشركة  نشاط 
 »DIVERS OU CONSTRUCTION

.»RESTAURANT«(2 إ
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
أكتوبر) (27 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2020)تحت رقم)293.
I)ي2

SMV COSTRUZIONI TANGER MA

 SMV COSTRUZIONI
TANGER MA

إعالن متعد  القرارات

 SMV COSTRUZIONI TANGER
MA

زاوية محلد الخامس و زنقة فكتور 
هيكو علارة أفيس بويلد نغ الطابق 
الخامس رقم 32 ، 90000، طنجة 

املغرب
 SMV COSTRUZIONI TANGER

MA »شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة»

وعنوان مقرها االأتلاعي: زاوية 
شارع محلد 5 و زنقة فكتور هيكو 
أفيس بويلد نغ الطابق 5 رقم 32 - 

90000 طنجة املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.82739

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2020 نونبر) (0( املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)ي):)الذي  نص عل2 ما لي:)

من) اأتلاعية  حصة  (250 تفويت)

الواحدة) للحصة  000ي) رهم  فئة)

رونكا ي) برونو  السيد  طرف  من 

 SMV ( اال طالية) الشركة  لفائدة 

طرف) من  امللثلة  (COSTRUZIONI

و) ( (- كريسطوفورو) أورجي  السيد 

من) اأتلاعية  حصة  (250 تفويت)

الواحدة) للحصة  000ي) رهم  فئة)

من طرف السيد كريتي لوكا لفائدة)

السيد نيكوال انخيلو طراباطوني

قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

برونو) السيد  املسير  استقالة  قبول 

رونكا ي و تعيين مسير أد د السيد)

كريتي لوكا ملدة غير محد ة

عل2) الذي  نص  (:3 رقم) قرار 

 SMV(2 ما لي:)تغيير تسلية الشركة ا

COSTRUZIONI MA

قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تحد ث القانون االسا�سي للشركة)

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)

الذي  نص) (:8 و) (7 رقم) بند 

الشركة) املال  رأس  مبلغ  ما لي:) عل2 

الشكل) عل2  مقسم  000.000.ي)

 SMV ( اال طالية) الشركة  التا ي:)

طرف) من  امللثلة  (COSTRUZIONI

 500 كريسطوفورو) أورجي  السيد 

) رهم للحصة) 000ي) بقيلة) ( حصة)

طراباطوني) انخيلو  نيكوال  والسيد 

000ي) رهم) بقيلة) حصة  (500

للحصة))

عل2) الذي  نص  )ي:) رقم) بند 

تعيين مسير ملدة غير محد ة)) ( ما لي:)

الجنسية) ا طا ي  لوكا  كريتي  السيد 

شارع) بارا  ز  اقامة  بطنجة  القاطن 
عبد هللا الهبطي الطابق)2)))رقم)57

عل2) الذي  نص  (:2 رقم) بند 

 SMV ( الشركة) تسلية  ( ما لي:)

.COSTRUZIONI MA
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باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

2ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)237082.

7Iي2

TYPE GESTION SERVICE

 STE REDA BST( 
.IMMOBILIERE SARL(A.U

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TYPE GESTION SERVICE

 TANGER °LOT(AL(MAJD(N 27(

، 90000، TANGER(MAROC

 STE(REDA(BST .IMMOBILIERE( 

SARL(A.U شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي العرفان 

B3 GH30 E9 A184 طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

09ي)8

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  8ي20) 02) نا ر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE( ( (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

 REDA BST .IMMOBILIERE

.SARL(A.U

هدف) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الشركة هو اال نعاش العقاري بصفة)

العقارية) املعامالت  وأليع  عامة 

والتجارية التي لها عالقة مباشرة او)

غير مباشرة لتطور هدف الشركة..

العرفان) (: عنوان املقر االأتلاعي)

82يB3 GH30 E9 A)طنجة)-)90000 

طنجة املغرب.

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

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 
00.000,00ي) رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: حسن) افقير  السيد 
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حسن  افقير  السيد 
املصل2 طنجة) (72 زنقة كتلبرك رقم)

90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حسن  افقير  السيد 
زنقة كتنلبرك رقم)72)املصل2 طنجة)

90000)طنجة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

8ي20)تحت رقم)ي9878ي.

8Iي2

FIDALUXE

BO&ZEN JARDIN
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDALUXE
 BV Prince My ,2ي

 Abdellah(Résidence(BAB
 DOUKKALA(Bloc «B« 3éme
 Etage-Marrakech ، 40030،

MARRAKECH MAROC
BO&ZEN(JARDIN شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي فضاء 

املصطفى محيطة السلاللية الطابق 
2 الشقة 8 - 20000  - 20000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

09295ي
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 )ي) أنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.BO&ZEN(JARDIN

تصليم) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

وتخطيط املساحات الخضراء..

فضاء) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

املصطفى محيطة السلاللية الطابق)

 20000  -   20000  -  8 الشقة) (2

مراكش املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: السيد  وسف بندحان)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد  وسف بندحان عنوانه)ا))

 وار بن  او  النخيل الجنوبي مراكش)

20000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  وسف بندحان عنوانه)ا))

 وار بن  او  النخيل الجنوبي مراكش)

20000)مراكش املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

يي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)22ي9.

9Iي2

FIDALUXE

AQUA DRIP
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDALUXE

 BV Prince My ,2ي

 Abdellah(Résidence(BAB

 DOUKKALA(Bloc «B« 3éme

 Etage-Marrakech ، 40030،

MARRAKECH MAROC

AQUA DRIP شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي فضاء 
املصطى محيطة السلاللية الطابق 
2 الشقة 8 - 20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي0933ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 08) أنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 AQUA(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.DRIP
غرض الشركة بإ جاز):)بيع أليع)

انواع العقاقيروموا  البناء..
فضاء) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
الطابق) املصطى محيطة السلاللية 
2)الشقة)8 - 20000)مراكش املغرب.

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

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتا ي:

 300 ( (: سعا ) الزطيطي  السيدة 
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 700 ( (: علا ) الزطيطي  السيد 
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة الزطيطي سعا  عنوانه)ا))
بدرب سيدي مسعو  عرصة ايهيري)

رقم)3يي 20000)مراكش املغرب.
الزطيطي علا  عنوانه)ا)) السيد 
 20000 االو ا ة) التحاتة  بدوار 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الزطيطي علا  عنوانه)ا)) السيد 
 20000 االو ا ة) التحاتة  بدوار 

مراكش املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)92ي9.
220I
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ELM LINKS

ELM LINKS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

ELM LINKS
 ZONE(INDUSTRIELLE, route

 nationale(N° 2  SELOUANE, B.P
 DE(SELOUANE(N°399 ، 62000،

NADOR MAROC
ELM LINKS شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
 ZONE وعنوان مقرها اإلأتلاعي

 INDUSTRIELLE, ROUTE
 NATIONALE(N°2 SELOUANE,

 B.P(DE(SELOUANE(N°399 -
.62000 NADOR(MAROC

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي832.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم) (2020 نونبر) (22 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «2.000.000) رهم»)
«000.000.ي) رهم»)إ 2)»5.000.000 
تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد ة أو عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي  بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)2)37.
Iي22

COMPAGNIE SABA

COMPAGNIE SABA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

COMPAGNIE SABA
  ZONE INDUSTRIELLE

 SELOUANE,KM2 ROUTE(DE
 TAOURIRT  B.P(DE(SELOUANE

 N°68 ، 62000، NADOR
MAROC

COMPAGNIE SABA شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 
  ZONE INDUSTRIELLE

 SELOUANE,KM2 ROUTE(DE

 TAOURIRTB.P DE SELOUANE

 N°68 NADOR - 62000 NADOR

.MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

9يي).

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 05) أنبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

  MOSTAFA )ة)) السيد) تفويت 

حصة) (EL MADDARSI (.75ي

حصة) (85.073 اأتلاعية من أصل)

  NAIMA  HAMDI((لفائدة))السيد))ة

بتاريخ)03) أنبر)2020.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

)ي  بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)ي)37.

222I

LA VIE COMPTABLE

LIZA TEXTIL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

LA VIE COMPTABLE

البركة ج ه 7 علارة 92 الشقة 2 حي 

الحسني الدار البيضاء ، 20200، 

CASABLANCA MAROC

LIZA TEXTIL شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق الثامن رقم 22 

اقامة الورو  الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

يي)282

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 LIZA (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.TEXTIL

التصد ر) (: غرض الشركة بإ جاز)

صناعة) (، واالستيرا  صناعة الزرابي)

أليع) عامة  وبصفة  الزرابي  خيط 

العرض) لتحقيق  الكفيلة  العلليات 

االأتلاعي للشركة).

59)شارع) عنوان املقر االأتلاعي):)

 22 رقم) الثامن  الطابق  الزرقطوني 

اقامة الورو  الدار البيضاء)-)20000 

الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

  BOZGEYIK(MEHMET( : السيد)

250)حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة)

  MUTAFA( KAYNAK( : السيد)

250)حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة

  ORHAN( COSKUN( : السيد)

250)حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة)

 DEMIR(HUSEYIN(:((250(السيد

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 BOZGEYIK MEHMET السيد)

 TURQUIE 99208 عنوانه)ا))

.TURQUIE TURQUIE

 MUTAFA KAYNAK السيد)

 TURQUIE 99208 عنوانه)ا))

.TURQUIE TURQUIE

 ORHAN COSKUN السيد)

 TURQUIE 99208 عنوانه)ا))

.TURQUIE TURQUIE

 DEMIR HUSEYIN السيد)

 TURQUIE 99208 عنوانه)ا))

.TURQUIE TURQUIE

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 MUTAFA KAYNAK السيد)

 TURQUIE 99208 عنوانه)ا))

.TURQUIE TURQUIE

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

يي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)5ي7572.

223I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

CASA CAMION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca(Maroc

CASA CAMION شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي اقامة 

االمانGH 31  علارة 252 شقة 03 

الطابق السفلي عين السبع الدار 

البيضاء - 20250 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

3ي897ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 نونبر) (22 في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

طامو مرتقيب) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اأتلاعية  حصة  000.ي)

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  0.000ي)
رشيد الكرش بتاريخ)22)نونبر)2020.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

7ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)757990.

222I

فيستي سيرفيس

فيستي سيرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FESTI-SERVICES

 HAY(ESSALAM(BLOC 17

 MAISON 3 1 ER(ETAGE، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC

فيستي سيرفيس
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 شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي السالم  

بلوك 7ي رقم املنزل 3  الطابق االول  

سيدي سليلان 2200ي  سيدي 

سليلان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2999

 02 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  (2020  أنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

:)فيستي) اإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

سيرفيس.

املطاعم) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

والضيافة وتنظيم االحتفاالت.

عنوان املقر االأتلاعي):)حي السالم))
3))الطابق االول)) 7ي)رقم املنزل) بلوك)

سيدي) ( 2200ي) سليلان) سيدي 

سليلان املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) عا ل  شنتوف  السيد 

)سيدي سليلان) 2200ي) حي السالم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) عا ل  شنتوف  السيد 

)سيدي سليلان) 2200ي) حي السالم)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ) ( سليلان) بسيدي  االبتدائية 

)ي) أنبر)2020)تحت رقم)28ي.

225I

TR-GESTION

فوزيس فارما
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

TR-GESTION
 AGDAL ، 12000، RABAT

MAROC
فوزيس فارما شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 
النخيل رقم 20, الوفاق تلارة. - 

2000ي تلارة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

225ي3ي
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)فوزيس)

فارما.
-)صناعة) (: غرض الشركة بإ جاز)
مستحضرات) وبيع  واستيرا -تصد ر 
املكلالت) (, التجليل و موا  النظافة)

الغذائية),)امأهزة الطبية.)).
تجزئة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
(- تلارة.) الوفاق  (,20 رقم) النخيل 

2000ي)تلارة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 500 ( (: ( ( ( سهيلة عبيد) السيدة 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
حصة) (500 ( (: السيد  اسر عبيد)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
))عنوانه)ا)) ( السيدة سهيلة عبيد)
تازة) (35000 شارع صفرو تاهلة تازة.)

املغرب.

السيد  اسر عبيد عنوانه)ا))شارع)

فاس تاهلة تازة.)35000)تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

))عنوانه)ا)) ( السيدة سهيلة عبيد)

تازة) (35000 شارع صفرو تاهلة تازة.)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

08) أنبر) بتاريخ) ( بتلارة) االبتدائية 

2020)تحت رقم)2297.

22(I

شركة كونطا سات

STE ISTEL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة كونطا سات

شارع املتنبي حي الوفاء رقم 2) بني 

مالل بني مالل، 23000، بني مالل 

املغرب

STE ISTEL SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 

منزه امطلس الشطر الثاني رقم 927 

بني مالل بني مالل 23000 بني مالل 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5)07ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (20

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ISTEL SARL AU

 CENTRE (: غرض الشركة بإ جاز)

D’APPELS TELEPHONIQUES

 MD DE MATERIEL

.INFORMATIQUE

تجزئة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

 927 منزه امطلس الشطر الثاني رقم)

بني مالل) (23000 بني مالل بني مالل)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

احلد) ابت  اسلاعيل  السيد 

00ي  حصة بقيلة) 000.ي) ( (: احسين)

 رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

احلد) ابت  اسلاعيل  السيد 

ي  الجزء) ي) النور) ( احسين عنوانه)ا))
 23000 30ي)فم او ي بني مالل) رقم)

بني مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

احلد) ابت  اسلاعيل  السيد 

ي  النور) تجزئة  عنوانه)ا)) احسين 
الجزء)ي)رقم)30ي)فم او ي بني مالل)

23000)بني مالل املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 02 بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)855.

227I

prensacom

  MERROUCH
COSMETIQUE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

prensacom

  imm(antee 8 rue(imam(ghazali

 n  6 mohammed  achraf،

90000، tanger(maroc

   MERROUCH  COSMETIQUE

شركة ذات مسؤولية محدو ة
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 ذات الشريك الوحيد)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 8 شارع 
اال مام الغزا ي الطابق ي رقم أ) - 

90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(5957

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر) (2020 أكتوبر) (22 في) املؤرخ 
محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  حل 
  MERROUCH(ذات الشريك الوحيد
رأسلالها) مبلغ  ( ( ( (COSMETIQUE
مقرها) وعنوان  0.000ي) رهم 
الغزا ي) مام  اال  شارع  (8 اإلأتلاعي)
طنجة) (90000  - أ)  رقم  ي) الطابق)

املغرب نتيجة ل):)أزمة في القطاع.
شارع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
رقم) املجاهد ن  تجزئة  رشيد  موالي 

77  - 90000)طنجة املغرب.)
و عين:

و) املروش  ( ( حبيبة) السيد)ة))
شارع موالي رشيد تجزئة) عنوانه)ا))
طنجة) (90000   77 املجاهد ن رقم)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)237078.
229I

COMPAGNIE SABA

COMPAGNIE SABA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

COMPAGNIE SABA
  ZONE INDUSTRIELLE

 SELOUANE,KM2 ROUTE(DE
 TAOURIRT  B.P(DE(SELOUANE

 N°68 ، 62000، NADOR
MAROC

COMPAGNIE SABA شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 

  ZONE INDUSTRIELLE

 SELOUANE,KM2 ROUTE(DE

 TAOURIRTB.P DE SELOUANE

 N°68 NADOR - 62000 NADOR

.MAROC

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

9يي).

العام) الجلع  بلقت�سى 

07) أنبر) في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) رأسلال  رفع  تم  (2020

»22.200.000) رهم») قدره) بلبلغ 

إ 2) »0.800.000)) رهم») من) أي 

((: طريق) عن  «85.000.000) رهم»)

أرباح أو عالوات) أو  إ ماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

)ي  بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)ي)37.

Iي23

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

DESK NORD
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 CABINET COMTABLE SAKKAKI

SARL

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

DESK NORD شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة بغدا  

إقامة كاميليا A رقم 8 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي0395ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 فبرا ر) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 DESK (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.NORD
غرض الشركة بإ جاز):)بيع أ وات)

ومستلزمات املكتبية.
زنقة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
 -  8 رقم) (A كاميليا) إقامة  بغدا  

90000)طنجة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد)) ونس امللو ي):))500)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
 500 ( (: السيد السكاكي الحسين)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) امللو ي  ) ونس  السيد)
حي اال ريسية زنقة)7)رقم)2ي 90000 

طنجة املغرب.
السكاكي) الحسين  السيد 
 3 املجلع الحسني أندول) عنوانه)ا))

رقم))0ي 90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) امللو ي  ) ونس  السيد)
حي اال ريسية زنقة)7)رقم)2ي 90000 

طنجة املغرب
السكاكي) الحسين  السيد 
 3 املجلع الحسني أندول) عنوانه)ا))

رقم))0ي 90000)طنجة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
فبرا ر) 2ي) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)98يي.
232I

FLASH ECONOMIE

MON TRANS
إعالن متعد  القرارات

»»MON TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة

وعنوان مقرها االأتلاعي إقامة 
عبد الرحيم الطابق 2 رقم 9ي شارع 

موالي عبد هللا - مراكش
رقم التقييد في السجل التجاري 

527ي9

العام) الجلع  بلقت�سى  ( ( (.I

االستثنائي املؤرخ في)8ي) ونيو)2020 

,)تلت التعد الت التالية):

موافقتهم) الشركاء) يعطي  ( ( ( ي.)

000.ي)حصة))الف حصة)) ( عل2 بيع)

000.ي  ( إ 2) ي) من) امرقام  تحلل 

إ 2) الكزاري  عا ل  السيد  قبل  من 

مز ا ة) (، حامد) ا ت  نجية  السيدة 

سنة)ي98ي/07/03)،)حاملة للبطاقة)

الوطنية رقم)PS80(557)،)والقاطنة)

0ي)شارع االمير) بتجزئة الناسك رقم)

موالي عبد هللا)-)مراكش.

عا ل) السيد  استقالة  ( ( ( (.2  

983ي/9/02ي  سنة) املز ا   الكزاري 

بالرباط،)حامل للبطاقة الوطنية رقم)

اوال ) بدوار  القاطن  و  (،AB(05398

الحاج سيدي تيجي-)اسفي.

تعيين السيدة نجية ا ت) ( ( ( (.3  

حامد)،)مسيرة للشركة.

2.))))التعد ل القانوني املترتب عل2)

ذلك.

القانوني) اإل داع  تم  (.II

بتاريخ)) ( التجارية بلراكش) ( باملحكلة)

07/2020/ي2تحت رقم)2292.

233I

FLASH ECONOMIE

MAGNA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

»MAGNA INVEST «

شركة ذات مسؤولية محدو ة

325 , املسار طريق آسفي – مراكش
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي29)0ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

مراكش بَتاريخ)9ي))غشت)2020؛)تم)

إعدا  القانون امسا�سي لشركة ذات)

مسؤولية محدو ة باملليزات التالية:
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ذات) شركة  ( الشركة:) شكل 
مسؤولية محدو ة.))))))))))))))))))))))))))

 MAGNA ( ( ( تسلية الشركة:) ( ( (
INVEST

(- مقهى) بإ جاز:) الشركة  غرض 
مطعم.

 325 (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
املسار طريق آسفي)-)مراكش.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة:))99)سنة

)مبلغ رأسلال الشركة):)00.000ي 
 رهم))))))))))))

)الحصص العينية):))000.ي)حصة
الشخصية) الشركاء) أسلاء) ( (

والعائلية وعناوينهم:
املز ا ) امشاش,) عا ل  السيد 
سنة)978ي/2/02ي,)الحامل للبطاقة)
الوطنية رقم)32259))))),تجزئة رياض)

أوهر)2)رقم))9)تاركة)-)مراكش.
املز ا ) حجاجي,) هشام  السيد 
سنة)975ي/03/07,)الحامل للبطاقة)
القاطن) و  (, ( (5258(8 الوطنية رقم)
ب اقامة حدائق املحيط رقم))2) ار)

بوعزة النواصر))-)البيضاء.
)))))توزيع امنصبة عل2 الشركاء):

  500 (: امشاش) عا ل  السيد  ي.)
حصة))

 500 حجاجي:) هشام  السيد  (.2
حصة))

السيد) (: اسم مسيري الشركة) ( ( (
عا ل امشاش و هشام حجاجي).

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
بتاريخ)) بلراكش  ( التجارية)

23/09/2020تحت رقم)5592يي.

232I

FLASH ECONOMIE

ATELIO GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

»ATELIO GROUP «
شركة ذات مسؤولية محدو ة

325 , املسار طريق آسفي – مراكش
رقم التقييد في السجل التجاري 

05853ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم) 2020؛) 20) وليوز) مراكش بَتاريخ)
إعدا  القانون امسا�سي لشركة ذات)

مسؤولية محدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  ( الشركة:) شكل  ( (

مسؤولية محدو ة.))))))))))))))))))))))))))
 ATELIO ( ( ( الشركة:) تسلية  (

GROUP
وكالة) بإ جاز:) الشركة  غرض 

اتصاالت.
 325 (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

املسار طريق آسفي)-)مراكش.
أألها) من  تأسست  التي  املدة  (

الشركة:))99)سنة
)))مبلغ رأسلال الشركة):))50.000  

 رهم))))))))))))
)))))الحصص العينية):))500)حصة
الشخصية) الشركاء) أسلاء) ( (

والعائلية وعناوينهم:
املز ا ) شاويت,) ألال  السيد 
سنة)5)9ي/3/08ي,)الحامل للبطاقة)
 3 ,املسيرة) (E20275ي رقم) الوطنية 

سبو2)علارة راء)رقم)7ي)-)مراكش.
السيد توفيق املهدي,)املز ا  سنة)
للبطاقة) الحامل  ))9ي/03/07,)
و القاطن) (, ( (E2970ي( الوطنية رقم)

تجزئة اسيف   رقم)90)-)مراكش.
)))توزيع امنصبة عل2 الشركاء):

  200 (: شاويت) ألال  السيد  ي.)
حصة))

 300 املهدي:) توفيق  السيد  (.2
حصة))

السيد) (: الشركة) مسير  اسم  (
توفيق املهدي.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
بتاريخ)) بلراكش  ( التجارية)

28/08/2020)تحت رقم)5032يي.
235I

FLASH ECONOMIE

 VERTICAL FARMING
TECHNOLOGIES

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

 VERTICAL FARMING «
»TECHNOLOGIES

شركة ذات مسؤولية محدو ة

  325 , املسار طريق آسفي – مراكش

رقم التقييد في السجل التجاري 

259)0ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم) 2020؛) 7ي) وليوز) مراكش بَتاريخ)

إعدا  القانون امسا�سي لشركة ذات)

مسؤولية محدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  ( الشركة:) شكل 

مسؤولية محدو ة.))))))))))))))))))))))))))

 VERTICAL: الشركة) تسلية 

FARMING TECHNOLOGIES

وزيع) بإ جاز:) الشركة  غرض 

املنتجات) واستيرا   اإلنتاج  وتسويق 

املحلية وتحويل السلع الزراعية إ 2)

منتجات لالستهالك)؛)إنشاء)وتسويق)

البنية التحتية للتخزين والتغليف.

 325 (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

املسار طريق آسفي)-)مراكش.

أألها) من  تأسست  التي  املدة  ( (

الشركة:))99)سنة

((: الشركة) رأسلال  مبلغ 

00.000,00ي)) رهم))))))))))))

)الحصص العينية:))000.ي)حصة

الشخصية) الشركاء) أسلاء) ( (

والعائلية وعناوينهم:

املز ا ) (, بلعزيز) مروان  السيد  (

سنة)997ي/25/09,)الحامل للبطاقة)

و القاطن) (,BE8(23(9 الوطنية رقم)

 5 طابق) زيروند ل  زنقة  ي  (5 ب)

املعاريف)-)البيضاء).

املز ا ) اماكي,) سفيان  السيد 

الحامل لبطاقة) 995ي/09/08,) سنة)

التعريف رقم920ي)EE5)),)و القاطن)

باملسيرة)2)ب رقم)908))-)مراكش.

املز ا ة) (, الناجي) امنية  السيدة 

الحاملة) (, 997ي/05/07) سنة)

 ,EE7857(9 رقم) الوطنية  للبطاقة 

و القاطنة بزنقة غول فشتا ي اقامة)

كونسفيال  رج ب طابق)3)شقة)7)فال)

فلوري-)البيضاء.

توزيع امنصبة عل2 الشركاء):

  275 (: بلعزيز) مروان  السيد  ي.)

حصة))

 275 (: اماكي) سفيان  السيد  (.2

حصة

 50 (: الناجي) امنية  السيدة  ( ( (.3

حصة

السيد) (: الشركة) مسيري  اسم  ( (

مروان بلعزيز و السيد سفيان اماكي).

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ)) بلراكش  ( التجارية)

0/09/2020ي)تحت رقم)5305يي.

23(I

FLASH ECONOMIE

PREMIUM CONTRACTORS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

»PREMIUM CONTRACTORS

شركة ذات مسؤولية محدو ة

325 , املسار طريق آسفي – مراكش
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي)2)0ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم) 2020؛) ي0) وليوز) مراكش بَتاريخ)

إعدا  القانون امسا�سي لشركة ذات)

مسؤولية محدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  ( الشركة:) شكل  (

مسؤولية محدو ة.))))))))))))))))))))))))))

 PREMIUMالشركة تسلية  (

CONTRACTORS

شراء) بإ جاز:) الشركة  غرض 

البناء) موا   تاأر  ؛) امأهزة) وبيع 

الداخلية) العلارة  استشارات  ؛)

؛) الداخلي) والد كور  والتخطيط 

استيرا  وتصد ر.

 325 (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

املسار طريق آسفي)-)مراكش.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:))99)سنة

((: الشركة) رأسلال  مبلغ 

00.000,00ي)) رهم).
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)الحصص العينية:))000.ي)حصة
الشخصية) الشركاء) أسلاء)

والعائلية وعناوينهم:
السيد محلد علور),)املز ا  سنة)
للبطاقة) الحامل  983ي/7/09ي,)
BK230390,)و القاطن) الوطنية رقم)
 23 علارة) بوسكورة  أواهر  اقامة 
بوسكورة) املد نة الخضراء) (02 شقة)

-)البيضاء).
·))السيد سيف الد ن بن العربية,)
الحامل) (, 983ي/23/08) املز ا  سنة)
 ,   E07892يRلبطاقة التعريف رقم
و القاطن الحي املحلدي بوكار علارة)

الكرام)52)شقة)7ي)-)مراكش.
املز ا ) العطار,) فيصل  السيد 
سنة983ي/0ي/22),)الحامل للبطاقة)
و القاطن) (,BE77382( الوطنية رقم)
بزنقة غول فشتا ي اقامة كونسفيال)
7)فال فلوري-) 3)شقة)  رج ب طابق)

البيضاء.
))))))توزيع امنصبة عل2 الشركاء):

  320 (: علور) محلد  السيد  ي.)
حصة))

2.)السيد سيف الد ن بن العربية)
:)330)حصة

 330 السيد فيصل العطار:) ( ( (.3
حصة

السيدة) (: الشركة) مسيرة  اسم 
سنة) املز ا ة  اقصلي  هدى 
للبطاقة) الحامل  983ي/0ي/22,)
القاطنة) و  (,39(930Y الوطنية رقم)
بزنقة غول فشتا ي اقامة كونسفيال)
7)فال فلوري-) 3)شقة)  رج ب طابق)

البيضاء.).
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
بتاريخ)) بلراكش  ( التجارية)

0/09/2020يتحت رقم))530يي.
237I

FLASH ECONOMIE

TAMESNA VERT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 « «TAMESNA VERT
شركة ذات مسؤولية  محدو ة ذات  

الشريك  الوحيد
وعنوان مقرها االأتلاعي  اقامة 
تلاريس أ الشقة رقم يي الطابق 

امول شارع آسفي - مراكش 
رقم التقييد في السجل التجاري 

25555
العام) الجلع  بلقت�سى  (.I
االستثنائي املؤرخ في)02)غشت)2020 
قرر الشريك الوحيد السيد سعيد) (,

تلسنا))ما  لي:
الشركة) مال  رأس  زيا ة  ( ي.)  
مال ين  رهم) عشرة  والبالغة 
)10،000،000.00) رهم))
مليون  رهم) عشر  سبعة  ليصبح 
تحقيق) )17،000،000.00).وسيتم 
مال ين  رهم) سبعة  البالغة  الزيا ة 
خالل) من  ((7،000،000.00(
اأتلاعًيا) سهًلا  سبعين  إنشاء)
مائة) اسلية  بقيلة  ((70،000.00(

 رهم))00.00ي) رهم))لكل سهم.
التعد ل القانوني املترتب) ( ( ( ( ( (.2

عل2 ذلك.
القانوني) اإل داع  تم  (.II
بتاريخ) ( بلراكش) التجارية  باملحكلة 

09/2020/ي0))تحت رقم)98ي5.

238I

FLASH ECONOMIE

 ECOLE PRIVE DE
 FORMATION DANS LES
METIERS DE LA SANTE

إعالن متعد  القرارات

 ECOLE PRIVE DE FORMATION
 DANS LES METIERS DE LA

 SANTE
شركة ذات مسؤولية محدو ة

وعنوان مقرها االأتلاعي  رقم 2ي 
، 3ي ، 2ي ، الطابق الثاني ، مركز 
تسوق امنوار ، شارع عالل الفا�سي 

– مراكش.
رقم التقييد في السجل التجاري 

00823ي
اأتلاع) عقب  قرار  عل2  بناًء) (.I
الجلعية العلومية غير العا ي بتاريخ)

2020/)07/0)م تقرر ما  لي):

 ي.))))تغيير اسم الشركة
الشركة) منح  املساهلون  قرر 

االسم التا ي:
 ECOLE PRIVE DE  »
 FORMATION DANS LES

» METIERS DE LA SANTE
2.))))تغيير املقراالأتلاعي للشركة

ستقرر) (، اليوم) هذا  من  اعتباًرا 
مجلوعة شركاء)الشركة نقل املكتب)

الرئي�سي إ 2 العنوان التا ي:
الطابق) (، 2ي) (، 3ي) (، 2ي) »رقم)
شارع) (، مركز تسوق امنوار) (، الثاني)

عالل الفا�سي)–)مراكش»
3.))))التعد ل القانوني املترتب عل2)

ذلك
القانوني) اإل داع  تم  (.II
بتاريخ))) ( التجارية بلراكش) ( باملحكلة)

09/2020/ي0)تحت رقم)97ي5.

239I

فيديسير بسلة شركة  ات املسؤولية املحدو ة  ات)

الشريك الوحيد

أومنيوم سيونتفيك إي تيكنيك 
» أو.س.ث»

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تفويت حصص

فيديسير بسلة شركة  ات 
املسؤولية املحدو ة  ات الشريك 

الوحيد
تجزئة عثلان زنقة 2ي رقم 39-37 

عين الشق الدار البيضاء ، 20270، 
الدار البيضاء املغرب

أومنيوم سيونتفيك إي تيكنيك » 
أو.س.ث» شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي علارة 

الحرية )7ي طابق) 2ي زنقة بساتين 
الطابق 9 - 20ي20 الدار البيضاء  

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(3877

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) (2020 3ي) وليوز) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

تفويت السيد))ة))عبد املاك))ابن)
الخياط زكاري)932)حصة اأتلاعية)
لفائدة)) حصة  000.ي) أصل) من 
السيد))ة))عبد الرحيم))حلزة بتاريخ)

3ي) وليوز)2020.
تفويت السيد))ة)))نزهة بن كيران)
)))حصة اأتلاعية من أصل)000.ي 
حصة لفائدة))السيد))ة))عبد الرحيم))

حلزة بتاريخ)3ي) وليوز)2020.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2020)تحت رقم)722993.
220I

فيديسير بسلة شركة  ات املسؤولية املحدو ة  ات)

الشريك الوحيد

أومنيوم سيونتيفيك إي تيكنيك 
»أو.س.ث»

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

فيديسير بسلة شركة  ات 
املسؤولية املحدو ة  ات الشريك 

الوحيد
تجزئة عثلان زنقة 2ي رقم 39-37 

عين الشق الدار البيضاء ، 20270، 
الدار البيضاء املغرب

أومنيوم سيونتيفيك إي تيكنيك 
»أو.س.ث» شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي علارة 

الحرية )7ي طابق) 2ي زنقة بساتين 
الطابق 9 - 20ي20   الدار البيضاء  

املغرب.
تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(3877

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)3ي) وليوز)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
زنقة) 2ي) طابق)) )7ي) »علارة الحرية)
الدار) ( ( 20ي20)  -  9 بساتين الطابق)
»املنطقة) إ 2) املغرب») ( البيضاء)
 80 2ي)تجزئة) الصناعية أوال  صالح)
أوال  صالح النواصر)-)82ي27)))الدار)

البيضاء)))املغرب».
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باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2020)تحت رقم)722993.
Iي22

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

 ENTREPRISE SERVICE  
BELKHYAT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 LOT(BELFAKIR(ETG 2 APPT 20
 9 MEDIOUNA(CASABLANCA ،

20490، MEDIOUNA(MAROC
 ENTREPRISE SERVICE  

BELKHYAT SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 

 Résidence(AZZARKA 117
 rue(IBNOU(MOUNIR 1 er
 etage(appt(N°2 MAARIF
 CASABLANCA - 20370

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
272223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 شتنبر) )ي)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
 ENTREPRISE SERVICE ( ( (:

.BELKHYAT SARL AU
غرض الشركة بإ جاز):)

االمن الخاص و النظافة.
(: االأتلاعي) املقر  عنوان 
 Résidence AZZARKA 7يي rue

 IBNOU MOUNIR ي er etage appt
 N°2 MAARIF CASABLANCA -

20370)الدارالبيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: السيد املعطي بلخياط)
حصة بقيلة)00.000ي) رهم للحصة

000ي  (: بلخياط) املعطي  السيد 
بقيلة)00.000ي) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املعطي بلخياط عنوانه)ا))
بلوك الف الرقم)38)مد ونة البيضاء)

29290)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املعطي بلخياط عنوانه)ا))
بلوك الف الرقم)38)مد ونة البيضاء)

29290)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي0  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2020)تحت رقم)728027.
222I

ائتلانية حكيم الرأواني ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد

 BENSALEM شركة 
ASCENSEUR

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تفويت حصص

ائتلانية حكيم الرأواني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شارع محلد الزرقطوني  ربيي رقم 
)ي حي السالم ويسالن مكناس ، 

50080، مكناس املغرب
 BENSALEM ASCENSEUR شركة
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وار آ ت 

مو�سى أوعلي بريد ة مجاط - 50000 
مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 أكتوبر) 2ي) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

بنسالم فراج)) ( )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اأتلاعية  حصة  000.ي)

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  000.ي)

عبد املغيث البقا ي بتاريخ)5ي)أكتوبر)

.2020

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

نونبر) 2ي) بتاريخ) ( بلكناس) التجارية 

2020)تحت رقم))372.

223I

MATAHRI ABDERRAHIM

YOU AIR TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM

05ي زنقة وليلي حي السالم بركان ، 

3300)، بركان املغرب

YOU AIR TRANS  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 2 زنقة 

ام القرى حي قشاظ بركان  - 3300) 

بركان املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7273

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (2(

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 YOU (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

. AIR TRANS

نقل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

االمتعة غير مصحوبة)

نقل البضائع وطنيا و  وليا).
 2 رقم) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
(- ( زنقة ام القرى حي قشاظ بركان)

3300))بركان املغرب).

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 500 ( (: ( ا لان  وسفي) السيدة 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

السيدة اكرام عريبي)):))500)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

)عنوانه)ا)) السيدة ا لان  وسفي)
بركان) الليلون  حي  بور و  زنقة  (2

3300))بركان))املغرب).

عنوانه)ا)) ( عريبي) اكرام  السيدة 
حي السعا ة) 7ي) زنقة وا  لحلو رقم)

بركان))3300))بركان))املغرب).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

)عنوانه)ا)) السيدة ا لان  وسفي)
بركان) الليلون  حي  بور و  زنقة  (2

3300))بركان املغرب

عنوانه)ا)) ( عريبي) اكرام  السيدة 
حي السعا ة) 7ي) زنقة وا  لحلو رقم)

بركان))3300))بركان املغرب)

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

03) أنبر) بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2020)تحت رقم)298/2020.

222I

ائتلانية حكيم الرأواني ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد

 BENSALEM شركة

ASCENSEUR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير أد د للشركة

ائتلانية حكيم الرأواني ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد

شارع محلد الزرقطوني  ربيي رقم 

)ي حي السالم ويسالن مكناس ، 

50080، مكناس املغرب

  BENSALEM ASCENSEUR شركة

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وار آ ت 

مو�سى أوعلي بريد ة مجاط - 50000 

مكناس املغرب.

تعيين مسير أد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)2ي)أكتوبر)2020)تم تعيين)

مسير أد د للشركة السيد)ة))البقا ي)

عبد املغيث كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

نونبر) 2ي) بتاريخ) ( بلكناس) التجارية 

2020)تحت رقم))372.

225I

ائتلانية حكيم الرأواني ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد

 BENSALEM شركة

ASCENSEUR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

ائتلانية حكيم الرأواني ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد

شارع محلد الزرقطوني  ربيي رقم 

)ي حي السالم ويسالن مكناس ، 

50080، مكناس املغرب

 BENSALEM ASCENSEUR شركة

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االأتلاعي  وار آ ت 

مو�سى أوعلي بريد ة مجاط - 50000 

مكناس املغرب.

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -

)بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تم) (2020 أكتوبر) 2ي) في) املؤرخ 

»شركة) من) الشركة  تسلية  تغيير 

إ 2) («BENSALEM ASCENSEUR

. »MOGHITH GSM(شركة«

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

نونبر) 2ي) بتاريخ) ( بلكناس) التجارية 

2020)تحت رقم))372.

22(I

زوبير بوتغلاس

 STE GARIED DE TRAVAUX 
DIVERS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
قفل التصفية

زوبير بوتغلاس
اكنول املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب
 STE GARIED DE TRAVAUX 

DIVERS SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي :  وار اونة 
ألاعة بوشفاعة تازة  - 35000 تازة  

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.5275

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2020 أكتوبر) (02 في) املؤرخ 
 STE GARIED DE TRAVAUX ( حل)
DIVERS SARL)شركة ذات املسؤولية)
00.000ي  رأسلالها) مبلغ  املحدو ة 
 رهم وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وار)
اونة ألاعة بوشفاعة تازة))-)35000 

تازة))املغرب نتيجة لعدم املر و  ة.
و عين:

و) كرطيط  ( ( ا ريس) السيد)ة))
غياتة) اللفت  باب  عنوانه)ا)) وار 
املغرب) تازة  (35000 تازة) الغربية 

كلصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
بتاريخ)02)أكتوبر)2020)وفي  وار اونة)
ألاعة بوشفاعة تازة))-)35000)تازة)

املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
03) أنبر) بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2020)تحت رقم)570.

227I

ائتلانية حكيم الرأواني ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد

 BENSALEM شركة
ASCENSEUR

شركة ذات مسؤولية محدو ة 
ذات الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

ائتلانية حكيم الرأواني ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد

شارع محلد الزرقطوني  ربيي رقم 

)ي حي السالم ويسالن مكناس ، 

50080، مكناس املغرب

 BENSALEM ASCENSEUR شركة

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االأتلاعي  وار آ ت 

مو�سى أوعلي بريد ة مجاط - 50000 

مكناس املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

2020)تم تغيير) 2ي)أكتوبر) املؤرخ في)

نشاط الشركة من)»إصالح و تركيب)

الهاتف) لوازم  »بيع  إ 2) املصاعد»)

بالتقسيط».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

نونبر) 2ي) بتاريخ) ( بلكناس) التجارية 

2020)تحت رقم))372.

228I

ائتلانية حكيم الرأواني ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد

 BENSALEM شركة

ASCENSEUR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام امسا�سي للشركة

ائتلانية حكيم الرأواني ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد

شارع محلد الزرقطوني  ربيي رقم 

)ي حي السالم ويسالن مكناس ، 

50080، مكناس املغرب

 BENSALEM ASCENSEUR شركة

»شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االأتلاعي:  وار آ ت 

مو�سى أوعلي بريد ة مجاط - 50000 

مكناس املغرب.

»مالءمة النظام امسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
تقرر) (2020 أكتوبر) 2ي) في) املؤرخ 

مالءمة النظام امسا�سي للشركة مع)

صياغة) إعا ة  (: القانون) مقتضيات 

القانون امسا�سي للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

نونبر) 2ي) بتاريخ) ( بلكناس) التجارية 

2020)تحت رقم))372.

229I

مكتب االستاذة مليكة ظفرهللا موثقة

ديان سيرفيس
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب االستاذة مليكة ظفرهللا 

موثقة

)2، زاوية شارع فيكتور هيكو و زنقة 

القسطنطينية، الطابق االول ، 20، 

الدار البيضاء املغرب

  ان سيرفيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 27ي،إقامة 

آفا، الطابق الثاني، مكتب 22، شارع 

املقاومة - 00)20 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

يي33)2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  2ي20) 3ي) ونيو)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

:)  ان) تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

سيرفيس.

غرض الشركة بإ جاز):)اإلتجار في)

منتجات و تقد م الخدمات املتعلقة)

بالسيارات.
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(: االأتلاعي) املقر  عنوان 

الثاني،) الطابق  آفا،) 27ي،إقامة 

 20(00 (- شارع املقاومة) (،22 مكتب)

الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

99.500,00) رهم،)مقسم كالتا ي:

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

لبيض) الرحيم  عبد  السيد 

الطابق) آفا،) إقامة  27ي،) عنوانه)ا))

املقاومة) شارع  (،22 مكتب) الثاني،)

00)20)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

لبيض) عبدالرحيم  السيد 

الطابق) آفا،) إقامة  27ي،) عنوانه)ا))

املقاومة) شارع  (،22 مكتب) الثاني،)

00)20)الدار البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

0ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 وليوز)2ي20)تحت رقم)503298.

250I

NEXIA FIDUCIA

 STEINMÜLLER

 ENGINEERING NORTH

AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEXIA FIDUCIA

 Rue(Bab(El(Mansour ,3

 Espace(Porte(d›Anfa، 20050،

casablanca(maroc

 STEINMÜLLER ENGINEERING

NORTH AFRICA شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي   شارع 

أنفا، إقامة أزورـ رقم ي3ي  - 20370  

الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
27)ي28

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) 5ي)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
 STEINMÜLLER ENGINEERING

.NORTH AFRICA
((: بإ جاز) الشركة  غرض 
االستشارات)،)والهندسة)،)والتصنيع)
والتكليف) (، والتشييد) (، والتوريد)
وإصالح) (، والصيانة) (، والتفتيش) (،
مكونات الطاقة واملنشآت الصناعية

شارع) ( ( (: املقر االأتلاعي) عنوان 
أنفا،)إقامة أزورـ)رقم)ي3ي  - 20370  

الدار البيضاء))املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 STEINMÜLLER الشركة)
 ENGINEERING( GmbH( :( ( 1.000

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 STEINMÜLLER الشركة)
عنوانه)ا))) (ENGINEERING( GmbH
23)ي5    5 رقم) فابريك  شارع 

أومرسباخ أملانيا.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد تاكانو شينيت�سي عنوانه)ا)))
23)ي5    5 رقم) فابريك  شارع 

أومرسباخ أملانيا
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)755993.
Iي25

FNMCOMPTA

BASNAS LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 2ي
 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

 BASNAS LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلأتلاعي ي2 إقامة 

السعا ة شارع إبن مرحل الطابق 02 
رقم 05 طنجة املغرب 90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
7ي975.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) ي2)شتنبر) املؤرخ في)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (BASNAS LOGISTICS
وعنوان) 00.000ي) رهم  رأسلالها)
إقامة السعا ة) ي2) مقرها اإلأتلاعي)
 05 02)رقم) شارع إبن مرحل الطابق)
90000)طنجة املغرب) طنجة املغرب)

نتيجة ل):)ضعف التلويل.
و حد  مقر التصفية ب)ي2)إقامة)
الطابق) مرحل  إبن  شارع  السعا ة 
 Tanger 90000 05)طنجة)-) 02)رقم)

املغرب.)
و عين:

السيد)ة))انس)))ناجي و عنوانه)ا))
طنجة) بوطريقة  حومة  مسنانة  حي 
)ة)) كلصفي) املغرب  طنجة  (9000

للشركة.
و) الهرشا ي  ( ( باسم) السيد)ة))
ابن) زنقة  كوليناس  الص  عنوانه)ا))
9000)طنجة) 2ي)طنجة) الصباغ رقم)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
نونبر) يي) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)209).
252I

monde(servicecompta

PREMIUDIS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

monde(servicecompta
 lot(el(hadj(fatah(oulfa 3 309

 eme(etage(casablanca، 20250،
Casablanca(maroc

PREMIUDIS شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 22 

حي انكريط الزنقة 2ي - 20270 
لدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

2337ي3.
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2020)تقرر حل) 7ي)شتنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
الشريك الوحيد)PREMIUDIS))مبلغ)
وعنوان) 00.000ي) رهم  رأسلالها)
انكريط) حي  (22 اإلأتلاعي) مقرها 
لدارالبيضاء) (20270  - 2ي  الزنقة)
عدم ملارسة اي) (: املغرب نتيجة ل)

نشاط تجاري مند التاسيس).
حي) (22 و حد  مقر التصفية ب)
(- 2يالدارالبيضاء) الزنقة) انكريط 

20270))الدارالبيضاء)املغرب.)
و عين:

املكاوي) ( ( طامو) السيد)ة))
انكريط) حي  ( عنوانه)ا)) و 
الدارالبيضاء) الزنقة2يالرقم)2)
20270)لدارالبيضاء)املغرب كلصفي)

)ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 
حي) (22 (: الوثائق املتعلقة بالتصفية)

انكريط الزنقة2ي)الدارالبيضاء.
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باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2020)تحت رقم)728332.

253I

CAUDIACO SARL AU

نور شياضمة
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAUDIACO SARL AU

 LOTISSEMENT(AZELF، 20ي

44000، ESSAOUIRA(MAROC

نور شياضلة شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي محل 

تجاري حي اكر اوفولوس اورير اكا  ر  

محل تجاري حي اكر اوفولوس اورير 

اكا  ر  88000 اكا  ر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

25055

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) ي0)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
نور) (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

شياضلة.

ا ارة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

املزارع.

محل) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

تجاري حي اكر اوفولوس اورير اكا  ر))

محل تجاري حي اكر اوفولوس اورير)

اكا  ر))88000)اكا  ر املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

((: ( الوزاني) الجبار  عبد  السيد 

00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي)

للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الوزاني)) الجبار  عبد  السيد 
باب) الرازي  زنقة  500ي) عنوانه)ا))

اكا  ر)) (88000 ( الصويرة)  طالة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الوزاني)) الجبار  عبد  السيد 
باب) الرازي  زنقة  500ي) عنوانه)ا))

اكا  ر)) (88000 ( الصويرة)  طالة 

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

نونبر) (02 بتاريخ) ( باكا  ر) التجارية 

2020)تحت رقم)2803.

252I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

TRICOTS RIAMO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وفاة شريك

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،

20300، CASABLANCA(MAROC

TRICOTS RIAMO  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 59ي شارع 

الأيرا   - 20850 الدار البيضاء 

املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

25ي29.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)22)شتنبر)2020)تم اإلعالم)

املتنبي) عبدالرحلان  الشريك  بوفاة 

(
ً
تبعا الورثة  عل2  حصصه  توزيع  و 
07) وليوز) في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2020)بالشكل امتي):

((، ( املتنبي) الغني  عبد  السيد)ة))

2.378)حصة).

((، ( املتنبي) الوافي  عبد  السيد)ة))

2.378)حصة).

((، ( عبد الصلد املتنبي) السيد)ة))

2.378)حصة).

السيد)ة)) وسف املتنبي))،))2.378 

حصة).

السيد)ة))محلد املتنبي))،))2.378 

حصة).

89ي.ي  ( (، ( مريم املتنبي) السيد)ة))

حصة).

السيد)ة))عائشة أالل))،))ي87.ي 

حصة).

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)293)75.

255I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

MOBILIER DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،

20300، CASABLANCA(MAROC

MOBILIER DESIGN شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : 2ي) 

شارع ابا شعيب الدكا ي اال ريسية ي 

- 800ي2 الدار البيضاء  املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.237827

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)2ي)أكتوبر)2020)تقرر حل)

ذات) شركة  (MOBILIER DESIGN

رأسلالها) مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  00.000ي) رهم 

شعيب) ابا  شارع  2ي)) اإلأتلاعي)

الدار) 800ي2)  - ي  الدكا ي اال ريسية)

النتهاء)) نتيجة  املغرب  ( البيضاء)

االشغال.

و عين:

و) عفان  ( السيد)ة)) وسف)

موالي) حي  (205 زنقة) ((8 عنوانه)ا))

عبدهللا)20830)الدار البيضاء)املغرب)

كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

2ي)  وفي) (2020 أكتوبر) 2ي) بتاريخ)

شارع ابا شعيب الدكا ي اال ريسية)ي 

- 80ي20)الدارالبيضاء))املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)305)75.

25(I

رمزي لالستشارات

LIVRAISA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

رمزي لالستشارات

شارع 22 نونبر علارة حلدي ولد 

الرشيد الطابق رقم ي0 شقة رقم ي0 

العيون ، 70000، العيون املغرب

LIVRAISA شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع ام 

السعد علارة 28 الطابق الثالث رقم 

0ي العيون - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

32225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (2(

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.LIVRAISA

و) نقل  (: بإ جاز) الشركة  غرض 

توزيع البضائع).
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شارع ام) (: عنوان املقر االأتلاعي)
السعد علارة)28)الطابق الثالث رقم)
0ي)العيون)-)70000)العيون املغرب.

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

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتا ي:

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( السيد صلوح الكوري)
حي السالم بلوك)02)رقم)03  70000 

العيون املغرب.
السيد علي الكوري عنوانه)ا))حي)
 70000   03 رقم) (02 بلوك) السالم 

العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد صلوح الكوري)
حي السالم بلوك)02)رقم)03  70000 

العيون املغرب
السيد علي الكوري عنوانه)ا))حي)
 70000   03 رقم) (02 بلوك) السالم 

العيون املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)2ي) أنبر)

2020)تحت رقم)3028/2020.

257I

cabinet(comptable(chtioui

مارؤاكوي
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

cabinet(comptable(chtioui
 av(tlemssani(n°4bis(ksar(el(kbir
 av(ahmed(tlemssani(n° 4 B(ksar

 el(kbir، 92150، ksar(el(kbir
maroc

مارؤاكوي شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : شارع 
تللساني رقم 2 مكرر - 50ي92 

القصرالكبير املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2039

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

2020)تقرر حل) 08) أنبر) املؤرخ في)

املسؤولية) ذات  شركة  مارؤاكوي 

 25.000 رأسلالها) مبلغ  املحدو ة 

اإلأتلاعي) مقرها  وعنوان   رهم 

شارع تللساني رقم)2)مكرر)-)50ي92 

الزمة) نتيجة  املغرب  القصرالكبير 

القطاعوعدم توفر املوار .

و عين:

و) الشتيوي  ( فؤا ) السيد)ة))

عنوانه)ا))شارع تللساني رقم)2)مكرر)

50ي92)القصرالكبير املغرب كلصفي)

)ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

شارع) وفي  (2020 08) أنبر) بتاريخ)

50ي92  (- مكرر) (2 رقم) تللساني 

القصرالكبير املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

2ي  بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

 أنبر)2020)تحت رقم)87ي.

258I

رمزي لالستشارات

 MEGADIS PARA

LAAYOUNE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات

شارع 22 نونبر علارة حلدي

 ولد الرشيد الطابق رقم ي0 شقة 
رقم ي0 العيون ، 70000،

 العيون املغرب

 MEGADIS PARA LAAYOUNE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع ام 

السعد علارة 28 الطابق الثالث رقم 

0ي العيون - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 07) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MEGADIS PARA LAAYOUNE

غرض الشركة بإ جاز):)بيع،)شراء،)

املنتوأات) أليع  تصد ر  و  استيرا  

الشبه صيدالنية..

شارع ام) (: عنوان املقر االأتلاعي)

السعد علارة)28)الطابق الثالث رقم)

0ي)العيون)-)70000)العيون املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

أمين) محلد  امغري  السيد 

 25 رقم) علارة  (2 الهناء) عنوانه)ا))

 20(20 البرنو�سي البيضاء) (2 م س)

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

أمين) محلد  امغري  السيد 

 25 رقم) علارة  (2 الهناء) عنوانه)ا))

 20(20 البرنو�سي البيضاء) (2 م س)

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)يي) أنبر)

2020)تحت رقم)3027/2020.

259I

ayolsoft

أيول سوفت
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ayolsoft

 MANDAR(JAMILE, AVENUE
 ALLAL(AL(FASSI, RUE 50 B, N °
 1, 2e(ÉTAGE, N ° 03 TANGER ،

90060، tanger(maroc
أ ول سوفت شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي منضر 
أليل شارع عالل الفا�سي شارع 

50 ب رقم ي الطابق الثاني رقم 3 - 
90070 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
0889يي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
أ ول) (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

سوفت.
خدمات) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

وحلول برمجية وتسويقية.
منضر) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
شارع) الفا�سي  عالل  شارع  أليل 
 -  3 الطابق الثاني رقم) ي) 50)ب رقم)

90070)طنجة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سعد الرفاعي عنوانه)ا))حي)
بنكران طنجة)90000)طنجة املغرب.
السيد  وسف السنوني عنوانه)ا))
طنجة) (90000 الصغيرة) مغوغة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  وسف السنوني عنوانه)ا))
طنجة) (90000 الصغيرة) مغوغة 

املغرب.
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باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)79ي237.

2(0I

REACH GLOBAL CORPORATION

 REACH GLOBAL
CORPORATION sarl

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

 REACH GLOBAL
CORPORATION

))3 حي الدالية تيفلت ، 5200ي، 
تيفلت املغرب

 REACH GLOBAL
CORPORATION sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي ))3 

حي الدلية - 5200ي تيفلت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

227
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 شتنبر) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 REACH(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.GLOBAL CORPORATION sarl
بإ جاز) الشركة  غرض 
 Commercialisation et (:
 distribution( de( tous( genres( de
 tissus et produits de textile et de

.l’habillement
حي) (3(( (: عنوان املقر االأتلاعي)

الدلية)-)5200ي)تيفلت املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد عصام لحرش):))00ي)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) لحرش  عصام  السيد 

 02 شقة) (08 علارة) اوملاس  إقامة 

الدار) (20200 مومن) سيدي  ي0) ط)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) لحرش  سارة  السيدة 

تيفلت) 5200ي) الدالية) حي  (3((

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

02) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بتيفلت)

2020)تحت رقم)227.

Iي)2

DATA COMPTA

JORF MECANIQUE 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

DATA COMPTA

 RUE(DE(LA(LIBERTE 54 ETAGE

 3 N° 13 BP 2253 ، 90000،

TANGER MAROC

 JORF MECANIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 8، زنقة 

خالد ابن الوليد، شقة رقم 2 - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29227

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل) (2020 نونبر) 3ي) املؤرخ في)

محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة 

 JORF ( الوحيد) الشريك  ذات 

رأسلالها) مبلغ  ( (MECANIQUE

مقرها) وعنوان  0.000ي) رهم 

اإلأتلاعي)8،)زنقة خالد ابن الوليد،)

- 90000)طنجة املغرب)  2 شقة رقم)

نتيجة ل):)الحل املبكر للشركة.

زنقة) (،8 و حد  مقر التصفية ب)

 -  2 رقم) شقة  الوليد،) ابن  خالد 

90000)طجة املغرب.)

و عين:

الشرقاوي و) ( مخفاوي) السيد)ة))

72ي)رقم) عنوانه)ا))حي بنكيران زنقة)

2 90000)طنجة املغرب كلصفي))ة))

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

2ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)ي)2370.

2(2I

املركز املراك�سي لإلرشا 

MEDIA IMMO AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير أد د للشركة

املركز املراك�سي لإلرشا 

شقة رقم ٩ مدخل أ علارة أنس 

ماأوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 

مراكش املغرب

MEDIA IMMO AUTO  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي إقامة 

ور ة أ رقم 22 الطابق الرابع شارع 

إبن حنبل ليفيرناج - 20000 مراكش 

املغرب.

تعيين مسير أد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)2ي)أكتوبر)2020)تم تعيين)

مسير أد د للشركة السيد)ة))زكيك))

بوثينة))كلسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

09) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)ي828يي.

2(3I

VOICOM

H.S.B.R SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو ة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VOICOM

 BD DE LA RESISTANCE N° 59ي

 ND1 BIS 1ER(ETAGE ، 20490،

CASABLANCA MAROC

H.S.B.R SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 20 بلوك 

39 شارع صهيب الرومي البرنو�سي - 

00000 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

295ي28

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.H.S.B.R SERVICES

تتبع) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

واالستشارة مابعد البيع.

20)بلوك) عنوان املقر االأتلاعي):)

39)شارع صهيب الرومي البرنو�سي)-)

00000)الدارالبيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد هلول سعيد):))500)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا)) سعيد  هلول  السيد 
 9 رقم) (( بغدا ) إقامة  القدس 
الدارالبيضاء) (00000 البرنو�سي)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سعيد  هلول  السيد 
 9 رقم) (( بغدا ) إقامة  القدس 
الدارالبيضاء) (00000 البرنو�سي)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)ي75583.

2(2I

VOICOM

AMINOPROMO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

VOICOM
 BD DE LA RESISTANCE N° 59ي
 ND1 BIS 1ER(ETAGE ، 20490،

CASABLANCA MAROC
AMINOPROMO شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 5ي تجزئة 
السالمة ملر الحدائق عين السبع - 

00000 الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
5)ي22ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) (2020 08) أنبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
الخضراوي) )ة)) السيد) تفويت 
محلد خالد)000.ي)حصة اأتلاعية)
من أصل)000.ي)حصة لفائدة))السيد)
)ة))الكبير بندريوش بتاريخ)08) أنبر)

.2020
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
)ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم))3)757.

2(5I

مكتب الحسابات العبا 

 STRUCTURAL
ENGINEERING

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الحسابات العبا 

23 بلوك 3 بئرانزران بنصفار، 

000ي3، صفرو املغرب

  STRUCTURAL ENGINEERING

شركة ذات مسؤولية محدو ة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 23 

بلوك 3 تجزئة بئر انزران بن صفار 

صفرو - 000ي3 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5يي3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 ي0) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. STRUCTURAL ENGINEERING

غرض الشركة بإ جاز):))الهندسة)

املدنية.
 23 رقم) (: عنوان املقر االأتلاعي)

تجزئة بئر انزران بن صفار) (3 بلوك)

صفرو)-)000ي3)صفرو املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

عمي  واح) االله  عبد  السيد 

00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي) ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عمي  واح) االله  عبد  السيد 

رقم) الثاني  الحسن  شارع  عنوانه)ا))

صفرو) البهاليل  امسيلة  حي  (35

000ي3)صفرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عمي  واح) االله  عبد  السيد 

رقم) الثاني  الحسن  شارع  عنوانه)ا))

صفرو) البهاليل  امسيلة  حي  (35

000ي3)صفرو املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2020)تحت رقم)273.

2((I

FLASH ECONOMIE

 GROUPE PROTECTION

PREVENTION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتلاعي للشركة

 GROUPE PROTECTION

 PREVENTION

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رأسلالها:00000,00ي  رهم

 مقرها اإلأتلاعي:  حي  اسلينة 3 
زنقة 55 رقم 35 عين الشق -  الدار 

البيضاء  
رقم التقييد في السجل التجاري 

يي3898

بلقت�سى قرار الجلع العام الغير)

نونبر) 9ي) بتاريخ) املؤرخ  العا ي 

 GROUPE قرر شريك شركة) (2020

ما) (PROTECTION PREVENTION

 لي:)))

تحويل املقر االأتلاعي للشركة إ 2)
حي  اسلينة)3)زنقة)55)رقم)35)عين)

الشق)-))الدار البيضاء

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 02 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم))ي3)0075

2(7I

مكتب الحسابات العبا 

JAMALJANE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الحسابات العبا 
23 بلوك 3 بئرانزران بنصفار، 

000ي3، صفرو املغرب
JAMALJANE TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 20 
أنان الرويدة طريق فاس صفرو  - 

000ي3 صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
07ي3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. JAMALJANE TRANS
نقل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

االمتعة لالشخاص االخرين)
التصد ر واالستيرا .

 20 رقم) (: عنوان املقر االأتلاعي)
(- ( أنان الرويدة طريق فاس صفرو)

000ي3)صفرو املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد ألال أان)):))000.ي)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( أان) ألال  السيد 
صفرو)) فاس  طريق  (80 رقم) بنا  حي 

000ي3)صفرو املغرب.
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والعائلية) الشخصية  امسلاء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( أان) ألال  السيد 
صفرو)) فاس  طريق  (80 رقم) بنا  حي 

000ي3)صفرو املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2020)تحت رقم)8)2.

2(8I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

VEDAT ARI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،
20300، CASABLANCA(MAROC
VEDAT ARI شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي : ي9ي 

 GCH - تجزئة العلارية الطبق االول
20830 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39)70ي.
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2020)تقرر حل) 0ي)شتنبر) املؤرخ في)
مسؤولية) ذات  شركة  (VEDAT ARI
محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) 0.000ي) رهم  رأسلالها)
تجزئة) ي9ي) اإلأتلاعي) مقرها 
 GCH - 20830(العلارية الطبق االول
النتهاء) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 

االهداف.
و عين:

و) حقاني  ( حكيلة) السيد)ة))
العلارية) تجزئة  ي9ي) عنوانه)ا))
الدار) (GCH 20830 االول) الطبق 
البيضاء)املغرب كلصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
بتاريخ)2ي)نونبر)2020)وفي)ي9ي)تجزئة)
 GCH - 20830(العلارية الطبق االول

الدارالبيضاء)املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)32)757.
2(9I

HORICOM

Z.A.S COM CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
Z.A.S COM CONSULTING شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي محل رقم 
3 تجزئة رقم 2 تجزئة كاميليا قطاع 
ب شطر إ - 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5ي7ي5

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (30
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 Z.A.S (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.COM CONSULTING
مركز) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

اإلتصاالت.
عنوان املقر االأتلاعي):)محل رقم)
تجزئة كاميليا قطاع) (2 تجزئة رقم) (3

ب شطر إ)-)50000)مكناس املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد زنتوتي أنس))عنوانه)ا))02 
2)حي) 2)شقة) مكرر زنقة رومير طابق)
الدار البيضاء) (203(0 ( املستشفيات)

املغرب.

اسليلان) والعا دي  السيد 

سبت) كراط  ا ت  عنوانه)ا)) وار 

جحجوح)000ي5)الحاأب املغرب.

عنوانه)ا)) ملطي  سارة  السيدة 

املفة)) 2ي) الشقة) ي) علارة) الوئام 

20220)الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) زهير  منصور  السيد 
3ي  رقم) (05 علارة) مد نتي  اقامة 

الدار) (20(20 البرنو�سي) يي) شطر)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ملطي  سارة  السيدة 

املفة)) 2ي) الشقة) ي) علارة) الوئام 

20220)الدار البيضاء)املغرب

عنوانه)ا)) زهير  منصور  السيد 
3ي  رقم) (05 علارة) مد نتي  اقامة 

الدار) (20(20 البرنو�سي) يي) شطر)

البيضاء)املغرب

السيد زنتوتي أنس))عنوانه)ا))02 

2)حي) 2)شقة) مكرر زنقة رومير طابق)

الدار البيضاء) (203(0 ( املستشفيات)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

2020)تحت رقم)2282.

270I

مكتب الحسابات العبا 

SPRL AYMAN
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

مكتب الحسابات العبا 

23 بلوك 3 بئرانزران بنصفار، 

000ي3، صفرو املغرب

SPRL AYMAN  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 582 

تجزئة الرشا  ي بنصفار صفرو  - 

000ي3 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(0

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 SPRL (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

. AYMAN
نقل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

االمتعة لالشخاص االخرين)
االستيرا  و التصد ر).

عنوان املقر االأتلاعي):)رقم)582 
(- ( صفرو) بنصفار  ي) الرشا ) تجزئة 

000ي3)صفرو املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 500 ( (: ( الحياني) السيدة محلد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
السيد ا لن الحياني)):))500)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( السيد محلد الحياني)
شارع موالي عبد هللا تزناخت ورزازات))

25000)ورزازات املغرب.
عنوانه)ا)) ( الحياني) ا لن  السيد 
ستي) االول  ا ريس  زنقة  (23( رقم)
صفرو) 000ي3) ( صفرو) مسعو ة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد محلد الحياني)
شارع موالي عبد هللا تزناخت ورزازات))

25000)ورزازات املغرب
عنوانه)ا)) ( الحياني) ا لن  السيد 
ستي) االول  ا ريس  زنقة  (23( رقم)
صفرو) 000ي3) ( صفرو) مسعو ة 

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2020)تحت رقم)9)2.

Iي27
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FIDUCIAIRE MY CONSEILS

RABLAIN

شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،

20300، CASABLANCA(MAROC

RABLAIN شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : 35 زنقة 

72 حي مالي عبد هللا عين الشق - 

20830 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

00.209ي.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في)22) وليوز)2020)تقرر حل)

مسؤولية) ذات  شركة  (RABLAIN

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

00.000ي) رهم) رأسلالها) مبلغ 

زنقة) (35 اإلأتلاعي) مقرها  وعنوان 

(- حي مالي عبد هللا عين الشق) (72

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (20830

النتهاءاالهداف).

و عين:

ربعي)) ( ( الغاني) عبد   السيد)ة))

 2 0ي)زنقة سانتين شارع) و عنوانه)ا))

مارس))20830)الدار البيضاء)املغرب)

كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

35)زنقة) 2020)وفي) )ي)شتنبر) بتاريخ)

(- حي مالي عبد هللا عين الشق) (72

20830)الدارالبيضاء)املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

0ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)757070.

272I

مغرب تدبير

RADAYA LOGISTIC
إعالن متعد  القرارات

مغرب تدبير

شارع مراكش إقامة النجد الطابق ي 
رقم 2ي ، 90000، طنجة املغرب

RADAYA LOGISTIC »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة»

وعنوان مقرها االأتلاعي: شارع 
مراكش اقامة النجد الطابق االول 

رقم 2ي - - طنجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2020 نونبر) (2( املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تفويت حصص

قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

استقالة مسير

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)

بند رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تفويت حصص

بند رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

استقالة مسير

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

يي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)999)23.

273I

Cabinet(LAMRINI(HADI

 STE BOULANGERIE

ISTANBUL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Cabinet(LAMRINI(HADI

8ي,شارع إبن سينا الناضور ، 

2000)، الناضور املغرب

 STE BOULANGERIE ISTANBUL

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

محلد الخامس حي أعدار أزغنغان 

الناضور - 50)2) الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

3705ي.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر) 9ي20) 30) أنبر) في) املؤرخ 

محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 STE الوحيد) الشريك  ذات 

مبلغ) ( (BOULANGERIE ISTANBUL
وعنوان) 50.000) رهم  رأسلالها)

محلد) شارع  اإلأتلاعي  مقرها 

الخامس حي أعدار أزغنغان الناضور)

- 50)2))الناظور املغرب نتيجة ل):)ال)

�سيء.

شارع) ب  التصفية  مقر  حد   و 

محلد الخامس حي أعدار أزغنغان)

الناضور)-)50)2))الناظور املغرب.)

و عين:

و) بوأدار  ( محلد) السيد)ة))

عنوانه)ا))حي أعدار أزغنغان)50)2) 

الناظور املغرب كلصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)يي)فبرا ر)

2020)تحت رقم)205.

272I

Cabinet(LAMRINI(HADI

 STE BOULANGERIE

ISTANBUL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Cabinet(LAMRINI(HADI

8ي,شارع إبن سينا الناضور ، 

2000)، الناضور املغرب

 STE BOULANGERIE ISTANBUL

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : شارع 

محلد الخامس حي أعدار أزغنغان 

- 50)2) الناظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3705ي.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

9ي20)تقرر حل) ي3) أنبر) املؤرخ في)

 STE BOULANGERIE ISTANBUL

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

رأسلالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها) وعنوان  50.000) رهم 

اإلأتلاعي شارع محلد الخامس حي)
الناظور) ((2(50 (- أزغنغان) أعدار 

املغرب نتيجة لال �سيء.

و عين:

و) بوأدار  ( محلد) السيد)ة))

عنوانه)ا))حي أعدار أزغنغان)50)2) 

الناظور املغرب كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

شارع) وفي  9ي20) ي3) أنبر) بتاريخ)

محلد الخامس حي أعدار أزغنغان)-)

50)2))الناظور املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)يي)فبرا ر)

2020)تحت رقم))20.

275I

NOBLACTION

CONSERVERIE WASSILA
إعالن متعد  القرارات

NOBLACTION

نهج يعقوب املنصور إقامة امميرة 

3 الطابق امول رقم 5ي، 20000، 

مراكش املغرب

CONSERVERIE WASSILA »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة»

وعنوان مقرها االأتلاعي: )ي كلم 

طريق فاس أوال  حسون  وار اوال  

بوبكر سيدي  وسف بن علي  - 

20000 مراكش املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

793)ي.
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بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2020 نونبر) (0( املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)
السيد) الوحيد  املسير  وفاة  تقرير 

محلد الفجا ي
قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)
علي) السيد  أد د  مسير  تسلية 

الفجا ي
قرار رقم)3:)الذي  نص عل2 ما لي:)
مال) لرأس  الجد د  التقسيم  تأكيد 

الشركة)
قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تغيير الشكل القانوني للشركة)
قرار رقم)5:)الذي  نص عل2 ما لي:)
تغيير النظام امسا�سي و اعتلا  نظام)

أسا�سي أد د)
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)
بند رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير  تم 
من شركة ذات املسؤولية املحدو ة)
ذات الشريك الوحيد إ 2 شركة))ذات)

املسؤولية املحدو ة
الذي  نص عل2) (:7 و) (( بند رقم)
ما لي:)تم التقسيلالجد د لرأس مال)
الشركة مع امخد بعين اإلعتبار م أاء)

به في عدة اإلراثة
عل2) الذي  نص  2ي:) رقم) بند 
علي) السيد  تسلية  تلت  ما لي:)

الفجا ي كلسير أد د للشركة)
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
0ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)ي832يي.
27(I

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

 ENTREPRISE DE
 REALISATION DES 3

»RESEAUX « ER3R
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير أد د للشركة

FIDUCIAIRE(DE(SAFI «FIDUSAF
 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI(MAROC
 ENTREPRISE DE REALISATION

DES 3 RESEAUX « ER3R»  شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم ي8 
شارع سحيمي لقلعة سيدي واصل - 

000)2 اسفي املغرب.
تعيين مسير أد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
37ي3.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2020 نونبر) (25 املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  أد د  مسير 

بباحلو محلد كلسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
07) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

2020)تحت رقم)2738/20.

277I

NOBLACTION

QMAG CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصور إقامة امميرة 
3 الطابق امول رقم 5ي، 20000، 

مراكش املغرب
QMAG CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 932 املسار 
طريق اسفي أ يي الطابق الثاتي  - 

20000 مراكش  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
09329ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 QMAG(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.CONSULTING
مكتب) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

 راسة املسح والبحث.
 932 (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
الطابق) يي) أ) اسفي  طريق  املسار 

الثاتي))-)20000)مراكش))املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: منصف) مجيد  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) منصف  مجيد  السيد 
)0)حي رياض السالم)) 308)رقم) زنقة)

80000)أكا  ر املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) منصف  مجيد  السيد 
)0)حي رياض السالم)) 308)رقم) زنقة)

80000)أكا  ر املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)ي853يي.
278I

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

 ENTREPRISE DE
 REALISATION DES 3

»RESEAUX « ER3R
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE DE SAFI
»FIDUSAF

 2RUE KHADIR GHAILANE
SAFI(،(46000،(SAFI(MAROC

 ENTREPRISE DE
 REALISATION DES 3 RESEAUX
املسؤولية) ذات  شركة  («» ER3R

املحدو ة.
وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم)ي3 
شارع سحا مي لقلعة سيدي واصل))-)

000)2)اسفي املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

37ي3.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 نونبر) (25 في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

تفويت السيد))ة)))لحسن بباحلو)

أصل) من  اأتلاعية  حصة  (8.000

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  0.000ي)

محلد بباحلو بتاريخ)25)نونبر)2020.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

07) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

2020)تحت رقم)2738/20.

279I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

LUXEMBOURG 63
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،

20300، CASABLANCA(MAROC

LUXEMBOURG (3 شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : ساحة 

 اسير الطابق ي الشقة ي اقامة فال 

روز - 20200 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.377207

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

2020)تقرر حل) 2ي) أنبر) املؤرخ في)

ذات) شركة  (LUXEMBOURG  (3

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسلالها)0.000ي) رهم)

ساحة) اإلأتلاعي  مقرها  وعنوان 

اقامة فال) ي) الشقة) ي)  اسير الطابق)

املغرب) الدار البيضاء) (20200 (- روز)

نتيجة النتهاء)االشغال.
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و عين:
و) لعزيزي  ( السيد)ة)) وسف)
عنوانه)ا))2ي)زنقة)ي8)حي موالي عبد)
هللا عين الشق)20830)الدار البيضاء)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
ساحة) وفي  (2020 نونبر) 2ي) بتاريخ)
اقامة فال) ي) الشقة) ي)  اسير الطابق)

روز)-)20200)الدارالبيضاء)املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم))30)75.
280I

NJ BUSINESS

ML7 DES TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،
FES maroc

ML7 DES(TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 357 بلوك 
ب حي وفاق زواغة فاس - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5ي53)

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) يي)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 ML7 (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.DES TRAVAUX

شركة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
البناء)و امشغال املختلفة.

عنوان املقر االأتلاعي):)357)بلوك)
 30000 (- ب حي وفاق زواغة فاس)

فاس املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد محلد لحري�سي))))):))000.ي 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
)السيد محلد لحري�سي))))):)000ي 

بقيلة)00ي) رهم.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محلد لحري�سي)))))عنوانه)ا))
بلوك ب حي وفاق زواغة فاس) (357

30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد لحري�سي))))عنوانه)ا))
بلوك ب حي وفاق زواغة فاس) (357

30000)فاس املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)3599.

Iي28

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

 SOCIETE ENTREPRISE
 DE REALISATION DES 3

»RESEAUX « ER3R
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

توسيع نشاط الشركة)

FIDUCIAIRE(DE(SAFI «FIDUSAF
 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI(MAROC
 SOCIETE ENTREPRISE DE

 REALISATION(DES 3 RESEAUX
ER3R »» شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها االأتلاعي رقم ي8 

شارع سحيمي لقلعة سيدي واصل - 
000)2 اسفي املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
37ي3.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)25)نونبر)2020)تلت إضافة)
إ 2 نشاط الشركة) التالية  امنشطة 

الحا ي):
الحاسوب) معدات  بيع  و  شراء) (-

ومستلزمات املكاتب
-)أعلال مختلفة
-)ملول الحفالت

االحدات)) أنواع  أليع  تنشيط  (-
املهرأانات املعارض..........

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (.
07) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

2020)تحت رقم)2738/20.

282I

أسلاء)ميد ا

M.K BEST SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أسلاء ميد ا
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

M.K BEST SERVICES  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

صهيب الرومي بلوك 39 رقم 20 
سيدي البرنو�سي  - 20000 الدار 

البيضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2822(3

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 0ي)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 M.K (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. BEST SERVICES
تنظيف) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

صناعي و منهي)
امعلال) وأليع  البيوت  تنظيف 

املوازية)
وبيع أليع) البستنة و استيرا  و 

موا  التنظيف.
شارع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
 20 رقم) (39 بلوك) الرومي  صهيب 
الدار) (20000 (- ( البرنو�سي) سيدي 

البيضاء))املغرب).
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: ( نا  ة) مليح  السيدة 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( نا  ة) مليح  السيدة 
بلوك ب رقم)7))ق ج))20000)الدار)

البيضاء))املغرب).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( نا  ة) مليح  السيدة 
بلوك ب رقم)7))ق ج))20000)الدار)

البيضاء))املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)757097.
283I

ائتلانية  ار املحتسب

« RAMO FLORES« 
إعالن متعد  القرارات

ائتلانية  ار املحتسب
09 زنقة لبروير بوركون ، 20020، 

الدار البيضاء املغرب
 »RAMO FLORES » »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة»
وعنوان مقرها االأتلاعي: 53، زاوية 
شارع بن تاشفين و زنقة عريف امول 
ابن  اسين محلد  - - الدار البيضاء 

املللكة املغربية.
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»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  9ي20) ماي) 3ي) في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
عل2) الذي  نص  ي:) رقم) قرار 
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى  ( ما لي:)
ماي) 3ي) بتاريخ) البيضاء) بالدار 
9ي20)،)قرر الجلع العام اإلسثتنائي)
 »RAMO FLORES«(لشركاء)الشركة
املصا قة عل2 صياغة أد دة للنظام)

امسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)
بند رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:))
املصا قة عل2 صياغة أد دة للنظام)

امسا�سي للشركة.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
0ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 وليوز)9ي20)تحت رقم)708250.

282I

ائتلانية  ار املحتسب

 «EXCELLENCE IMMO VI «
»VIإكصلونص إيمو«

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تحويل املقر االأتلاعي للشركة

ائتلانية  ار املحتسب
09 زنقة لبروير بوركون ، 20020، 

الدار البيضاء املغرب
 «EXCELLENCE IMMO VI «

»إكصلونص إ لوVI»  شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي زاوية زنقة 
أتينا و شارع 2 مارس  - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)5ي) نا ر)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
(- ( مارس) (2 »زاوية زنقة أتينا و شارع)
إ 2) املغرب») البيضاء) الدار  (20000
 20000 (- ( ( «ي20،)شارع الزرقطوني)

الدار البيضاء))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 وليوز)2020)تحت رقم)9)ي738.
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ائتلانية  ار املحتسب

« MCF HOLDING«
إعالن متعد  القرارات

ائتلانية  ار املحتسب
09 زنقة لبروير بوركون ، 20020، 

الدار البيضاء املغرب
«MCF HOLDING » »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة»
وعنوان مقرها االأتلاعي:  ي20، 

شارع الزرقطوني الدار البيضاء - - 
الدار البيضاء املللكة املغربية.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) 9ي20) أبريل) (22 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
عل2) الذي  نص  ي:) رقم) قرار 
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى  ما لي:)
ابريل) (22 بتاريخ) البيضاء) بالدار 
9ي20)،)قرر الجلع العام اإلسثتنائي)
 »MCF HOLDING«(لشركاء)الشركة
املصا قة عل2 صياغة أد دة للنظام)

امسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)
بند رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)
املصا قة عل2 صياغة أد دة للنظام)

امسا�سي للشركة.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 ونيو)9ي20)تحت رقم)222)70.
28(I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE S.J SOLIDAIRE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تعيين مسير أد د للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°29
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

   SOCIETE S.J SOLIDAIRE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 02 
زنقة يي شارع محلد 5 الجرف  - 

52000 الراشيد ة املغرب.

تعيين مسير أد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)2ي)أكتوبر)2020)تم تعيين)

السيد)ة)) للشركة  أد د  مسير 

الشبراوي))عبد الرزاق كلسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

)ي  بتاريخ) ( بالرشيد ة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)379.

287I

ECOVIS MOROCCO

 LES - الصخور البيضاء

ROCHES BLANCHES
شركة التضامن

مالءمة النظام امسا�سي للشركة

ECOVIS MOROCCO

 ECOVIS(MOROCCO: 34 rue

 Charam(Achaykh, Etage 2 , N°

 8, Espace(Palmier ، 25000،

Casablanca(Maroc

 LES ROCHES - الصخور البيضاء

BLANCHES »شركة التضامن»

وعنوان مقرها االأتلاعي: 52ي شارع 

العرأان - - -  الدار البيضاء املغرب.

»مالءمة النظام امسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

953ي3.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

تقرر) (2020 ي0) أنبر) في) املؤرخ 

مالءمة النظام امسا�سي للشركة مع)

مقتضيات القانون:))-)تحيين النظام)

امسا�سي للشركة تبعا لقرار الجلعية)

العامة غير العا  ة لشركة)»)أكتيبار»)

املتعلق) (، 5ي20) 20) وليو) بتاريخ)

بتعيين مد ر أد د للشركة.

وتراخيص) صالحيات  تفويض  (-

ببيع العقارات.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

)ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم))75772.

288I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

  SKANDIA GLASS
سكاند ا كالص

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
حل شركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU

DETROIT

90 شارع  وسف إبن تاشفين رقم 

85 ، 90000، طنجة املغرب

  SKANDIA GLASS

سكاند ا كالص شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 02ي 

،شارع ابن هنا، طابق االول، رقم ي - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي98ي8.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2020 نونبر) (22 املؤرخ في)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

SKANDIA GLASS))سكاند ا كالص))

500.000) رهم) رأسلالها) مبلغ 

وعنوان مقرها اإلأتلاعي)02ي)،شارع)

ابن هنا،)طابق االول،)رقم)ي - 90000 

طنجة املغرب نتيجة ل):)عدم مزاولة)

نشاط الشركة).

02ي  ب) التصفية  مقر  حد   و 

ي  رقم) طابق االول،) ،شارع ابن هنا،)

- 90000)طنجة املغرب.)

و عين:

و) حلو ان  ( أحلد) السيد)ة))

كابيال) السياحي  املركب  عنوانه)ا))

املغرب) املضيق  (93200 فيال32  ي)

كلصفي))ة))للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
املخابرة و محل تبليغ العقو  و الوثائق)
02ي)،شارع ابن) (: املتعلقة بالتصفية)

هنا،)طابق االول،)رقم)ي
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم))2ي237.

289I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

 SVEA MOB
سفييا موب

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
حل شركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

90 شارع  وسف إبن تاشفين
 رقم 85 ، 90000، طنجة املغرب
SVEA MOB سفييا موب شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 02ي 
شارع ابن هنا، طابق االول، رقم ي - 

93200 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ي3ي88.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 نونبر) (22 املؤرخ في)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( موب) سفييا  (SVEA MOB
وعنوان) 0.000ي) رهم  رأسلالها)
مقرها اإلأتلاعي)02ي)شارع ابن هنا،)
- 93200)طنجة) ي  طابق االول،)رقم)
املغرب نتيجة ل):)عدم مزاولة نشاط)

الشركة).
و حد  مقر التصفية ب)02ي)شارع)
ابن هنا،)طابق االول،)رقم)ي - 90000 

طنجة املغرب.)
و عين:

و) حلو ان  ( أحلد) السيد)ة))
كابيال) السياحي  املركب  عنوانه)ا))
املغرب) املضيق  (93200 فيال32  ي)

كلصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 
02ي  (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

شارع ابن هنا،)طابق االول،)رقم)ي
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)25ي237.

290I

ARDCE SARL AU

 ALLO MON
GESTIONNAIRE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ARDCE SARL AU
 AIN SEBAA CASABLANCA

 Casablanca، 20000،
CASABLANCA MAROC

 ALLO MON GESTIONNAIRE
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 82ي 

تجزئة نلسية الطابق االول تلارة - 
2000ي تلارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
يييي3ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 غشت) ي3)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 ALLO (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.MON GESTIONNAIRE
غرض الشركة بإ جاز):)مركز نداء)

و توطين املقاوالت)
إنشاء) (: لللقاولين) الخدمات 

الشركات واملواكبة).

 ورات تكوينية في مجاالت التسيير)

واملحسبة.

82ي  (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

(- تجزئة نلسية الطابق االول تلارة)

2000ي)تلارة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

00ي  ( (: العواو ة) عا ل  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

العواو ة عنوانه)ا)) السيد عا ل 

القامرة الشلالية علارة الشعاع رقم)

5ي)ح.ي.م)0000ي)الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العواو ة عنوانه)ا)) السيد عا ل 

القامرة الشلالية علارة الشعاع رقم)

5ي)ح.ي.م)0000ي)الرباط املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

أكتوبر) (07 بتاريخ) ( االبتدائية بتلارة)

2020)تحت رقم)2220.

Iي29

NOBLACTION

DIGIFISH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOBLACTION

نهج يعقوب املنصور إقامة امميرة 

3 الطابق امول رقم 5ي، 20000، 

مراكش املغرب

DIGIFISH شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي مكتب 

بالطابق امول رقم 025ي تجزئة 

املحاميد 9  - 20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

09395ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 08) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.DIGIFISH
تاأر) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

أسلاك).
مكتب) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
تجزئة) 025ي) رقم) امول  بالطابق 
املحاميد)9  - 20000)مراكش املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: محلد  ا دان) السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) محلد  ا دان  السيد 
رقم) ( (9 املحاميد) اسكجورتجزئة 

025ي  20000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) محلد  ا دان  السيد 
رقم) ( (9 املحاميد) اسكجورتجزئة 

025ي  20000)مراكش املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)8577يي.
292I

elite compta

إمرالد تكنولوجي
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

elite compta
 av(atlas(apt 16 agdal(rabat ، 2ي

10000، rabat(maroc
إمرالد تكنولوجي شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة



207 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 

وعنوان مقرها اإلأتلاعي الرباط - 
  ور الجامع، 200، شارع الحسن 

الثاني، شقة رقم 5. - 0)00ي الرباط 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي2837ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 03) أنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
إمرالد) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

تكنولوجي.
غرض الشركة بإ جاز):)االستشارة)

و الهندسة املعلوماتية.
الرباط) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
شارع الحسن) (،200 -)  ور الجامع،)
الثاني،)شقة رقم)5. - 0)00ي)الرباط)

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 500 ( (: حسان) مرأان  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
حصة) (500 ( (: السيد با و وائيل)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) حسان  مرأان  السيد 
29)شارع ميشليفن) الرباط)-)أكدال،)

شقة)9 0090ي)الرباط املغرب.
السيد با و وائيل عنوانه)ا))تلارة)
شقة) (09 علارة) التوحيد  علارات  (-
رقم)03)شارع الحسن الثاني)2000ي 

تلارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حسان  مرأان  السيد 
29)شارع ميشليفن) الرباط)-)أكدال،)

شقة)9 0090ي)الرباط املغرب

السيد با و وائيل عنوانه)ا))تلارة)
شقة) (09 علارة) التوحيد  علارات  (-
رقم)03)شارع الحسن الثاني)2000ي 

تلارة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2020)تحت رقم)09270ي.
293I

FLASH ECONOMIE

SADA EVENTS 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتلاعي للشركة

SADA EVENTS
 شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رأسلالها:00.000,00ي  رهم

مقرها اإلأتلاعي: زاوية يعقوب 
املنصور 3 زنقة إسحاق ابن حنين 
الطابق ي الشقة ي -  الدار البيضاء 

تحويل املقر االأتلاعي للشركة
بلقت�سى الجلع العام الغير العا ي 

املؤرخ بتاريخ ي8/03/0ي20 قرر 
الشريك الوحيد ما  لي:

للشركة) اإلأتلاعي  املقر  تحويل 
زنقة) (3 املنصور) يعقوب  زاوية  من 
إسحاق ابن حنين الطابق)ي)الشقة)ي  
زنقة النابلوس) ((0 إ 2) الدار البيضاء)
معاريف الدار) (22 الشقة) (5 الطابق)

البيضاء
النظام) من  (2 الفصل) تعد ل 
املقر) نقل  بعد  للشركة  امسا�سي 

اإلأتلاعي للشركة)
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 07 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

 ونيو)8ي20)تحت رقم)8523))
292I

KB Compta

 GROUPEMENT DES
PHARMACIENS LA RUCHE

مجلوعة ذات النفع االقتصا ي
تحويل املقر االأتلاعي للشركة

KB Compta
38 زنقة التاهيتي شارع الحسن 

الثاني ، 0)00ي، الرباط املغرب
 GROUPEMENT DES

 PHARMACIENS LA RUCHE
مجلوعة ذات النفع االقتصا ي

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 25 زنقة 
سيدي محلد، محل 2، عكاري - 

0050ي الرباط املغرب.
تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
33097ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)23)مارس)9ي20)تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
(،2 محل) محلد،) سيدي  زنقة  (25»
إ 2) الرباط املغرب») 0050ي) (- عكاري)
شارع محلد) اقامة زينب،) (،2 »شقة)
السا س،)بلوك)C،)هرهورة)-)2ي20ي 

تلارة))املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2020)تحت رقم)239).
295I

زوبير بوتغلاس

STE SIMO- AKRAM-WAHIB
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

زوبير بوتغلاس
اكنول املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب
  STE(SIMO- AKRAM-WAHIB

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي القدس 
2 رقم 32 مج 0ي تازة - 35000 تازة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ي320.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 نونبر) (23 املؤرخ في)
محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة 
 STE SIMO- الوحيد) الشريك  ذات 
رأسلالها) مبلغ  ( ( (AKRAM-WAHIB
مقرها) وعنوان  0.000ي) رهم 

32)مج) 2)رقم) اإلأتلاعي حي القدس)

تازة املغرب نتيجة) (35000 (- تازة) 0ي)

ل):)انعدام املر و  ة.

حي) ب  التصفية  مقر  حد   و 

(- تازة) 0ي) مج) (32 رقم) (2 القدس)

35000)تازة املغرب.)

و عين:

االبراهيمي) ( عبد العا ي) السيد)ة))

حي) (9 مجلوعة) (289 عنوانه)ا)) و 

املغرب) تازة  (35000 تازة) ي) القدس)

كلصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي) أنبر) بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2020)تحت رقم)595.

29(I

ضلان لالستثلار

DAMANE PREFA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

ضلان لالستثلار

رقم ) طريق  ار �سي عي�سى حي 

اعزيب الزموري ، 000)2، اسفي 

املغرب

DAMANE PREFA شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي كم 7.5 

طريق سبت أزولة - 000)2 اسفي 

املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

79)0ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تم) (2020 نونبر) (22 في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  «000.000.)) رهم»)

»00.000ي.)  إ 2) «00.000ي) رهم»)

تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد ة أو عينية.
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باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
يي) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

2020)تحت رقم)2302.

297I

CEDECOM

PHARMACIE KM 40
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CEDECOM
 CITE(ASSALAM(IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA(CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA(MAROC
PHARMACIE(KM 40 شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي بال  الكبير 
3  وار أوال  عالل الساحل برشيد - 

20200 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3839ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 03) وليوز)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.PHARMACIE KM 20
غرض الشركة بإ جاز):)صيدلية.

بال ) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
الساحل) عالل  أوال   3) وار  الكبير)

برشيد)-)20200)برشيد املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: السيدة السباعي سلمى)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة السباعي سلمى عنوانه)ا))
 50 رقم) اسليرالدا  تجزئة  لساسفة 

البيضاء)20200)البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة السباعي سلمى عنوانه)ا))
 50 رقم) اسليرالدا  تجزئة  لساسفة 

البيضاء)20200)البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
غشت) (02 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2020)تحت رقم)252.

298I

رمزي لالستشارات

PARA PRODIS LAAYOUNE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 22 نونبر علارة حلدي ولد 

الرشيد الطابق رقم ي0 شقة رقم ي0 
العيون ، 70000، العيون املغرب
 PARA PRODIS LAAYOUNE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع ام 
السعد علارة 28 الطابق الثالث رقم 
0ي العيون - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32325

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 2ي) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 PARA (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.PRODIS LAAYOUNE

غرض الشركة بإ جاز):)شراء)وبيع)

أليع املنتوأات الشبه الصيدالنية).

شارع ام) (: عنوان املقر االأتلاعي)

السعد علارة)28)الطابق الثالث رقم)

0ي)العيون)-)70000)العيون املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة السعد ة بومر عنوانه)ا))

الثالث) الطابق  (83 علارة) الضلان 

 20270 ( عين الشق) 7ي) الشقة رقم)

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة السعد ة بومر عنوانه)ا))

الثالث) الطابق  (83 علارة) الضلان 

 20270 ( عين الشق) 7ي) الشقة رقم)

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)7ي) أنبر)

2020)تحت رقم)02/2020ي3.

299I

SERVICE COMPTABILITE BELHADJ SARL

LUCAS FOILS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SERVICE COMPTABILITE

BELHADJ SARL

 AV(AL(MOUKAWAMA(N° 21

 APT(N°10 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

LUCAS FOILS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع عبد 

هللا ابراهيم اقامة شلس، حي االنارة 

الطابق امر�سي، - 93000 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28235

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 02) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 LUCAS(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.FOILS

استيرا ) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

وتصد ر وتصنيع وتوزيع:

•)منتجات الطباعة.

القوالب) (، الساخنة) القوالب  (•

(، الهولوغرافية) والقوالب  البار ة 

املتعلقة) املنتوأات  أنواع  وأليع 

بالتأشير..

عنوان املقر االأتلاعي):)شارع عبد)

هللا ابراهيم اقامة شلس،)حي االنارة)

تطوان) (93000 (- امر�سي،) الطابق 

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 KARMOZ SARL الشركة)

00ي) رهم) بقيلة) حصة  (:( ( 1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 KARMOZ SARL الشركة)

ابراهيم) هللا  عبد  شارع  عنوانه)ا))

الطابق) االنارة  حي  شلس،) اقامة 

امر�سي.)93000)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( لوقش  ونس) السيد 

النسيم) إقامة  امللكي  الجيش  شارع 

بلوك ب ط)3)شقة)5  93000)تطوان)

املغرب.
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باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

2ي) أنبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)))ي).

300I

رمزي لالستشارات

 HOLDING MAROCAINE

 DE L›IMMOBILIER ET

 L›ENTREPRENEURIAT

HMIE
إعالن متعد  القرارات

رمزي لالستشارات

شارع 22 نونبر علارة حلدي ولد 

الرشيد الطابق رقم ي0 شقة رقم ي0 

العيون ، 70000، العيون املغرب

 HOLDING MAROCAINE

 DE L›IMMOBILIER ET

 L›ENTREPRENEURIAT HMIE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االأتلاعي: شارع ام 

السعد علارة 28 الطابق الثالث رقم 

0ي العيون - 70000 العيون املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.29223

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

2020)تم اتخاذ) 2ي) أنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

عل2) الذي  نص  ي0:) رقم) قرار 

الشركة) رأسلال  في  الزيا ة  ما لي:)

بلبلغ)000.000.00.ي) رهم)

عل2) الذي  نص  (:02 رقم) قرار 

ما لي:)تحويل املقر االأتلاعي للشركة)

اسكيكيلة) التا ي:شارع  العنوان  ا 2 
حي الوحدة)ي)رقم))387العيون)

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)

بند رقم)-:)الذي  نص عل2 ما لي:)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)7ي) أنبر)

2020)تحت رقم)05/2020ي3.

Iي30

Fiducie olympia sarl

 KLARINICLE
UNIPERSONAL LDA

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Fiducie olympia sarl
 1er  etage(n°10groupe  10  rue
 de(marrakech(Agadir، 80000،

agadir maroc
 KLARINICLE UNIPERSONAL

LDA شركة ذات مسؤولية محدو ة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي النهضة 
I تجزئة 322ي الداخلة وا  الدهب. - 

73000 الداخلة وا  الدهب املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2929ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  9ي20) نونبر) (02
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
 KLARINICLE UNIPERSONAL

.LDA
الشحن) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
لقطع) والتصد ر  االستيرا   البحري،)

الغياراملتعلقة بالصيد البحري.).
حي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
الداخلة) 322ي) تجزئة) (I النهضة)
وا ) الداخلة  (73000 (- الدهب.) وا  

الدهب املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 DOESTE FRANCO السيد)
حصة بقيلة) (JUAN( JOSE( :( ( 1.000

00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

 DOESTE FRANCO السيد)
 NANIN عنوانه)ا)) (JUAN JOSE
 N°8 SANXENXO PONTEVEDRA
 ESPAGNE 3(07ي PONTEVEDRA

.ESPAGNE
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 DOESTE FRANCO السيد)
 NANIN عنوانه)ا)) (JUAN JOSE
 N°8 SANXENXO PONTEVEDRA
 ESPAGNE 3(07ي PONTEVEDRA

ESPAGNE
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 02 بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 أنبر)9ي20)تحت رقم)282ي.
302I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

NOVATEAM MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 
الكريم الخطابي،علارة مركز أعلال 
أليز،  الطابق الثالث، مكتب رقم 

ي2 ، 20000، مراكش املغرب
NOVATEAM MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : 23 زنقة 
طارق بن زيا ، إقامة أكنسوس، 
الطابق امول ،الشقة رقم 2  - 

20000  مراكش  املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
229ي2.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)ي3)أكتوبر)9ي20)تقرر حل)
NOVATEAM MAROC)شركة ذات)
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 
 500.000,00 الوحيد مبلغ رأسلالها)
 23 اإلأتلاعي) مقرها  وعنوان   رهم 

زنقة طارق بن زيا ،)إقامة أكنسوس،)

الطابق امول)،الشقة رقم)2  - 20000  

مراكش))املغرب نتيجة لتراأع نشاط)

الشركة،)وخسارة أكثر من ثالثة أرباع)

من رأسلال الشركة..

و عين:

 Jérôme, Georges, السيد)ة))

Henri, Adrien  RIVIERE)و عنوانه)ا))

Côte de Molle 23200 leيي 

 Chambon( sur( Lignon( ( France

كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

 CARRE وفي) (2020 30)شتنبر) بتاريخ)
 20000 الحرية) زنقة  (EDEN B2ي

مراكش املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)2ي)8يي.

303I

ائتلانية ميسيون كونساي

AM LOOKS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

ائتلانية ميسيون كونساي

29، زنقة لوريي روز، عين السبع ، 

20590، الدار البيضاء املغرب

AM LOOKS شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة 

مجاهد الشنقيطي، إقامة سناء 

طابق السفلي  - 20250 البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في)02)نونبر)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
إقامة) الشنقيطي،) مجاهد  »زنقة 

 20250 (- ( السفلي) طابق  سناء)

حي) ( »3-ي،) إ 2) املغرب») البيضاء)

ي3،) زنقة) مبروكة  تجزئة  الفضل،)

البيضاء)) (20250 (- ( الشق) عين 

املغرب».
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باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

0ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)983)75.

302I

SERVICE COMPTABILITE BELHADJ SARL

AYMO RELAX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SERVICE COMPTABILITE

BELHADJ SARL

 AV(AL(MOUKAWAMA(N° 21

 APT(N°10 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

AYMO RELAX شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع علي 

يعتة رقم 0ي شقة رقم 2 الطابق 

امول عين ملول - 93000 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28237

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 03) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 AYMO(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.RELAX

أليع) (• (: بإ جاز) الشركة  غرض 

أنواع التدليك اليدوي.

بامأهزة) ( أليع أنواع التدليك) (•

املهنية.

وتوزيع) وبيع  شراء) ؛) استيرا ) (•

أليع السلع.

عنوان املقر االأتلاعي):)شارع علي)
الطابق) (2 رقم) شقة  0ي) رقم) يعتة 
تطوان) (93000 (- ملول) عين  امول 

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: ( السيد محلد البر عي)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( السيد محلد البر عي)
رقم) العلوي  بالعربي  الشيخ  شارع 
تطوان) (93000 ( بوأراح العليا) 79ي)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد محلد البر عي)
رقم) العلوي  بالعربي  الشيخ  شارع 
تطوان) (93000 ( بوأراح العليا) 79ي)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي) أنبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)5)ي).
305I

MOHAMED BENNIS

نتاج طرافو ش.ذ.م.م ش.و
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOHAMED BENNIS
 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN
MAROC

نتاج طرافو ش.ذ.م.م ش.و شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي الشبار 

الجد د - شارع مبسور - رقم )2 - 
مرتيل - 50ي93 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) يي)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

نتاج) (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

طرافو ش.ذ.م.م ش.و.

أشغال) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

البناء.

عنوان املقر االأتلاعي):)حي الشبار)

 -  2( رقم) (- شارع مبسور) (- الجد د)

مرتيل)-)50ي93)تطوان املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

عا دي) ا ري�سي  الغا ي  السيد 

00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي) ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عا دي) ا ري�سي  الغا ي  السيد 

-)شارع) عنوانه)ا))حي الشبار الجد د)

50ي93  مرتيل) (- (2( رقم) (- مبسور)

تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عا دي) ا ري�سي  الغا ي  السيد 

-)شارع) عنوانه)ا))حي الشبار الجد د)

50ي93  مرتيل) (- (2( رقم) (- مبسور)

تطوان املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

يي) أنبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)ي)ي).

30(I

SOUHAL CONSULTING

TIFA PARAMEDICALE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM

 EL(MELLAK 82-A(APPT 14

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

TIFA PARAMEDICALE  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي عللية 

االتفاق شارع النخيل رقم 22 

املحاميد  - 20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي2ي09ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 9ي)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 TIFA (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. PARAMEDICALE

غرض الشركة بإ جاز):)استيرا  و)

توزيع املستزمات الطبية).

عللية) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

 22 رقم) النخيل  شارع  االتفاق 

املحاميد))-)20000)مراكش املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: عوفي) لطيفة  السيدة 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا)) عوفي  لطيفة  السيدة 
مراكش)20000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) عوفي  لطيفة  السيدة 
مراكش)20000)مراكش املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
09) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)8300يي.
307I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

MAJOREL ORIENT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMB(BELKHEIRI 1ER

 ETAGE, APPT(N°1 19 ANGLE
 RUE BERKANE ET RUE

 MELLILIA,يER ETAGE APPT N°2
، 60000، OUJDA(MAROC

MAJOREL ORIENT شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي ي)ي شارع 

 رفوفي الطابق الثاني الرقم 5 - 
0000) وأدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
79ي)3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (2(
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MAJOREL ORIENT
-مسير) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

املقهى
-مخبزة.

ي)ي  (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
 5 شارع  رفوفي الطابق الثاني الرقم)

- 0000))وأدة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محلد زيتوني عنوانه)ا))حي)
املسيرة زنقة الدشيرات رقم)2ي)وأدة)

0000))وأدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد زيتوني عنوانه)ا))حي)
املسيرة زنقة الدشيرات رقم)2ي)وأدة)

0000))وأدة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)5)29.
308I

ste(fiducieolympia

   TRESLER  INMOBILIARI
LDA

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ste(fiducieolympia
 1ER(ETAGE  N°  10 GROUPE  10
 RUE(DE(MARRAKECH(AGADIR،

80000، AGADIR(MAROC
 TRESLER  INMOBILIARI   LDA

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 
النهضة I    بقعة 322ي     الداخلة  
وا  الدهب - 72002  الداخلة  وا  

الدهب املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي295ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) 9ي20) 02) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.TRESLER  INMOBILIARI   LDA

الترويج) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

العقاري بجليع أشكاله

واملوا ) املنتجات  أليع  استيرا  

عل2) للبناء.االستحواذ  الالزمة 

أو) املباني  أليع  وتأأير  بيع  إ ارة 

اإلنشائية) املباني  ال.استخدام 

لللسكن أو اإل جار أو امعلال.

حي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

الداخلة)) ( ( ( ( 322ي) بقعة) ( ( ( (I النهضة)

وا ) ( الداخلة) ( (72002 (- وا  الدهب)

الدهب املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

فرانكو) خو�سي  ويستي  ( السيد)

00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي) ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

فرانكو)) خو�سي  ويستي  ( السيد)

عنوانه)ا))حي النهضة)I))))بقعة)322ي     

الداخلة))وا  الدهب)72002)الداخلة))

وا  الدهب املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

فرانكو) خو�سي  ويستي  السيد 

عنوانه)ا))حي النهضة)I))))بقعة)322ي     

الداخلة))وا  الدهب)72002))الداخلة))

وا  الدهب املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 02 بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 أنبر)9ي20)تحت رقم)9ي/285ي.

309I

transparence(fiscale

ABIC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

transparence(fiscale
 bis(av(med(slaoui ، 30000، 38

fes maroc
ABIC شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع غبد 

الكريم الخطابي علارة بن مو�سى 
الكواش الطابق 2 - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(5355

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 02) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

.ABIC(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها
منعش) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االأتلاعي):)شارع غبد)
مو�سى) بن  علارة  الخطابي  الكريم 
فاس) (30000  -  2 الطابق) الكواش 

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي)حصة) ( (: السيد برا ة بدر)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد برا ة بدر عنوانه)ا))حي وال )
براهيم اقامة مارينا الطابق)2 0ي20) 

الناضور املغرب.
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والعائلية) الشخصية  امسلاء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد برا ة بدر عنوانه)ا))حي وال )
براهيم اقامة مارينا الطابق)2 0ي20) 

فاس املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)22)3.
0Iي3

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE EURO CRIBLAGE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT(BELMEJJAD(AL
 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
STE EURO CRIBLAGE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 5ي تجزئة 
التيسير الطابق االول املسار طريق 

اسفي - 20000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
09223ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.EURO CRIBLAGE
-تركيب) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

شبكات الغربلة
-صيانة املحاأر.

عنوان املقر االأتلاعي):)5ي)تجزئة)
طريق) املسار  االول  الطابق  التيسير 

اسفي)-)20000)مراكش املغرب.

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

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 
000.000.ي) رهم،)مقسم كالتا ي:

((: الزناتي) العزيز  عبد  السيد 
00ي) رهم) بقيلة) حصة  0.000ي)

للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الزناتي) العزيز  عبد  السيد 
5ي  رقم) التيسير  تجزئة  عنوانه)ا))
طريق اسفي))20000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الزناتي) العزيز  عبد  السيد 
5ي  رقم) التيسير  تجزئة  عنوانه)ا))
طريق اسفي))20000)مراكش املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم))ي)8يي.

Iيي3

STE FIACCOF 

STE KAF OLIVE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc
STE KAF OLIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي محل ي 
رقم 20ي بسلة مسيرة  - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي537)
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 07) أنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.KAF OLIVE

مصنع) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

نقل) في  مقاول  ( محفوظة) اغد ة 

البضائع استيرا  و تصد ر.

محل) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
 30000 (- ( بسلة مسيرة) 20ي) رقم) ي)

فاس املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 500 ( (: الحوسين) محلد  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

السيدة الهام امزيان):))200)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

50ي  ( (: الحوسين) رضا  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

50ي  ( (: السيد سلطان الحوسين)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محلد الحوسين عنوانه)ا))
رقم)ي)زنقة بوفكران شقة)7)النرأس)

ا))30000)فاس املغرب.

عنوانه)ا)) امزيان  الهام  السيدة 
رقم)52)شارع ابي هريرة))الزهور فاس)

30000)فاس املغرب.

عنوانه)ا)) الحوسين  رضا  السيد 
رقم)ي)زنقة بوفكران شقة)7)النرأس)

ا))30000)فاس املغرب.

الحوسين) سلطان  السيد 
ي)زنقة بوفكران شقة) عنوانه)ا))رقم)

7)النرأس ا))30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد الحوسين عنوانه)ا))
رقم)ي)زنقة بوفكران شقة)7)النرأس)

ا))30000)فاس املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

8ي) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)72/2020)3.

2Iي3

KDS CONSEILS SARL AU

النزالي

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

KDS CONSEILS SARL AU

رقم 27 املركب االقتصا ي 

و االأتلاعي ، 23000، قلعة 

السراغنة املغرب

النزا ي شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 9ي) 

عواطف 2 - 23000 قلعة السراغنة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

ي322.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2020 أكتوبر) ي0) في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة)

النزا ي))مبلغ رأسلالها)00.000ي) رهم)

9ي)  رقم) اإلأتلاعي  مقرها  وعنوان 

عواطف)2 - 23000)قلعة السراغنة)

:)مناخ االعلال غير) املغرب نتيجة ل)

مناسب.

و حد  مقر التصفية ب رقم)9ي) 

عواطف)2 - 23000)قلعة السراغنة)

املغرب.)

و عين:

النزا ي) ( امين) محلد  السيد)ة))

 2 عواطف) 9ي)) رقم) عنوانه)ا)) و 

املغرب) السراغنة  قلعة  (23000

كلصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاريخ)05 

نونبر)2020)تحت رقم)2020/)28.

3Iي3



213 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 

إئتلانية رزقي)»ذ.رزقي هشام»)محاسب معتلد

 SOCIETE BOUSSOISSE
TRAVAUX

إعالن متعد  القرارات

إئتلانية رزقي »ذ.رزقي هشام» 
محاسب معتلد

رقم 7ي شقه 5ي زنقه انتسيرابي ، 
50000، مكناس املغرب

 SOCIETE BOUSSOISSE
TRAVAUX    »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة»
وعنوان مقرها االأتلاعي: متجر رقم 
ي علارة رقم س 2 بسلة 2 - 50000 

مكناس املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
73ي29.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
املؤرخ في)09)أكتوبر)2020)تم اتخاذ)

القرارات التالية:)
عل2) الذي  نص  ي:) رقم) قرار 
اناس) مراني  ( السيد) تفويت  ما لي:)
250)حصة اأتلاعية من أصل)250 

حصة لفائدة))بوسبع عالل)))
قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
شركة ذات املسؤو لية املحدو ة ا 2)
شركة ذات املسؤو لية املحدو ة ذات)

الشريك الوحيد)
قرار رقم)3:)الذي  نص عل2 ما لي:)
مسير) ( ( عالل) بوسبع  السيد  تعيين 
السيد مراني اناس) الشركة و اعفاء)

من مهامه كلسير ثاني للشركة
قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)
حذف التفاوض و التصد ر)-استيرا )

من غرض الشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)
بند رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)
الشكل القانوني للشركة):)شركة ذات)
الشريك) ذات  املحدو ة  لية  املسؤو 

الوحيد)
بند رقم)3:)الذي  نص عل2 ما لي:)
غرض الشركة):)االعلال املختلفة او)

البناء.

الذي  نص عل2) (:7 و) (( بند رقم)
 90000 الشركة) رأسلال  ( ( ما لي:)
:) لتلك) 900حصة)  رهم  نقسم ا 2)

السيد بوسبع عالل)900)حصة)
عل2) الذي  نص  )ي:) رقم) بند 
السيد بوسبع عالل املسير و) ما لي:)

املوقع الوحيد للشركة
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
02) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

2020)تحت رقم)2007.

2Iي3

ZIMACONSULTING

FLOWATT ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ZIMACONSULTING
3RUE AHMED EL MAJJATIي 

 RES(LES(ALPES 1 ER(ETAGE(N°8
 MAARIF 13RUE(AHMED(EL
 MAJJATI(RES(LES(ALPES 1 ER
 ETAGE(N°8 MAARIF، 20400،

CASABLANCA MAROC
FLOWATT ش.م.م شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 3ي زنقة 
احلد املجاطي اقامة االلب طابق 
ي رقم 8 املعاريف - 20330 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

283027
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 7ي)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

FLOWATT)ش.م.م.
بيع) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
معدات لوحات الطاقة الشلسية او)

الرياحية.

زنقة) 3ي) (: عنوان املقر االأتلاعي)
طابق) االلب  اقامة  املجاطي  احلد 
الدار) (20330 (- املعاريف) (8 رقم) ي)

البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيدة سهام مجيد):))500)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
 500 ( (: زينب  حياوي) السيدة 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة سهام مجيد عنوانه)ا))حي))
  38 ميلونة زنقة معركة الزالقة رقم)

000)2)سطات املغرب.
عنوانه)ا)) زينب  حياوي  السيدة 
58)زنقة)20)غشت حي الحسني بركان)

3300))بركان املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سهام مجيد عنوانه)ا))حي))
  38 ميلونة زنقة معركة الزالقة رقم)

000)2)سطات املغرب
عنوانه)ا)) زينب  حياوي  السيدة 
58)زنقة)20)غشت حي الحسني بركان)

3300))بركان املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)23)757.
5Iي3

y.o.r.comptabilite

SOCIETE JAD MASTER
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps(bureaux(angle

 rue(abdelkhalek(torres(et(rue
 brahim(roudani 6eme(etage
N°40 ، 30100، FES(MAROC

SOCIETE JAD MASTER شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي )) تجزئة 

املستقبل املسيرة  - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(5333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (2(

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE JAD MASTER

غرض الشركة بإ جاز):)•)

الواأهات،) تنظيف  في  مقاولة 

املحالت التجارية و املنازل.

القيام بامشغال املختلفة.

عنوان املقر االأتلاعي):))))تجزئة)

فاس) (30000 (- ( املسيرة) املستقبل 

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

الحسنية) فال ي  وسفي  السيدة 

00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي) ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الحسنية) فال ي  وسفي  السيدة 

25ي)وا  ويالن قصبة) عنوانه)ا))رقم)

النوار)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحسنية) فال ي  وسفي  السيدة 

25ي)وا  ويالن قصبة) عنوانه)ا))رقم)

النوار)30000)فاس املغرب.
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باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

)ي) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)يي)3.

I)ي3

zakaria gestion snc 

NOUR SWANI
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

zakaria gestion snc

 rue(maarakat(badr(erac 29

 khemisset(n ، 15000، khemisset

maroc

nour swani شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي ألاعة 

سيدي الغندور قبليين الخليسات - 

5000ي  الخليسات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57ي29

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 3ي)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 nour (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.swani

تربية) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
الخيول املشاركة في سباقات الخيول)

استيرا  و تصد ر.

ألاعة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

(- سيدي الغندور قبليين الخليسات)

5000ي))الخليسات املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 500 ( (: السيد نور الد ن السباك)

حصة بقيلة)50.000) رهم للحصة).

 500 ( (: السباك) محلد  السيد 
حصة بقيلة)50.000) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السباك) الد ن  نور  السيد 
حي املعلورة) (2 الزنقة) (8( عنوانه)ا))

5000ي))الخليسات املغرب.
السيد محلد السباك عنوانه)ا))
39)زنقة كروان حي الكرامة)ي 5000ي 

الخليسات املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السباك) الد ن  نور  السيد 
حي املعلورة) (2 الزنقة) (8( عنوانه)ا))

5000ي))الخليسات املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي  بتاريخ) ( بالخليسات) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)8ي3ي.

7Iي3

FIDUAMT

ريزو فون�سي
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDUAMT
8 شارع ابن العا ل الطابق الثاني 
الشقة 7 بوركون الدارالبيضاء ، 

20200، الدارالبيضاء املغرب
ريزو فون�سي  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 332 
شارع ابراهيم رو اني الطابق 

الثاني الرقم 2ي اقامة الريحان 
املعاريف الدارالبيضاء  - 20270 

الدارالبيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

280295
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  0ي20) نونبر) يي)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
ريزو) (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

فون�سي).

مكتب) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

املعلومات لبيع أو تأأير العقارات.

 332 (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

شارع ابراهيم رو اني الطابق الثاني)

املعاريف) الريحان  اقامة  2ي) الرقم)

الدارالبيضاء))-)20270)الدارالبيضاء)

املغرب).

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

((: غواص) الرحلان  عبد  السيد 

500)حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة)

 500 ( (: ( بحلو�سي) محلد  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

غواص) الرحلان  عبد  السيد 

عنوانه)ا))حي الهناء)الزنقة)35)الرقم)

الدارالبيضاء)) 0ي202) ( البيضاء) (28

املغرب).

السيد محلد بحلو�سي))عنوانه)ا))

 3 علارة) (20 م س) (2 تجزئة الشرف)

70ي20  ( البيضاء) املفة  (20 شقة)

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

غواص) الرحلان  عبد  السيد 

عنوانه)ا))حي الهناء)الزنقة)35)الرقم)

الدارالبيضاء)) 0ي202) ( البيضاء) (28

املغرب)

السيد محلد بحلو�سي))عنوانه)ا))

 3 علارة) (20 م س) (2 تجزئة الشرف)

70ي20  ( البيضاء) املفة  (20 شقة)

الدارالبيضاء))املغرب)

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2020)تحت رقم)82)752.

8Iي3

مكتب املتني لللحاسبة و التدبير

IRMED
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املتني لللحاسبة و التدبير

ساحة نفارا 3 اقامة سان 

فرانسيسكو - ط 2 رقم 9 ، 90020، 

طنجة املغرب

IRMED شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 

سفير القطعة رقم )  - - طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي00ييي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) 2ي)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.IRMED

القيام) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

املحلية) التجارة  علليات  بجليع 

أنواع) لجليع  وتصد ر  واستيرا  

لالستخدام) واملفروشات  امثاث 

املوا ) أليع  وكذلك  واملنهي،) املنز ي 

والسلع) واملنتجات  والبضائع  الخام 

واملوا  الغذائية بكل أنواعها.

امشكال) من  شكل  بأي  املتاأرة 

بالتجزئة) أو  بالجللة  كانت  سواء)

لللنتجات وامشياء)املذكورة أعاله.

أعلال التركيب والتجليع لجليع)

االثاث واملفروشات.

النشاط الصناعي أو الحرفي لنجار)

أعلال) أي  تنفيذ  وكذلك  امخشاب 

ذات صلة).
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في) والسلسرة  والعلولة  التلثيل 
مجال املنتجات املذكورة أعاله،

االنشطة) أليع  أعم،) وبشكل 
الصناعية والتجارية واملالية واملدنية)
بشكل) تتعلق  قد  التي  والعقارية 
مباشر أو غير مباشر بامنشطة املشار)
إليها أعاله أو بأي نشاط ملاثل أو ذا)
تطوير) يعزز  أن  املحتلل  من  صلة 

الشركة.
تجزئة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
طنجة) (- (- ( (( رقم) القطعة  سفير 

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد إلياس ربحي):))000.ي)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد إلياس رابحي عنوانه)ا))7ي 

زنقة غرناطة)).)الحسيلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد إلياس رابحي عنوانه)ا))7ي 

زنقة غرناطة)).)الحسيلة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)237303.
9Iي3

zakaria gestion snc 

 GENERAL ENGENEERING
 STUDIES AND
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تحويل املقر االأتلاعي للشركة

zakaria gestion snc
 rue(maarakat(badr(erac 29

 khemisset(n ، 15000، khemisset
maroc

 GENERAL ENGENEERING
 STUDIES AND CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي )2 زنقة 
ابن بطوطة الخليسات - 5000ي  

الخليسات املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي)3)2.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)03)أكتوبر)9ي20)تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

(- زنقة ابن بطوطة الخليسات) (2(»

5000ي))الخليسات املغرب»)إ 2)»2ي 

(- ( زنقة احلد الراشدي حي السالم)

5000ي))الخليسات))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي  بتاريخ) ( بالخليسات) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم))ي3ي.

320I

STE FIACCOF 

STE SMILE PROMO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE SMILE PROMO شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : رقم 33 

زنقة بير كندوز النرأس ا - 000ي3 

فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

9ي535.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

2020)تقرر حل) 2ي) أنبر) املؤرخ في)

ذات) شركة  (STE SMILE PROMO

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

00.000ي  رأسلالها) مبلغ  الوحيد 

 رهم وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم)

33)زنقة بير كندوز النرأس ا)-)000ي3 

تحقيق) لعدم  نتيجة  املغرب  فاس 

اهداف الشركة))وتراكم الخسائر.

و عين:

و) الجدع  ( ( اسلاعيل) السيد)ة))

النرأس) القرويين  شارع  عنوانه)ا))

املغرب) فاس  (30000   20 رقم)

كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

 33 وفي رقم) (2020 2ي) أنبر) بتاريخ)

000ي3  (- زنقة بير كندوز النرأس ا)

فاس املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

8ي) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)72/2020)3.

Iي32

STE FIDUKARS SARL

CONSULTANT TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE FIDUKARS SARL

 LOT(DU(CENTR(OUARZAZATE،

45000، OUARZAZATE(MAROC

 CONSULTANT TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 09 

ساحة املوحد ن ورزازات - 25000 

ورزازات املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

0275ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 2ي) أنبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

اللطيف) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

من) اأتلاعية  حصة  (500 باغدي)

السيد) ( لفائدة) حصة  000.ي) أصل)

2ي) أنبر) لحسن احلام بتاريخ) )ة))

.2020

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

االبتدائية بورزازات))بتاريخ)7ي) أنبر)

2020)تحت رقم)252.

322I

KDS CONSEILS SARL AU

العزابة طرافو
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

KDS CONSEILS SARL AU
رقم 27 املركب االقتصا ي 

و االأتلاعي ، 23000، قلعة 

السراغنة املغرب

العزابة طرافو              شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وار 

العزابة ألاعة الدشرة - 23000 

قلعة السراغنة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

يي25.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2020 نونبر) (02 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

طرافو))))))))))))))) العزابة  الوحيد  الشريك 

00.000ي) رهم) رأسلالها) مبلغ 

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وار العزابة)

قلعة) (23000 (- الدشرة) ألاعة 

مناخ) (: ل) نتيجة  املغرب  السراغنة 

االعلال غير املناسب.

ب  وار) التصفية  مقر  حد   و 

 23000 (- الدشرة) ألاعة  العزابة 

قلعة السراغنة املغرب.)

و عين:

السيد)ة))شاكر))علر و عنوانه)ا))

قلعة) (23000  (9 رقم) الليلون  حي 

)ة)) كلصفي) املغرب  السراغنة 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاريخ)2ي 

 أنبر)2020)تحت رقم)330/2020.

323I
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FIDUAMT

بيست سولوشن بروفيدر
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDUAMT
8 شارع ابن العا ل الطابق الثاني 
الشقة 7 بوركون الدارالبيضاء ، 

20200، الدارالبيضاء املغرب
بيست سولوشن بروفيدر  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 332 
شارع ابراهيم الرو اني الطابق 
الثاني الرقم 2ي اقامة الريحان 

املعاريف الدارالبيضاء  - 20030 
الدارالبيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
280293

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
بيست) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

سولوشن بروفيدر).
التصد ر) (: غرض الشركة بإ جاز)

واالستيرا )
إ ارة واستعا ة النفا ات

 عم للحصول عل2 شها ات
 332 (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
شارع ابراهيم الرو اني الطابق الثاني)
املعاريف) الريحان  اقامة  2ي) الرقم)
الدارالبيضاء))-)20030)الدارالبيضاء)

املغرب).
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد أ وب صا قو)):))500)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
السيد أمين برهلاني)):))500)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( صا قو) أ وب  السيد 
9ي)طابق) 20)الرقم) بين املدن الزنقة)
2)الدارالبيضاء))20270)الدارالبيضاء))

املغرب).
عنوانه)ا)) ( برهلاني) أمين  السيد 
 3 الرقم) (20 الزنقة) املدن  بين 
الدارالبيضاء)) (20270 الدارالبيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( صا قو) أ وب  السيد 
9ي)طابق) 20)الرقم) بين املدن الزنقة)
2)الدارالبيضاء))20270)الدارالبيضاء))

املغرب
عنوانه)ا)) ( برهلاني) أمين  السيد 
 3 الرقم) (20 الزنقة) املدن  بين 
الدارالبيضاء)) (20270 الدارالبيضاء)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2020)تحت رقم)83)752.
322I

اءتلانية عبد الرحيم

COEUR COURANT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

اءتلانية عبد الرحيم
زنقة أبو العالء املعري حي الوحدة 
رقم 9 ، 5000ي، الخليسات املغرب

COEUR COURANT شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلأتلاعي الرقم 33ي 
تجزئة أغبالو الخليسات - 5000ي 

الخليسات املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27597

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) )ي) أنبر) املؤرخ في)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
COEUR COURANT))مبلغ رأسلالها)
مقرها) وعنوان  90.000) رهم 

تجزئة أغبالو) 33ي) اإلأتلاعي الرقم)
الخليسات) 5000ي) (- الخليسات)
الشركة لم تحقق) (: املغرب نتيجة ل)

هدفها الذي أنشئت من أأله.
الرقم) ب  التصفية  مقر  حد   و 
(- الخليسات) أغبالو  تجزئة  33ي)

5000ي)الخليسات املغرب.)
و عين:

و) ) ونس  ( املخنتر) السيد)ة))
عنوانه)ا)) وار أ ت بوهو أ ت أوريبل)
الخليسات) 5000ي) الخليسات)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
و) أحلد  ( مطجاوج) السيد)ة))
عنوانه)ا)) وار أ ت قسو أ ت أوريبل)
الخليسات) 5000ي) الخليسات)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
العقو ) تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي  بتاريخ) ( بالخليسات) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)320ي.

325I

STE FIACCOF 

 SOCIETE DE BATIMENT
MODERNE DE DEMAIN

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc

 SOCIETE DE BATIMENT
MODERNE DE DEMAIN شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : محل 52  
زنقة ما ركا تجزئة الوفاق 2 طريق 

صفرو - 000ي3 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.55(95

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر) (2020 7ي) أنبر) في) املؤرخ 

 SOCIETE DE BATIMENT حل)

شركة) (MODERNE DE DEMAIN

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك)

00.000ي  رأسلالها) مبلغ  الوحيد 

 رهم وعنوان مقرها اإلأتلاعي محل)

 2 الوفاق) تجزئة  ما ركا  زنقة  ( (52

فاس املغرب) 000ي3) (- طريق صفرو)

نتيجة لعدم تحقيق اهداف الشركة).

و عين:

و) البوركة  ( ( مصطفى) السيد)ة))

الدالية) رياض  تجزئة  ي3) عنوانه)ا))

فاس) (30000 الخطيب) ابن  شارع 

املغرب كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

بتاريخ)7ي) أنبر)2020)وفي محل)52  

طريق) (2 الوفاق) تجزئة  ما ركا  زنقة 

صفرو)-)000ي3)فاس املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)2020/ي7)3.

32(I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

DAHBI GROUP HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 DAHBI GROUP HOLDING

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

محلد الد وري و محلد عبدو اقامة 

كاملية مكتب رقم 22 الطابق 2 - 

2020ي قنيطرة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7ي575

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) 3ي)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 DAHBI(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.GROUP HOLDING

قاعة) (- (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الرياضة.

شارع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

محلد الد وري و محلد عبدو اقامة)

 -  2 الطابق) (22 رقم) مكتب  كاملية 

2020ي)قنيطرة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد ألال ذهبي):))000.ي)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ذهبي  ألال  السيد 

تازة) (35000 ي2  رقم) املستقبل  حي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ألال ذهبي عنوانه)ا))حي)

املستقبل رقم)ي2 35000)تازة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

02) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)2223/2020.
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DATAMORPH

DATAMORPH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DATAMORPH

 (7RUE CHEVALIER BAYARD

 5EME(ETAGE(N°16 BELVEDERE

الدار البيضاء، 20200، الدار 

البيضاء املغرب

DATAMORPH شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 7), زنقة 

الفارس بيار الطابق 5 الرقم )ي, 

بلفد ر الدار البيضاء 20200 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي27988

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) 5ي)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.DATAMORPH

هندسة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الكلبيوتر.
7),)زنقة) (: عنوان املقر االأتلاعي)

)ي,  الرقم) (5 الطابق) بيار  الفارس 

الدار) (20200 البيضاء) الدار  بلفد ر 

البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: مروان) علمي  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

00000ي  (: مروان) علمي  السيد 

بقيلة)00ي) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد علمي مروان عنوانه)ا))انفا)

 20200 22)املعاريف) 2)الشقة) بلوك)

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد علمي مروان عنوانه)ا))انفا)

 20200 22)املعاريف) 2)الشقة) بلوك)

الدار البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

)ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2020)تحت رقم)ي75208.
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STRAVISCO

 MDGOLD APARTMENT

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STRAVISCO

 RUE11 PASTEUR(APPT(N°1

 IMM(NOUR(VN(MEKNES ،

50050، MEKNES(MAROC

 MDGOLD APARTMENT SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 9 ر/

ابراهيم الشقة ي شارع االمير موالي 

عبد هللا مكناس - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

527ي5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) )ي)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 MDGOLD APARTMENT SARL

.AU

نشاط) (- (: غرض الشركة بإ جاز)

عقاري)

-)أليع علليات التطوير العقاري

-)االشغال العامة

التجارية) العلليات  أليع  (-

املنقولة) والغير  املنقولة  واال ارية 

الفالحية والنقد ة املساهلة في تطور)

نشاط الشركة بعالقة مباشرة او غير)

مباشرة).

ر/ (9 (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

شارع االمير موالي) ي) ابراهيم الشقة)

مكناس) (50000 (- مكناس) هللا  عبد 

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: الداو ي) أوا   السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الداو ي  أوا   السيد 

الدار) انفا  املريني  ابو حسن  زنقة  (5

البيضاء)50000)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة مليكة الداو ي عنوانه)ا))

 rue de la gendarmerie 597(0  7

 grand  597(0    grand(synthe

synthe(france

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

02) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

2020)تحت رقم))202.
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ETS COMPTA HOUSE

 ABDELMAJID DEPANNAGE
ET PIECE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

 ABDELMAJID DEPANNAGE
ET PIECE  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة يي 

رقم 87 حي اساكا خنيفرة - 52000 
خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5ي35

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 ي0) وليوز)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
 ABDELMAJID DEPANNAGE ET

. PIECE
(: بإ جاز) الشركة  غرض 
 MARCHAND DE PIECE DE
 RECHANGE -DEPANNAGE

.- ASSISTANCE -FERRAILLEUR
يي  زنقة) (: عنوان املقر االأتلاعي)
 52000 (- 87)حي اساكا خنيفرة) رقم)

خنيفرة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد عبد املجيد مراوي):))000.ي 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

مراوي) املجيد  عبد  السيد 
النسورخنيفرة) كاف  عنوانه)ا))
52002)كاف النسور خنيفرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (
ومواطن مسيري الشركة:

مراوي) املجيد  عبد  السيد 
النسورخنيفرة) كاف  عنوانه)ا))

52002)كاف النسور خنيفرة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بتاريخ)22)أكتوبر)

2020)تحت رقم)277.
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AUFIDEX CONSEILS

 MOROCCAN GENERAL
CARPENTRY

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

AUFIDEX CONSEILS
 APPT 8 IMM 2 LOT(RATMA
 3eme(ETAGE(AV. ALLAL(EL

 FASSI(MARRAKECH ، 40070،
MARRAKECH MAROC

 MOROCCAN GENERAL
CARPENTRY شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي املحل 
املتواأد بلسيرة 2 ب رقم 323 - 

20000 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(3(07

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2020)تقرر حل) 30)شتنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
 MOROCCAN الوحيد) الشريك 
مبلغ) ( (GENERAL CARPENTRY
وعنوان) 0.000ي) رهم  رأسلالها)
املتواأد) املحل  اإلأتلاعي  مقرها 
 20000  -  323 رقم) ب  (2 بلسيرة)
توقف) (: ل) نتيجة  املغرب  مراكش 

النشاط.

املحل) ب  التصفية  مقر  حد   و 
 -  323 رقم) ب  (2 بلسيرة) املتواأد 

20000)مراكش املغرب.)
و عين:

و) علو ي  ( الواحد) عبد  السيد)ة))
 20000 يي  رقم) (3 ازيكي) عنوانه)ا))
مراكش املغرب كلصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
نونبر) (2( بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2020)تحت رقم)7725يي.
Iي33

BURO INVEST

FRIENDS OF SCIENCES
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

BURO INVEST
 bd(oukba(ibnou(nafii(hay 23
 mohammadi 23 bd(oukba

 ibnou(nafii(hay(mohammadi،
20570، casablanca(MAROC

FRIENDS OF SCIENCES شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : تجزئة 
العلران شطر 2 رقم 822 طابق م 
الهراويين تجزئة العلران شطر 2 

رقم 822 طابق م الهراويين 20000 
الدارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

85ي382.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2020 نونبر) (27 في) املؤرخ 
 FRIENDS OF SCIENCES حل)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
00.000ي) رهم) رأسلالها) مبلغ 
تجزئة) اإلأتلاعي  مقرها  وعنوان 
طابق م) (822 رقم) (2 العلران شطر)
 2 شطر) العلران  تجزئة  الهراويين 
 20000 طابق م الهراويين) (822 رقم)
النتهاء) نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)
الغرض التى قامت من األه الشركة.

و عين:

و) علدا ي  ( ( هشام) السيد)ة))

 2 شطر) العلران  تجزئة  عنوانه)ا))

 20000 الهراويين) م  22ي2) طابق)

)ة)) كلصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

تجزئة) وفي  (2020 يي) أنبر) بتاريخ)

طابق م) (822 رقم) (2 العلران شطر)

الدارالبيضاء) (20000 (- الهراويين)

املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)757508.
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TRAINING SOLUTIONS SARL AU

TIKEN AZLA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير أد د للشركة

 TRAINING SOLUTIONS SARL

AU

رقم ي بنا ة 27.)2 تجزئة املركز, 

شارع محلد الخامس ورزازات ، 

25000، ورزازات املغرب

TIKEN AZLA  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي ا ت 

عثلان او  وسف غسات - 25000 

ورزازات املغرب.

تعيين مسير أد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي977.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

2020)تم تعيين) 0ي)غشت) املؤرخ في)

تكن) مسير أد د للشركة السيد)ة))

عبد العزيز كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بورزازات))بتاريخ)30)شتنبر)

2020)تحت رقم)2)).
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fiduciaire(dar(dmana

GHARB ACHAMAL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

fiduciaire(dar(dmana

حي الدرعاويين  رب الدرعاويين 

رقم 0ي وزان حي الدرعاويين  رب 

الدرعاويين رقم 0ي وزان، 200)ي، 

وزان املغرب

GHARB ACHAMAL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وار 

املعزين ألاعة سيدي علر الحا�سي 

اقليم سيدي قاسم - 000)ي سيدي 

قاسم املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.27853

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 نونبر) (09 في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

تفويت السيد))ة))احلد))بوحاأة))

 200 حصة اأتلاعية من أصل) (50

محلد) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

بوحاأة))بتاريخ)09)نونبر)2020.

)ة))احلد بوحاأة)) تفويت السيد)

 200 حصة اأتلاعية من أصل) (50

توفيق)) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

بوحاأة))بتاريخ)09)نونبر)2020.

)ة))احلد بوحاأة)) تفويت السيد)

 200 حصة اأتلاعية من أصل) (50

سفيان) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

بوحاأة))بتاريخ)09)نونبر)2020.

)ة))احلد بوحاأة)) تفويت السيد)

 200 حصة اأتلاعية من أصل) (50

عز الد ن)) )ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

بوحاأة))بتاريخ)09)نونبر)2020.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

 02 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

 أنبر)2020)تحت رقم)508.
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KBH CONSULTING

CAP GRAVETTES
إعالن متعد  القرارات

KBH CONSULTING

 AVENUE JOULANE RUE DE 5ي

 TANGER 1ER(ETAGE(BUR 6،

30000، FES(MAROC

CAP GRAVETTES »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة»

وعنوان مقرها االأتلاعي: 29ي شارع 

لال  اقوت طابق 5  مكتب 25ي الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املللكة املغربية.

»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

93823ي.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2020 نونبر) (27 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)

املوافقة كشريك أد د السيد مروان)

العشاق)،)مغربي)،)مقيم بفاس)،)ثكنة)

(، الدرك امللكي شارع محلد الكوري)

حامل بطاقة))التعريف الوطنية رقم)

.CD597553

قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

املصا قة عل2 عقد بيع))2950)حصة)

التي  لتلكها السيد الحسن السقاط))

في) ( العشاق) مروان  السيد  لصالح 

CAP GRAVETTES((شركة

عل2) الذي  نص  (:3 رقم) قرار 

السيد محلد) قبول استقالة  ما لي:)

السقاط من منصبه كلسير للشركة)

ونهائية) كاملة  ذمة  إبراء) وإعطائه  (،

السيد) تعيين  و  للنقض  قابلة  وغير 

(، للشركة) كلسير  العشاق  مروان 

والذي سيكون له أليع الصالحيات)

املنصوص عليها في النظام امسا�سي)

للشركة ثم تأكيد السيد عبد الغني)

السقاط في مهامه كلسير للشركة.

قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

املوافقة عل2 النظام امسا�سي املعدل)

.CAP GRAVETTES SARL(لشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)

بند رقم)):)الذي  نص عل2 ما لي:)

املساهلات

بند رقم)7:)الذي  نص عل2 ما لي:)

رأسلال))الشركة

عل2) الذي  نص  )ي:) رقم) بند 

ما لي:)تعيين املسير

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

)ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)32008.
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FISCOMPTES

ALILAB ORIENT 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FISCOMPTES

زنقة ابن رشد علارة ب الطابق 

الثاني رقم يي ، 0020)، وأدة 

املغرب

 ALILAB ORIENT  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 

الزيتون تجزئة بنليلون زنقة 

لرصاف رقم 37 - 0000) وأدة 

املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35833

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم) (2020 نونبر) (23 في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«800.000) رهم»)أي من)»500.000 

عن) »300.000.ي) رهم») إ 2)  رهم»)

أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

08) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)2887.

33(I

sofoget

 SOCIETE MAROCAINE
 D›EXPLOITATION DE LA

ROCHE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 SOCIETE MAROCAINE

 D›EXPLOITATION DE LA
ROCHE شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي  القنيطرة 
رقم 29ي شارع سعيد  او ي مكتب 

2 - 2000ي القنيطرة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
ي0ي50.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) (2020 نونبر) (20 في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
بنحلو) هناء) ( )ة)) السيد) تفويت 
250)حصة اأتلاعية من أصل)250 
حصة لفائدة))السيد))ة)))محلد ند ر))

عويزير بتاريخ)20)نونبر)2020.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
5ي  بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)80539.

337I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

DUKKANLAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM(GHA 6ème(étage,

 bureau(n°43 centrak(park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia(maroc
DUKKANLAR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
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وعنوان مقرها اإلأتلاعي مبنى 
GH-A الدور السا س مكتب رقم 

23 سنترال بارك املحلد ة - 0ي288 
املحلد ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(707

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) )ي)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.DUKKANLAR SARL
الغرض) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
الخدمات) مقدمو  هو:) الشركة  من 

الرقلية
العلليات) أليع  تنفيذ   لكنها 
املتوافقة أو التي تتعلق بهذا الغرض)

املؤس�سي)،)وعل2 وأه الخصوص:
هو) للشركة  الحصري  الغرض 
الخاصة) اإلعالنية  امنشطة  تنفيذ 
بها لشبكات اإلعالن ووكاالت اإلعالن)
ومقدمي خدمات اإلعالن) والوسطاء)

الرقمي.
أي نشاط وأي معاملة)،)قم بتوقيع)
اعتلا  أي) (، وبشكل عام) (، أي عقد)
بشكل مباشر أو غير) (، يهدف) إأراء)
لتحقيق) (، أو يعتبر ذا صلة) (، مباشر)

هدف الشركة أعاله.
تقد م) في  بأنشطة  القيام 
وتلثيل) (، اإلعالنية) الخدمات 
اإلعالنات واستغاللها)،)واإلعالن عل2)
شبكة اإلنترنت)،)ومبيعات اإلعالنات)
وتسويق) (، والتسويق عبر اإلنترنت) (،
ام اء)،)والتسويق التابع)،)والتسويق)
والتجارة) (، اإللكتروني) البر د  عبر 
بلا في ذلك أي نشاط) (، اإللكترونية)
وأي) بعد  عن  وسيط  عل2  إعالني 

تقنية للترويج لها أو تطويرها.
شبكات) خالل  من  البيانات  بيع 
االتصاالت) شبكات  عل2  البيانات 
وغيرها) املحلولة  الكلبيوتر  وأأهزة 

الوسائط) محتوى  أأهزة  من 

إ ارة الخا م) ؛) املتعد ة اإللكترونية)

البرمجيات) وتسويق  وتطوير  إ ارة 

واالتصاالت) املعلومات  وتكنولوأيا 

إ ارة امنشطة التجارية واإلعالنية) ؛)

والتسويقية عل2 اإلنترنت.

مبنى) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

رقم) مكتب  السا س  الدور  (GH-A

0ي288  (- 23)سنترال بارك املحلد ة)

املحلد ة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 500 ( (: ابتسام) بركاط  السيدة 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

السيد زكريا بويفلن):))500)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة بركاط ابتسام عنوانه)ا))

السا س) محلد  اقامة  (22 رقم)

سال) العيا دة  يي) شقة) النخيل 

50ييي)سال املغرب.

عنوانه)ا)) بويفلن  زكريا  السيد 

مركز كلال سنتر)،)مبنى)G)الطابق)5 

شقة)29)املحلد ة)0ي288)املحلد ة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بركاط ابتسام عنوانه)ا))

السا س) محلد  اقامة  (22 رقم)

سال) العيا دة  يي) شقة) النخيل 

50ييي)سال سال

عنوانه)ا)) بويفلن  زكريا  السيد 

مركز كلال سنتر)،)مبنى)G)الطابق)5 

شقة)29)املحلد ة)0ي288)املحلد ة)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي  بتاريخ) ( باملحلد ة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)ي70ي.

338I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

TIKEN AZLA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 TRAINING SOLUTIONS SARL
AU

رقم ي بنا ة 27.)2 تجزئة املركز, 
شارع محلد الخامس ورزازات ، 

25000، ورزازات املغرب
TIKEN AZLA شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي ا ت 

عثلان او  وسف غسات - 25000 
ورزازات املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
ي977.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) (2020 غشت) 0ي) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
الرحيم) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اأتلاعية  حصة  000.ي) تكن)
السيد) ( لفائدة) حصة  000.ي) أصل)
)ة))عبد العزيز تكن بتاريخ)0ي)غشت)

.2020
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
االبتدائية بورزازات))بتاريخ)30)شتنبر)

2020)تحت رقم)2)).
339I

LAKOME CONSEIL

AMIGO CLEAN
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

LAKOME CONSEIL
 OPERATION(BOUSTANE 2

 IMM(A(N° 10, AVENUE(ALLAL
 FASSI ، 40000، MARRAKEECH

MAROC
AMIGO CLEAN شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي محل 
بعلارة  وسف 822 املسيرة 2 

20000 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

00937ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 نونبر) 9ي) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

 330 تفويت السيد))ة))منير البرج)

 330 أصل) من  اأتلاعية  حصة 

الركراكي) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

ا ريس بتاريخ)9ي)نونبر)2020.

سعيد الغرابي) )ة)) تفويت السيد)

330)حصة اأتلاعية من أصل)330 

الركراكي) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

محلد بتاريخ)9ي)نونبر)2020.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

)ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)8570يي.

320I

fiduciaire(dar(dmana

 MAASSARAT OUED «

AMEZAR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

fiduciaire(dar(dmana

حي الدرعاويين  رب الدرعاويين 
رقم 0ي وزان حي الدرعاويين  رب 

الدرعاويين رقم 0ي وزان، 200)ي، 

وزان املغرب

 MAASSARAT OUED AMEZAR «

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي بدوار عين 

بيضاء ألاعة عين بيضاء  اقليم 

وزان - 200)ي وزان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

87)ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 09) أنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(« (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MAASSARAT OUED AMEZAR

معصرة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
زيت الزيتون.

عنوان املقر االأتلاعي):)بدوار عين)

اقليم) ( بيضاء) عين  ألاعة  بيضاء)

وزان)-)200)ي)وزان املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 332 ( (: الكزطا ي) أالل  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

السيد عبد االله الكزطا ي):))332 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

))ي  ( (: الكزطا ي) علا   السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

))ي  ( (: الكزطا ي) ر�سى  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد أالل الكزطا ي عنوانه)ا))

200)ي  بدوار امزار عين بيضاء)وزان)

وزان املغرب.

الكزطا ي) االله  عبد  السيد 
شفشاون) عيا   بن  اظهار  عنوانه)ا))

200)ي)وزان املغرب.

عنوانه)ا)) الكزطا ي  علا   السيد 

200)ي  شفشاون) عيا   بن  اظهار 

وزان املغرب.

عنوانه)ا)) الكزطا ي  ر�سى  السيد 

200)ي  شفشاون) عيا   بن  اظهار 

وزان املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أالل الكزطا ي عنوانه)ا))

200)ي  بدوار امزار عين بيضاء)وزان)

وزان املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي) أنبر) بتاريخ) ( بوزان) االبتدائية 

2020)تحت رقم)2923.

Iي32

fiduciaire(dar(dmana

HAYAT IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

fiduciaire(dar(dmana
حي الدرعاويين  رب الدرعاويين 

رقم 0ي وزان حي الدرعاويين  رب 
الدرعاويين رقم 0ي وزان، 200)ي، 

وزان املغرب
HAYAT IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي بحي اكا  ر 
تجزئة كريلة زنقة ابن رشد رقم ي9 

وزان   - 200)ي وزان املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
325ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) (2020 نونبر) (20 في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
يشو) ( ( عزيز) ( )ة)) تفويت السيد)
300)حصة اأتلاعية من أصل)300 
عاطف)) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

حلاني بتاريخ)20)نونبر)2020.
تفويت السيد))ة))محلد))حجاوج)
300)حصة اأتلاعية من أصل)300 
عاطف)) ( ( )ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

حلاني بتاريخ)20)نونبر)2020.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
7ي) أنبر) بتاريخ) ( بوزان) االبتدائية 

2020)تحت رقم)2922.
322I

STAPORT

STAPORT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

توسيع نشاط الشركة)

STAPORT
اقامة البدر الباب رقم 02 الطابق 
االول  رقم 02 عين السبع الدار 

البيضاء ، 20590، الدار البيضاء 
املغرب

STAPORT شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها االأتلاعي اقامة 
البدر الباب رقم 02 الطابق االول 

الرقم 02 عين االسبع الدار البيضاء 
- 20590 الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9(537
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) (2020 أكتوبر) (30 في) املؤرخ 
نشاط) إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):
-)االستغالل املنجمي و انجاز أليع)

علليات التحويل املعدني
استخراج) و  التنقيب  و  البحت  (-
أليع) انجاز  و  املنجلية  املوا   كل 
و) بالتنقيب  املتعلقة  الدراسات 

االستغالل املنجمي
التصد ر) و  التوزيع  علليات  (-

لللوا  املعدنية.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)778)75.
323I

فيدكسكو

سمدوم
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

فيدكسكو
ي7 محج الحسن التاني الطابق 

امول عل2 اليلين، 30ي20، الدار 
البيضاء املغرب

سلدوم شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 39 شارع 
اللة  اقوت ط 5 شقة    - 30ي20 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3882(5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)20)أكتوبر)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
شقة)) (5 ط) اللة  اقوت  شارع  (39»
املغرب») البيضاء) الدار  30ي20) (- ( 
رقم) (« سبنو) (« »املجلع الصناعي) إ 2)
(- البيضاء) النواصر-الدار  (– 387ي)

27000)الدار البيضاء))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)757527.

322I

ETS COMPTA HOUSE

LOTI PROUX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

LOTI PROUX شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 

الرحلة رقم 95 خنيفرة - 52000 

خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي358

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (07

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 LOTI (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.PROUX

(: بإ جاز) الشركة  غرض 

 LOTISSEUR MARCAHND

 DE BIEN-PROMOTEUR

 IMMOBILIER-ENTREPRENEUR

.DE TRAVAUX DIVERS

تجزئة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

 52000 (- خنيفرة) (95 رقم) الرحلة 

خنيفرة املغرب.
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أألها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتا ي:

((: ( العزيز) عبد  بوخليق  السيد 
00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي)

للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
العزيز)) عبد  بوخليق  السيد 
2000ي  تلارة) ملناصير  عنوانه)ا))

ملناصير تلارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العزيز)) عبد  بوخليق  السيد 
2000ي  تلارة) ملناصير  عنوانه)ا))

ملناصير تلارة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بتاريخ)09) أنبر)

2020)تحت رقم)335.
325I

CHATER PREMIUM CONSULTING

SAKANHOME
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHATER PREMIUM
CONSULTING

RUE GHASSANE KANAFANIي2 
 4EME(ETAGE(BUR 20 ، 30000،

fes maroc
SAKANHOME شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 22 زنقة 
بكين تجزئة الوفاء 2 طريق صفرو  - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(53(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 07) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SAKANHOME
الترويج) (- (: غرض الشركة بإ جاز)

العقاري.
-)العقارات واملعامالت التجارية.

مباني) من  أزء) أو  كل  تأأير  (-
الشركة.

اإلنشائية) املعدات  تسويق  (-
والزراعية..

زنقة) (22 (: عنوان املقر االأتلاعي)
بكين تجزئة الوفاء)2)طريق صفرو))-)

30000)فاس املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد الشريبي عبد العزيز):))00ي 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
العزيز) عبد  الشريبي  السيد 
عنوانه)ا))فيال)2ي)إقامة عالية طريق)

ا لوزار)30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العزيز) عبد  الشريبي  السيد 
عنوانه)ا))فيال)2ي)إقامة عالية طريق)

ا لوزار)30000)فاس املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)28)3.
32(I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE TELMSI TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السلارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

  STE TELMSI TRAVAUX SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي العو ة 

الرقم )29 السلارة  - 72000 

السلارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

20(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 شتنبر) 9ي)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. TELMSI TRAVAUX SARL AU

اشغال) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

عامة).

حي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

العو ة الرقم))29)السلارة))-)72000 

السلارة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

سالم) ابراهيم  املحلو ي  السيد 

00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي) ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

سالم) ابراهيم  املحلو ي  السيد 
55ي)تجزئة) ي0)علارة) عنوانه)ا))رقم)
العيون)) (72000 ( العيون) االمل 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

سالم) ابراهيم  املحلو ي  السيد 
55ي)تجزئة) ي0)علارة) عنوانه)ا))رقم)

االمل العيون)72000)العيون املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

02)نونبر) )بتاريخ) االبتدائية بالسلارة)

2020)تحت رقم)-.

327I

ETS COMPTA HOUSE

ITBIR FORAGE
إعالن متعد  القرارات

ETS COMPTA HOUSE

 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

ITBIR FORAGE »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة»

وعنوان مقرها االأتلاعي: ازرزو 

ا ت سعدلس كروشن خنيفرة - - 

خنيفرة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2(35

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2020 نونبر) )ي) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

عل2) الذي  نص  ي0:) رقم) قرار 

50))حصة من السيد) ما لي:)تفويت)

حسام) السيد  لصالح  برهال  سعيد 

برهال

عل2) الذي  نص  (:02 رقم) قرار 

350)حصة من السيد) ما لي:)تفويت)

سعيد برهال))لصالح السيدة حسناء)

برهال

عل2) الذي  نص  (:03 رقم) قرار 

تعيين السيد ة برهال حسناء) ما لي:)

مسيرة))أد دة))للشركة

قرار رقم)02:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تغيير الشكل القانوني من شركة ذات)

املسؤولية املحدو ة شريك وحيد ا 2)

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)

عل2) الذي  نص  (:07 رقم) بند 

ما لي:)تفويت الحصص.
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عل2) الذي  نص  3ي:) رقم) بند 

تعيين السيد ة برهال حسناء) ما لي:)

مسيرة))أد دة))للشركة

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

نونبر) (22 بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

2020)تحت رقم)5ي3.

328I

AL YAKINE CONSULTING

SCANDINAVIAN INVEST
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL YAKINE CONSULTING

تجزئة فيا  ت�سي علارة ب الطابق 

الثالث رقم 8 عين حرو ة املحلد ة 

 LOT VIADICI IMMEUBLE

 B(ETAGE 3 APPT 8 AIN

HARROUDA، 28630، املحلد ة 

املغرب

SCANDINAVIAN INVEST شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي إقامة 

التقدم الشطر 7ي-2 الطابق الثاني 

سيدي البر نو�سي الدار البيضاء - 

20)20 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

282559

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (20

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SCANDINAVIAN INVEST

منعش) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

عقاري.

إقامة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

الطابق الثاني) 2-7ي) التقدم الشطر)

(- البيضاء) الدار  نو�سي  البر  سيدي 

20)20)الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

000.000,00.ي) رهم،)مقسم كالتا ي:

0.000ي  ( (: السيد باملعطي  ونس)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) باملعطي  ونس  السيد 

الشقة) (2 الطابق) كثير  ابن  ملر  8ي)

الدار البيضاء) (20330 املعاريف) 9ي)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) باملعطي  ونس  السيد 

الشقة) (2 الطابق) كثير  ابن  ملر  8ي)

الدار البيضاء) (20330 املعاريف) 9ي)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

يي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)55ي757.

329I

sofoget

 SOCIETE MAROCAINE
 D'EXPLOITATION DE LA

ROCHE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير أد د للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

 SOCIETE MAROCAINE

 D›EXPLOITATION DE LA

ROCHE  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  القنيطرة 
رقم 29ي شارع سعيد  او ي مكتب 

2   2000ي القنيطرة املغرب.

تعيين مسير أد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي0ي50.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2020 نونبر) (20 املؤرخ في)

السيد)ة))) للشركة  أد د  مسير 

ند ر)) بلغوش عصام و عويير محلد 

ند ر) بلغوش عصام و عويير محلد 

كلسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي  بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)80539.

350I

ACCOUNTAX MAROC

 COUNCIL AND BUSINESS

OFFICE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تغيير تسلية الشركة

ACCOUNTAX MAROC

 Rue  de(liberté  3ème(étage, ,0ي

 Appt(n°6 - Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 COUNCIL AND BUSINESS

OFFICE  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها االأتلاعي 82، زنقة 

سومية، زاوية شارع عبد املومن، 
رقم )ي، الطابق الرابع، - 20000  

الدار البيضاء. املغرب.

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

9209يي

)بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

2020)تم تغيير) 2ي)أكتوبر) املؤرخ في)

 COUNCIL« من) الشركة  تسلية 

إ 2) (« (AND BUSINESS OFFICE

. »CBO AFRIQUE»

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)757895.

Iي35

فيدكسكو

اسكان

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

فيدكسكو

ي7 محج الحسن التاني الطابق 

امول عل2 اليلين، 30ي20، الدار 

البيضاء املغرب

اسكان شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : 39 شارع 

اللة  اقوت ط 5 شقة    - 30ي20 

الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.323837

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر) 9ي20) )ي) وليوز) في) املؤرخ 

مسؤولية) ذات  شركة  اسكان  حل 

محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

0.000,00ي) رهم وعنوان) رأسلالها)

اللة) شارع  (39 اإلأتلاعي) مقرها 

30ي20)الدار) (- 5)شقة)) )  اقوت ط)

البيضاء)املغرب نتيجة لعدم امكانية)

انطالق نشاط الشركة.

و عين:

 Dina  GORCHIKOVA((السيد)ة

 Rés(bay(view( -(esc(G و عنوانه)ا))

20700  2ي Etg 3 apt-)الدار البيضاء)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

بتاريخ))ي) وليوز)9ي20)وفي)39)شارع)

30ي20  (- ( ( شقة) (5 اللة  اقوت ط)

الدار البيضاء)املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)292)75.

352I
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MANAGEMENT AND CONSULTING 

EURO GRANADA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

 MANAGEMENT AND
CONSULTING

9ي,شارع أبل هبري ,امزورن ، 
32250، الحسيلة املغرب

EURO GRANADA شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االأتلاعي شارع 

البحرين امزورن - 32250 الحسيلة 
املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3033
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تغيير) (2020 0ي) أنبر) املؤرخ في)
بقالة) تاأر  (-« من) الشركة  نشاط 

بالجللة
-تاأر أللة لللياه املعدنية واملياه)

الغازية و مشروبات اليلونا  ا
»-تاأر أللة لللياه) إ 2) تاأر») (-
الغازية و مشروبات) واملياه  املعدنية 

اليلونا  ا
-)تاأر الحلويات بالجللة).

-تاأر املصبرات الغذائية و املربي)
بالجللة».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي  بتاريخ) ( بالحسيلة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)572.
353I

العيون استشارات

 ÉVOLUTION ET
MODERNITÉ

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم ي3 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب
  ÉVOLUTION ET MODERNITÉ

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي الطابق 

السفلي من العلارة رقم )7ي شارع 
الشريف الرا�سي حي الوحدة ي0 - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5ي323
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 09) أنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. ÉVOLUTION ET MODERNITÉ
مزرعة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
الدواأن) وبيع  مشتر ات   واأن.)
الحيوانات) علف  وبيع  شراء) (-
معدات) وبيع  شراء) (- والدواأن)
(- ذبح الدواأن) (- الدواأن ولوازمها)
تشغيل املسالخ وأليع أنواع امعلال)
من) بالغرض  املتعلقة  الخدمات  أو 
الشركة.)-)استيرا  وتصد ر املنتجات.)
كل هذه امنشطة) الدواأن وغيرها.)
الخارج.) وفي  املغرب  في  تلارس 

املواصالت..
الطابق) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
شارع) )7ي) السفلي من العلارة رقم)
 - ي0  الوحدة) حي  الرا�سي  الشريف 

70000)العيون املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد احلد االمين):))332)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
 333 ( (: املوساوي) السعد  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
السيد سيدي احلد الكنتي):))333 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) االمين  احلد  السيد 
)7ي)حي) شارع الشريف الرا�سي رقم)

الوحدة)ي0 70000)العيون املغرب.

السيد السعد املوساوي عنوانه)ا))

رشيد) موالي  حي  الفوسفاط  تجزئة 

الشطر الثاني)70000)العيون املغرب.

الكنتي) احلد  سيدي  السيد 

عنوانه)ا))تجزئة ا ريس الحارثي زنقة)
9ي)رقم)05 70000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) االمين  احلد  السيد 

)7ي)حي) شارع الشريف الرا�سي رقم)

الوحدة)ي0 70000)العيون املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)7ي) أنبر)

2020)تحت رقم)3092.

352I

ACCOUNTAX MAROC

 COUNCIL AND BUSINESS
OFFICE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تحويل املقر االأتلاعي للشركة

ACCOUNTAX MAROC

 Rue  de(liberté  3ème(étage, ,0ي

 Appt(n°6 - Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 COUNCIL AND BUSINESS

OFFICE  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 82، زنقة 

سومية، زاوية شارع عبد املومن، 
رقم )ي، الطابق الرابع،  - 20000 

الدار البيضاء. املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

9209يي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)2ي)أكتوبر)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
زاوية شارع عبد) زنقة سومية،) (،82»
(- ( الرابع،) الطابق  )ي،) رقم) املومن،)

إ 2) املغرب») البيضاء.) الدار  (20000
زاوية شارع عبد) زنقة سومية،) (،82»
(- ( الرابع،) الطابق  8ي،) رقم) املومن،)

20000)الدار البيضاء.))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)757895.

355I

FIDU.ECO

FAM TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDU.ECO
70ي شارع فاس اقامة نسرين الطابق 
االول رقم ) طنجة ، 90000، طنجة 

املغرب
FAM TRANS  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 70ي شارع 

فاس اقامة نسرين الطابق االول 
رقم ) طنجة 70ي شارع فاس اقامة 
نسرين الطابق االول رقم ) طنجة 

90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
ي2)0).

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت) (2020 02) أنبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
امالح) احلد  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اأتلاعية  حصة  00ي)
00ي)حصة لفائدة))السيد))ة))محلد)

 حياوي بتاريخ)02) أنبر)2020.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
7ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)237228.

35(I

SAFA-AUDITS

UNIVERS INOX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

SAFA-AUDITS
التقدم الحي املحلدي اقامة غقبة بن 

نافع علارة J رقم ي  صندةق البر د 
5ي55 ، 5ي55، الدار البيضاء املغرب

UNIVERS INOX شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة
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وعنوان مقرها اإلأتلاعي : )9 شارع 

بيار بارأ الدار البيضاء

) Pierre(Parent ( - 20250 الدار 

البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

823)7ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر) 9ي20) 07) أنبر) في) املؤرخ 

ذات) شركة  (UNIVERS INOX حل)

رأسلالها) مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  00.000ي) رهم 

الدار) بارأ  بيار  شارع  (9( اإلأتلاعي)

 Pierre Parent ( - 20250 البيضاء))

لقرار) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 

الشركاء.

و عين:

و) بنحنة  ( الغزواني) السيد)ة))

عنوانه)ا))اقامة عقبة بن نافع علارة)

البيضاء) الدار  املحلدي  الحي  ي) ج)

املغرب) البيضاء) الدار  (20570

كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

بتاريخ)9ي) أنبر)2020)وفي شارع بيار)

 Pierre Parent ( -((بارأ الدار البيضاء

20250)الدار البيضاء)املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 2( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)9ي20)تحت رقم)ي72507.

357I

COMICONE

SYASSI AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

COMICONE
رقم ي، علارة )، اقامة ابن سينا ، 

50000، مكناس املغرب

SYASSI AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : رقم 

)، علارة  BMCI، ساحة الوحدة 

إفريقيا - 50000 مكناس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.25025

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2020 أكتوبر) ي3) في) املؤرخ 
ذات) شركة  (SYASSI AUTO حل)
رأسلالها) مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  200.000) رهم 
(،BMCI ( علارة) (،( رقم) اإلأتلاعي 
 50000 (- إفريقيا) الوحدة  ساحة 
مكناس املغرب نتيجة لعدم ملارسة)
5ي20.  سنة) منذ  التجاري  نشاطها 
 2( في) للشركة  املسبق  الحل  وكذا 

غشت)2020. .
و عين:

سيا�سي)) ( ( أمين مروان) السيد)ة))
شارع عبد هللا بن الزبير) و عنوانه)ا))
رقم)28)م.ج)50000))مكناس))املغرب))

كلصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
شارع) وفي  (2020 أكتوبر) ي3) بتاريخ)
(- ( م.ج) (28 رقم) الزبير  بن  هللا  عبد 

50000)مكناس املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

2020)تحت رقم)22).
358I

العيون استشارات

JUMAUX CASH
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

العيون استشارات
رقم ي3 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب
JUMAUX CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي : رقم 

20 زنقة الجد دة املر�سى - 70000 
العيون املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8387ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2020 )ي) أنبر) في) املؤرخ 
ذات) شركة  (JUMAUX CASH حل)
رأسلالها) مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  20.000) رهم 
الجد دة) زنقة  (20 رقم) اإلأتلاعي 
املغرب) العيون  (70000 (- املر�سى)

نتيجة اللشركة لم تقم باي نشاط.
و عين:

و) السنو�سي  ( ( هند) السيد)ة))
عنوانه)ا))رقم)يي)زنقة طبرق حسان)
)ة)) الرباط املغرب كلصفي) 0000ي)

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
رقم) وفي  (2020 )ي) أنبر) بتاريخ)
 70000 (- زنقة الجد دة املر�سى) (20

العيون املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)7ي) أنبر)

2020)تحت رقم)ي0ي3.

359I

NJ BUSINESS

ZHA ROUTE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،
FES maroc

ZHA ROUTE شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي مكاتب 
مارينا الطابق التالت مكتب 9ي 

شارع عبد الكريم بنجلون املد نة 
الجد دة فاس - 30000 فاس 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(53(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 9ي)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 ZHA (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.ROUTE
شركة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

البناء)و امشغال املختلفة.
مكاتب) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
مارينا الطابق التالت مكتب)9ي)شارع)
عبد الكريم بنجلون املد نة الجد دة)

فاس)-)30000)فاس املغرب).
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

500.000.ي) رهم،)مقسم كالتا ي:
السيدة نورة الخنشوفي):))5.000ي 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
)السيدة نورة الخنشوفي):)5000ي 

بقيلة)00ي) رهم.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة نورة الخنشوفي عنوانه)ا))
 30000 تاونات) القرية  املجاعرة  حي 

فاس املغرب).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نورة الخنشوفي عنوانه)ا))
 30000 تاونات) القرية  املجاعرة  حي 

فاس املغرب)
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)2))3.

3(0I

COMPTABLE

شركة فشخيه ترنس
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

COMPTABLE
 QUARTIER(INDUSTRIEL(N 50
 QUARTIER(INDUSTRIEL(N 50،
 14300، SOUK(EL(ARBAA(DU

GHARB MAROC
شركة فشخيه ترنس
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شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وار وال  
مصباح الكبار البحارة وال  عيا  - 
2300ي سوق امربعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
00000

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 0ي) أنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
شركة) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

فشخيه ترنس.
نقل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

املستخدمين.
:) وار وال ) عنوان املقر االأتلاعي)
(- عيا ) وال   البحارة  الكبار  مصباح 
2300ي)سوق امربعاء)الغرب املغرب.

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

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 
00.000,00ي) رهم،)مقسم كالتا ي:

 500 ( (: فشخيه) أحلد  السيد 
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 500 ( (: فشخيه) العربي  السيد 
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) فشخيه  أحلد  السيد 
 وار وال  مصباح الكبار البحارة وال )
الغرب) أربعاء) سوق  2300ي) عيا )

املغرب.
السيد العربي فشخيه عنوانه)ا))
 وار وال  مصباح الكبار البحارة وال )
الغرب) أربعاء) سوق  2300ي) عيا )

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) فشخيه  أحلد  السيد 
 وار وال  مصباح الكبار البحارة وال )
الغرب) االربعاء) سوق  2300ي) عيا )

املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
الغرب)) االربعاء) بسوق  االبتدائية 
رقم) تحت  (2020 )ي) أنبر) بتاريخ)

.329/2020
Iي)3

FIDU.ECO

TRANS AMAFIK
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDU.ECO
70ي شارع فاس اقامة نسرين 
الطابق االول رقم ) طنجة ، 

90000، طنجة املغرب
 TRANS AMAFIK

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 2 اقامة 
الخير ب زنقة ا ريس االول الطابق 
االر�سي رقم 25 2 اقامة الخير ب 
زنقة ا ريس االول الطابق االر�سي 

رقم 25 90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
9ي99).

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت) (2020 02) أنبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
امالح) احلد  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اأتلاعية  حصة  (5.000
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (5.000
02) أنبر) بتاريخ) محلد  حياوي 

.2020
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
7ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)237229.
3(2I

Oussama Fadil

MRIZIKA SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

Oussama Fadil
 Rue 107 n16 Ain(chok ، 20000،

Casablanca(Maroc
MRIZIKA SERVICE شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االأتلاعي )2 شارع 
الزرقطوني الطابق 2 الشقة رقم 
) )2 شارع الزرقطوني الطابق 2 

الشقة رقم ) 20000 الدار البيضاء 
املغرب.

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

9ي2202
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى  (
تم تغيير) (2020 نونبر) (23 املؤرخ في)
 MRIZIKA« من) الشركة  تسلية 
 HYDRO GLOBAL« إ 2) («SERVICE

. » TRANS
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)399)75.
3(3I

B.S PRESSING

B.S PRESSING
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

B.S PRESSING
 AVENUE ANFA LOTISSEMENT

 MESSAOUDA I LOT I MAGASIN
 N° 1B(SOUANI ، 90100،

TANGER MAROC
B.S PRESSING شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 
أنفا تجزئة مسعو ة ي رقم القطعة  
ياملحل التجاري رقم يب السواني  - 

00ي90 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.82203

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل) (2020 نونبر) (30 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
  B.S PRESSING الوحيد) الشريك 

00.000ي) رهم) رأسلالها) مبلغ 
شارع) اإلأتلاعي  مقرها  وعنوان 
رقم القطعة)) ي) أنفا تجزئة مسعو ة)
يب السواني))-) ياملحل التجاري رقم)
00ي90)طنجة املغرب نتيجة ل):)عدم)

اكتلال املشروع.
شارع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
رقم القطعة)) ي) أنفا تجزئة مسعو ة)
يب السواني))-) ياملحل التجاري رقم)

00ي90)طنجة املغرب.)
و عين:

السيد)ة))عبد الحليد))العلراني و)
عنوانه)ا))شارع أبي الحسن الشا  ي)
 90000 ي  الشقة) (3 طابق) (5 علارة)

طنجة املغرب كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)237252.
3(2I

سوأيستيو ليكسوس

كليك ناو
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سوأيستيو ليكسوس
زنقة احلد املنصور الدهبي رقميي ، 

92000، العرائش املغرب
كليك ناو شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة ابن 
الخطيب رقم 25 الطابق التاني - 

92000 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5735

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (2(
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:



227 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
كليك) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

ناو.
وسيط) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

سياحي)).
خدمات) ( ( ( بيع اأهزة الحاسوب)

اخرى.
:)زنقة ابن) عنوان املقر االأتلاعي)
(- التاني) الطابق  (25 رقم) الخطيب 

92000)العرائش املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
املجدوب) ر�سى  محلد  السيد 
00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي) ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
املجدوب) ر�سى  محلد  السيد 
 92000 الباركي) حي  عنوانه)ا))

العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املجدوب) ر�سى  محلد  السيد 
 92000 الباركي) حي  عنوانه)ا))

العرائش املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
0ي  بتاريخ) ( بالعرائش) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)029ي.
3(5I

PREMIUM FINANCE

COTCODEC
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

  COTCODEC

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : 352 

اقامة زكرياء املحاميد  - 20000 

مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37ي85.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)27) وليوز)2020)تقرر حل)

COTCODEC))شركة ذات املسؤولية)

00.000ي  رأسلالها) مبلغ  املحدو ة 

 352  رهم وعنوان مقرها اإلأتلاعي)

 20000 (- ( املحاميد) زكرياء) اقامة 

مراكش املغرب نتيجة لقرار الشركاء)

و عين:
ليون) ( ( ميشال) اريك  السيد)ة))

مراكش) ابواب  عنوانه)ا)) و  بنكيكي 

 20000 2ي  فيال) (32 رقم) منطقة 

مراكش املغرب كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

 352 وفي) (2020 27) وليوز) بتاريخ)

 20000 (- ( املحاميد) زكرياء) اقامة 

مراكش املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

07) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)ي8ي8يي.

3((I

نجالء)البكاري

AMROUS EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

نجالء البكاري

ص.ب 585 امزورن الحسيلة ، 

32250، امزورن املغرب

AMROUS EXPRESS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة وا  

ورغة  - 32250 امزورن املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

79ي3

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) ي0)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.AMROUS EXPRESS
التوصيل) (: غرض الشركة بإ جاز)

ونقل البضائع
االستيرا  والتصد ر)

التجارة
تنظيم املناسبات والحفالت

بيع معدات املطاعم.
زنقة وا ) (: عنوان املقر االأتلاعي)

ورغة))-)32250)امزورن املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 500 ( (: امروس) ابراهيم  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
500)حصة) ( (: السيد أ وب الزين)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ابراهيم امروس عنوانه)ا))
امزورن) (32250 ( رواندا) زنقة  (02

املغرب.
حي) السيد أ وب الزين عنوانه)ا))
 20000 مليل) تيط  (25 الرقم) اممل 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيم امروس عنوانه)ا))
امزورن) (32250 ( رواندا) زنقة  (02

املغرب
حي) السيد أ وب الزين عنوانه)ا))
 20000 مليل) تيط  (25 الرقم) اممل 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي0  بتاريخ) ( بالحسيلة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)809.

3(7I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE RED CASH
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc

 STE RED CASH

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 5) زنقة 

محلد بن عبد هللا وأدة - 0000) 

وأدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3(207

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 23) أنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.RED CASH

تحويل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

امموال و الخدمات شبه املالية.

زنقة) ((5 (: عنوان املقر االأتلاعي)

 (0000 (- محلد بن عبد هللا وأدة)

وأدة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

((: أحلد) الكريم  عبد  بن  السيد 

500)حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة

 500 ( (: السيد أابري بدر الد ن)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

أحلد) الكريم  عبد  بن  السيد 

عنوانه)ا))شارع يعقوب املنصور رقم)

3))وأدة)0000))وأدة املغرب.
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السيد أابري بدر الد ن عنوانه)ا))
 2( رقم) زرفان  تجزئة  النهضة  حي 

مكرر وأدة)0000))وأدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
أحلد) الكريم  عبد  بن  السيد 
عنوانه)ا))شارع يعقوب املنصور رقم)

3))وأدة)0000))وأدة املغرب
السيد أابري بدر الد ن عنوانه)ا))
 2( رقم) زرفان  تجزئة  النهضة  حي 

مكرر وأدة)0000))وأدة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)3002.
3(8I

مستامنة تيلا  ر ش.م.م))ش.و

نرباط ش.م.م ش.و
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة تيلا  ر ش.م.م  ش.و
حي لعري شيخ علارة الشفاء الطابق 

الرابع الناظور، 2000)، الناظور 
املغرب

نرباط ش.م.م ش.و شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي اوال  
ميلون الناظور الناظور 2000) 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي735ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 8ي) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
نرباط) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

ش.م.م ش.و.

تصد ر) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
واالستيرا .

:)حي اوال ) عنوان املقر االأتلاعي)
 (2000 الناظور) الناظور  ميلون 

الناظور املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد منير زعباط):))000.ي)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
)السيد منير زعباط):)000ي)بقيلة)

00ي) رهم.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) زعباط  منير  السيد 

الناظور)2000))الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) زعباط  منير  السيد 

الناظور)2000))الناظور املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ماي) (03 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

8ي20)تحت رقم)523.
3(9I

TODOTARFAYA

FETOUAKISERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FETOUAKI SERVICES
تجزئة الوحدة بلوك س رقم 0ي8 ، 

70000، العيون املغرب
FETOUAKISERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 

الوحدة بلوك س رقم 0ي8 - 70000 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 5ي) أنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.FETOUAKISERVICES
 travaux (: غرض الشركة بإ جاز)
 de( bâtiments( et( travaux( de

.  construction et transport
تجزئة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
الوحدة بلوك س رقم)0ي8 - 70000 

العيون املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عزيز تغرمت عنوانه)ا))رقم)
 70000 ( بلوك و تجزئة الوحدة) (95

العيون املغرب.
تغرمت) الد ن  نور  السيد 
اورير بدون رقم حي) زنقة  عنوانه)ا))

الوحدة)02 70000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزيز تغرمت عنوانه)ا))رقم)
 70000 ( بلوك و تجزئة الوحدة) (95

العيون املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)8ي) أنبر)

2020)تحت رقم)08ي3.

370I

CREATION STATION

 VISION D›OR
AUDIOVISUELLE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

VISION D›OR AUDIOVISUELLE
تجزئة الفتوح اقامة 7يي شقة 3 

شارع القاهرة ، 2000ي، تلارة تلارة
 VISION D›OR AUDIOVISUELLE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 

الفتوح اقامة 7يي شقة 3 شارع 

القاهرة - 2000ي تلارة تلارة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

375ي3ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (02

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.VISION D’OR AUDIOVISUELLE

الخدمة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

السلعية البصرية.

تجزئة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

شارع) (3 شقة) 7يي) اقامة) الفتوح 

القاهرة)-)2000ي)تلارة تلارة.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: السيد ا ت كاغو وليد)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ا ت كاغو وليد عنوانه)ا))

تجزئة الهدى فتح الخير حي) (35 قم)

وا  الدهب)2000ي))تلارة))تلارة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ا ت كاغو وليد عنوانه)ا))

تجزئة الهدى فتح الخير حي) (35 قم)

وا  الدهب)2000ي))تلارة))تلارة)

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بتلارة))بتاريخ)-)تحت رقم)-.

Iي37
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 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

CAROLINA HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM(GHA 6ème(étage,

 bureau(n°43 centrak(park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia(maroc
CAROLINA HOUSE شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 
الوحدة الطابق أر�سي   رقم 3ي5 

العالية املحلد ة - 28000 املحلد ة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(705

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (02
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.CAROLINA HOUSE
الغرض) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
من الشركة هو:)املقهى)،)غرفة الشاي)

،)املعجنات)،)الوأبات الخفيفة
العلليات) أليع  تنفيذ   لكنها 
املتوافقة أو التي تتعلق بهذا الغرض)

،)وعل2 وأه الخصوص:
الوأبات السريعة)،)بيع الوأبات)
البرغر) (، السندويشات) (، الجاهزة)
البطاطس) (، البيتزا) (، السلطات) (،
املقلية)،)الفطائر)،)الوافل)،)الحلويات)
،)الحلويات)،)اآليس كريم)،)في املوقع)
أو للطلبات الخارأية)،)بيع مشروبات)

ساخنة)؛
الخدمات) من  واسعة  مجلوعة 
غرفة) (/ املطعم) (/ املقهى) لتشغيل 

الشاي)/)محل الحلويات واملخابز)؛

مع) االستقبال  (/ الطعام) تقد م 

وإ ارة) )تشغيل  الذاتية) الخدمة 

واملقاهي) الحفالت  معدات  وتأأير 

والوأبات السريعة))؛

وتسويق) وتصد ر  استيرا  

مجلوعات كاملة ومتنوعة من أليع)

موا  املطاعم واملطاعم)؛

علليات) أليع  عام  بشكل 

،)وعبور أليع) والتفكيك) (، التجليع)

البضائع تحت  رأة حرارة مضبوطة)

عن طريق البر والبحر) (، أو غير ذلك)

أنشطة) أليع  وكذلك  (، والجو)

(، السفن) وإ ارة  (، البحري) التسلح 

والوكالة) (، وشحن السفن والبضائع)

املناولة البحرية واملوانئ)؛.

تجزئة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

3ي5  رقم) ( ( أر�سي) الطابق  الوحدة 

العالية املحلد ة)-)28000)املحلد ة)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 EL MOSTAFA السيد)

بقيلة) حصة  (SABBARH( :( ( 1.000

00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 EL MOSTAFA السيد)

تجزئة مونيكا) عنوانه)ا)) (SABBARH

 28000 املحلد ة) ي9) رقم) ( الشاطئ)

املحلد ة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 EL MOSTAFA السيد)

تجزئة مونيكا) عنوانه)ا)) (SABBARH

 28000 املحلد ة) ي9) رقم) ( الشاطئ)

املحلد ة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي  بتاريخ) ( باملحلد ة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)700ي.

372I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

AFRI –SECURITE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تغيير نشاط الشركة

 CABINET DE GESTION ET

RÉVISION COMPTABLE

 IMM(GHA 6ème(étage,

 bureau(n°43 centrak(park

 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia(maroc

AFRI –SECURITE(SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

 GHA وعنوان مقرها االأتلاعي مبنى

، الطابق الخامس ، املكتب رقم 37 

، سنترال بارك ، املحلد ة - 0ي288 

املحلد ة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

53ي25.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

2020)تم تغيير) 09)أكتوبر) املؤرخ في)

نشاط الشركة من)»)-)التدقيق اممني))

-)التدريب عل2 النظافة والسالمة

))-)املساعدة الفنية وإعا ة التدوير)

وتحسين النظافة والسالمة)،

والدراسات) االستشارات  (- (

االأتلاعات) وتنظيم  والتحضير 

الوطنية) والندوات  واملؤتلرات 

والدولية املتعلقة بالصحة والسالمة

-)استيرا  وتصد ر وشراء)ورياح) ( (

أليع) وتسويق  وتأأير  وتصنيع 

خدمات أو معدات اممن

والعلوالت») الوساطة  أعلال  (- (

إ 2)»-)أعلال تركيب معدات السالمة)

الكهربائية والصناعية.

وبيع معدات الوقا ة من) -)شراء) (

الحرائق والنظافة والسالمة)،

النظافة) عل2  التدريب  توفير  (- (

والسالمة

)-)تصليم وتنفيذ امنظلة اممنية)

االأتلاعات) وتنظيم  إعدا   (- (

الوطنية) والندوات  واملؤتلرات 

والدولية املتعلقة بالصحة والسالمة.

)-)تقد م املساعدة الفنية وإعا ة)
التدوير وتحسين النظافة والسالمة)،

)))التدريب والصيانة وتوفير أليع)
الخدمات لللستخدمين)،

وبيع) وشراء) وتصد ر  استيرا   (- (
أليع) وتسويق  وتأأير  وتصنيع 
الصناعية) املنتجات  أو  املعدات 
أو) الخام  املوا   أو  اإلمدا ات  أو 
املوا  االستهالكية أو قطع الغيار أو)
واملوا ) باملعدات  املتعلقة  الوحدات 
السالمة) أو  الكهربائية  (، الصناعية)
املتعلقة) واملنتجات  امشياء) وأليع 

بامشياء)املذكورة أعاله)،
)-)أعلال الوساطة والعلوالت».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي  بتاريخ) ( باملحلد ة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)8ي9ي.

373I

شركة ابهوش للخدمات

HAOUZ THERM
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة علارة الصالحي الطابق 
االول رقم 02 العيون ، 0ي700، 

العيون املغرب
HAOUZ THERM  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 
القوات املساعدة زنقة الرأيالت 
رقم 29 - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي5ي27
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) 9ي20) فبرا ر) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. HAOUZ THERM
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أشغال) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
استيرا ) املباني  تشييد  و  متنوعة 
شبكة) عامة.) تجارة  وتصد ر.)
الحراسة) العقارات،) الكلبيوتر.)
نظام) بالفيد و.) املراقبة  والتنظيف.)
امأهزة) الحرائق.) نظام  اإلنذار.)
الكهرومكانيكية.)اإلصالح اإللكتروني)
بجليع أنواعه.)أشغال الطرق والطرق)
الفنية.) امعلال  بناء) الحضرية.)
امعلال البحرية و النهرية...................

تجزئة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
القوات املساعدة زنقة الرأيالت رقم)

29 - 70000)العيون املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

00.000,00ي) رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد ابراهيم اكليد):))500)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
السيد عبد الرحيم الرا�سي):))500 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) أكليد  ابراهيم  السيد 
العليا) أنزا  تجزئة  (95( رقم) أ  بلوك 

تدارت أنزا))80000)أكا  ر املغرب.
الرا�سي) الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا)) وار  وكين تد لي مسفيوة)

ا ت اورير))20000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الرا�سي)) الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا)) وار  وكين تد لي مسفيوة)

ا ت اورير))20000)مراكش املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
3ي)فبرا ر) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

9ي20)تحت رقم)9ي205/20.

372I

املركز املراك�سي لإلرشا 

 TCG HOSPITALITY
COLLECTION

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

املركز املراك�سي لإلرشا 

شقة رقم ٩ مدخل أ علارة أنس 

ماأوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 

مراكش املغرب

 TCG HOSPITALITY

COLLECTION شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي إقلة روز 

شقة يعلارة 8 مكرر شارع عبد 

الكريم الخطابي  - 20000 مراكش 

املغرب .
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.825(7

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم) (2020 09) أنبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  «900.000.ي) رهم»)

 2.000.000« إ 2) «00.000ي) رهم»)

 رهم»)عن طريق):))إ ماج احتياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

8ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)3))8يي.

375I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

BINAE AHL FES
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.2ي

FES ، 30000، FES(MAROC

BINAE AHL FES شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 27ي، 

بال  بنسو ة زنقة 08، حي ملصل2 - 

30000 فاس املللكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(5335

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (2(
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 BINAE(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.AHL FES
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإ جاز)
العقاري)-)امشغال املختلفة و أشغال)

البناء.
عنوان املقر االأتلاعي):)رقم)27ي،)
(- حي ملصل2) (،08 بال  بنسو ة زنقة)

30000)فاس املللكة املغربية.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 500 ( (: اليون�سي) حسن  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
 500 ( (: اأبيلي) السيد  وسف 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حسن اليون�سي عنوانه)ا))
 30000 املصل2) بنزكري حي  بلوك  ي)

فاس املللكة املغربية.
اأبيلي عنوانه)ا)) السيد  وسف 
 30000 املخيم الدو ي طريق صفرو)

فاس املللكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن اليون�سي عنوانه)ا))
 30000 املصل2) بنزكري حي  بلوك  ي)

فاس املللكة املغربية
اأبيلي عنوانه)ا)) السيد  وسف 
 30000 املخيم الدو ي طريق صفرو)

فاس املللكة املغربية
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)2ي)3.

37(I

FIDUCIAIRE EK-HAYLOU NORD SARL AU

VALRECY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EK-HAYLOU
NORD SARL AU

 Avenue(MOHAMED(V ,يي(
 Résidence HADIKA Bureau N°2

، 90000، TANGER(MAROC
 VALRECY SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 
محلد الخامس اقامة الحد قة 
مكتب رقم 2  - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
0829يي

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.VALRECY SARL AU
غرض الشركة بإ جاز):)تسيير عام)

للنفا ات
تسيير نفا ات االنشطة التي تحلل)

خطر العدوى)
اعا ة تدوير املوا  الغير معدنية

املساحات) الحفاظ عل2  و  انشاء)
الخضراء)

النفا ات) نقل  و  تجليع  ألع 
الصناعية الخطيرة
اعلال متنوعة.

شارع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
الحد قة) اقامة  الخامس  محلد 
مكتب رقم)2  - 90000)طنجة املغرب.
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أألها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: العاربي) السيد  وسف 
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد  وسف العاربي عنوانه)ا))
2)ي   رقم) ي) زنقة) (2 حي موالي رشيد)

20250)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ريان  منصف  السيد 
  57 رقم) غلارة  شارع  االغراس  حي 

50ي93)مرتيل املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)59ي237.

377I

STADIUM TRANS

CHAHIR INOX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

STADIUM TRANS
)5 زنقة إبن الونان عين السبع ، 

20200، البيضاء املغرب
CHAHIR INOX شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي )5 زنقة 
إبن الونان عين السبع )5 زنقة إبن 
الونان عين السبع 20200 البيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.322323

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)8ي) أنبر)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
 5( «)5)زنقة إبن الونان عين السبع)
 20200 زنقة إبن الونان عين السبع)
زنقة) (72« إ 2) املغرب») البيضاء)
(- البيضاء) 0ي) رقم) (3 الو ا ة طابق)

20200)البيضاء))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)8ي20)تحت رقم)0527))00.

378I

NADOR CEREALES

NADOR CEREALES

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

NADOR CEREALES

 ZONE INDUSTRIELLE PORT

 DE(NADOR(BP(N°401 BENI

 ENSAR، 62000، NADOR

MAROC

NADOR CEREALES شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي الحي 

الصناعي مرفأ الناضور بني انصار 

ص.ب رقمي20بني انصار 2000) 

الناضور املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2325

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 05) أنبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

مصطفى) )ة)) السيد) تفويت 

املدر�سي)7.200)حصة اأتلاعية من)

أصل)500.ي35)حصة لفائدة))السيد)

 05 احلد  اسين املدر�سي بتاريخ) )ة))

 أنبر)2020.

مصطفى) )ة)) السيد) تفويت 

املدر�سي)7.200)حصة اأتلاعية من)

أصل)500.ي35)حصة لفائدة))السيد)

)ة)))مروان املدر�سي بتاريخ)05) أنبر)

.2020

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

0ي  بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)3732.

379I

TRANSPORT VICTORIA SARL

IMPER COVER  SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

IMPER(COVER  SARL(AU

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

IMPER(COVER  SARL(AU شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 8ي زنقة 

علر ابن العاص الطابق امول رقم 

3 - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

9ي)55.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل) (2020 نونبر) (05 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

  IMPER COVER الوحيد) الشريك 

0.000ي  مبلغ رأسلالها) ( (SARL AU

8ي  اإلأتلاعي) مقرها  وعنوان   رهم 

زنقة علر ابن العاص الطابق امول)

رقم)3 - 90000)طنجة املغرب نتيجة)

ل):)غياب النشاط.

8ي)زنقة) و حد  مقر التصفية ب)

علر ابن العاص الطابق امول رقم)3 

- 90000)طنجة املغرب.)

و عين:

السيد)ة))محلد كلال)))الخل�سي)

و عنوانه)ا))5)زنقة بوعراقية رقم))7  

)ة)) كلصفي) املغرب  طنجة  (90000

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

العقو  تبليغ  محل  و   املخابرة 

)و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

)ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)98ي237.

380I

ائتلانية بيان حنان

ASTREE CAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ائتلانية بيان حنان

عرصة ملعاش طريق املستو ع 

البلدي رقم 27ي مراكش ، 20000، 

مراكش مراكش

ASTREE CAR SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : الطابق 

السفلي تجزئة تا منصورت الشطر 

8 رقم ب 279 مراكش - 20000 

مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

93ي98.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

2020)تقرر حل) 28)شتنبر) املؤرخ في)

ASTREE CAR SARL AU)شركة ذات)

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

00.000ي  رأسلالها) مبلغ  الوحيد 

اإلأتلاعي) مقرها  وعنوان   رهم 

تا منصورت) السفلي تجزئة  الطابق 
(- مراكش) (279 ب) رقم  (8 الشطر)

20000)مراكش املغرب نتيجة لعدم)

املر و  ة.

و عين:

السيد)ة))عبد العزيز))بنسلاعين)
يرقم) النخيل) تجزئة  عنوانه)ا)) و 

20000)مراكش) )مراكش) تاركة) (20(

املغرب كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

وفي الطابق) (2020 شتنبر) (28 بتاريخ)

السفلي تجزئة تا منصورت الشطر)
 20000 (- مراكش) (279 ب) رقم  (8

مراكش املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

)ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)8579يي.

Iي38
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CREATION STATION

CREATION STATION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CREATION STATION
25 قيسارية أحلد كريم زاوية 

زنقة علر السالوي و عبد الرحلن 
الشنقيطي قبيبات ، 2200ي، 

الرباط الرباط
 CREATION STATION

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 25 
قيسارية أحلد كريم زاوية زنقة علر 
السالوي و عبد الرحلن الشنقيطي 

قبيبات - 2200ي الرباط الرباط.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
9ي232ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) (2020 أكتوبر) (2( في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
ا ري�سي) معا   )ة)) السيد) تفويت 
من) اأتلاعية  حصة  000.ي) ازمي)
أصل)000.ي)حصة لفائدة))السيد))ة))
عزيزة))عبد الحكيم))بتاريخ))2)أكتوبر)

.2020
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
نونبر) 7ي) بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2020)تحت رقم)5ي)08ي.

382I

FIDUCIAIRE FEM

SOCIETE ALMOURISKI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

FIDUCIAIRE FEM
 N 28 RUE(ABOU(SOUFIANE

 CASABLANCA ، 20015،
CASABLANCA MAROC

SOCIETE ALMOURISKI شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االأتلاعي تقاطع 
شارع ال 2 الياقوت و زنقة العرعار 

علارة رقم 9 الطابق 2 رقم 7ي اقامة 
كاليس الدار البيضاء  - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ي25ي27.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) (2020 )ي) أنبر) في) املؤرخ 
نشاط) إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):
استغالل املعا ن.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
8ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)32322.

383I

CAF MAROC

TANGER HEALTH CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
 TANGER HEALTH CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع علر 
بن الخطاب العلارة رقم 9) بلوك 
ب  الطابق الثاني الشقة رقم 2 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

033ييي
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.TANGER HEALTH CENTER

مصحة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
طبية أراحية.

عنوان املقر االأتلاعي):)شارع علر)
بن الخطاب العلارة رقم)9))بلوك ب))
الطابق الثاني الشقة رقم)2 - 90000 

طنجة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 500 ( (: السيد الحسين قسلاوي)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
 500 ( (: السيد الحسن قسلاوي)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
قسلاوي) الحسين  السيد 
 3 أا ) اقامة  كوط  زنقة  عنوانه)ا))
طنجة) (90000 2ي  شقة) ي) طابق)

املغرب.
السيد الحسن قسلاوي عنوانه)ا))
زنقة قرطبة اقامة ا ة   طابق)7)رقم)

52ي 90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
قسلاوي) الحسين  السيد 
 3 أا ) اقامة  كوط  زنقة  عنوانه)ا))
طنجة) (90000 2ي  شقة) ي) طابق)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)92)7.
382I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

BCA MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI
 av. Abou(Bakr(Arrazi(n°8 ،

90000، Tanger(MAROC
BCA MAROC  شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 5)، شارع 
الشهيد أقشار، حي الزاو  ة املغرب 

90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
7ي822.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 02) أنبر) املؤرخ في)
 BCA(شركة ذات املسؤولية املحدو ة
00.000ي  )مبلغ رأسلالها) ( (MAROC
(،(5  رهم وعنوان مقرها اإلأتلاعي)
الزاو  ة) حي  أقشار،) الشهيد  شارع 
90000)طنجة املغرب نتيجة) املغرب)

ل):)بيع غير كاف.
و حد  مقر التصفية ب)5)،)شارع)
الشهيد أقشار،)حي الزاو  ة)-)90000 

طنجة املغرب.)
و عين:

و) البوعلراني  ( مريم) السيد)ة))
عنوانه)ا))حي مسنانة تجزئة املحيط)
املغرب) طنجة  (90000  275 رقم)

كلصفي))ة))للشركة.
  JOSE ANTONIO السيد)ة))
SANI NICOLAS PENA)و عنوانه)ا))
 MONTSERRAT ROIG 2ي8ي
  SANTV QUIRZE DEL VALLES
اسبانيا) (080000 BARCELONA

كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 
(،(5 (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
الزاو  ة- حي  أقشار،) الشهيد  شارع 

طنجة
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)3)2370.
385I

CAFIGEC

MY BOOST
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CAFIGEC 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif 39 rue(al, fourat
 2éme(etage(maarif، 20100،

casa maroc
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MY BOOST شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي )2 زنقة 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق ي 

الدار البيضاء 00ي20 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2820(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 8ي) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 MY (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.BOOST

غرض الشركة بإ جاز):)-)استشارة)

للتسيير

-)التفاوض.
زنقة) (2( (: عنوان املقر االأتلاعي)

ي  الطابق) (3 مرس السلطان الشقة)

00ي20)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي)حصة) ( (: السيد فتحي نزار)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد فتحي نزار عنوانه)ا))تجزئة)
تلارة) 00ي20)  2( رقم) (2 الخيام)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فتحي نزار عنوانه)ا))تجزئة)
تلارة) 00ي20)  2( رقم) (2 الخيام)

املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)-.

38(I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SANABIL ASSAFA II PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير أد د للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

  SANABIL ASSAFA II PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي الطابق 

االر�سي رقم ي5ي تجزئة  سعيد ة  

حي املحلدي تيزنيت  - 85000 

تيزنيت املغرب.

تعيين مسير أد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3205

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

2020)تم تعيين) 7ي) أنبر) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  أد د  مسير 

الدرقاوي الطيب كلسير وحيد

تبعا لوفاة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بتيزنيت)

2020)تحت رقم)787.

387I

CAFIGEC

HAVANA›S FOOD
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

HAVANA'S FOOD شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 

السعا ة اقامة فاطلة الزهراء 

2 تقاطع زنقة 8 و 2 رقم 2 و 2 و 

) الطابق السفلي حي الحسني  - 

000ي20 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

282827

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) ي0)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.HAVANA’S FOOD

وأبات) (- (: غرض الشركة بإ جاز)

سريعة

-)سناك.

حي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

الزهراء) فاطلة  اقامة  السعا ة 
و) (2 و) (2 رقم) (2 و) (8 تقاطع زنقة) (2

(- ( الحسني) حي  السفلي  الطابق  ((

000ي20)الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

حليد) ابراهيم  ا ت  السيد 

00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي) ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

حليد) ابراهيم  ا ت  السيد 

22ي  رقم) سفيان  تجزئة  عنوانه)ا))

الدار) 00ي20) معروف) سيدي 

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء)

ومواطن مسيري الشركة:

حليد) ابراهيم  ا ت  السيد 

22ي  رقم) سفيان  تجزئة  عنوانه)ا))

الدار) 00ي20) معروف) سيدي 

البيضاء)املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

2ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)-.

388I

malartci

SOCIETE RIF AVR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

malartci

 bd(abdelkrim(al(khattabi(imm

 assalam 2eme(etage(BENI

 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC

  SOCIETE RIF AVR SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي ال 

االمل شارع ابو العالء بلوك 0ي 

رقم 0يي-2يي حي ال االمل شارع 

ابو العالء بلوك 0ي رقم 0يي-2يي 

2300 بني مالل املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2389

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 نونبر) (09 في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
العلري)) ( كريم) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اأتلاعية  حصة  000.ي)

000.ي)حصة لفائدة))السيد))ة))عبد)

املالك))بحدو بتاريخ)09)نونبر)2020.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

5ي  بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)878.

389I
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ORIENTAL MASDAR

ORIENTAL MASDAR

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

ORIENTAL MASDAR

 ZONE INDUSTRIELLE

  SELOUANE(KM2 ROUTE(DE

 TAOURIRT NADOR BP BENI

 ENSAR(N271، 62000، NADOR

MAROC

ORIENTAL MASDAR شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي الحي 

الصناعي طريق تاوريرت سلوان 

ص.ب رقم   ي27بني انصار 2000) 

الناضور املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.9929

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 05) أنبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

مصطفى) ( )ة)) السيد) تفويت 

اأتلاعية) حصة  0)7.7ي) املدر�سي)

لفائدة)) حصة  99.270ي) أصل) من 

 05 نعيلة حلدي بتاريخ) ( )ة)) السيد)

 أنبر)2020.

مصطفى) )ة)) السيد) تفويت 

املدر�سي)8.755)حصة اأتلاعية من)

أصل)99.270ي)حصة لفائدة))السيد)

 05 )احلد  اسين املدر�سي بتاريخ) )ة))

 أنبر)2020.

مصطفى) )ة)) السيد) تفويت 

املدر�سي)8.755)حصة اأتلاعية من)

أصل)99.270ي)حصة لفائدة))السيد)

)ة)))مروان املدر�سي بتاريخ)05) أنبر)

.2020

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

0ي  بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)ي373.

390I

STE FURAMIC SARL

 STE PHYTOMISAN MAROC

SARL A/U
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 

علارة مختاري الطابق ) رقم الشقة 

3 ، 0000)، وأدة املغرب

 STE PHYTOMISAN MAROC

SARL A/U شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 8ي بلوك 

س 2 تجزئة عواطف الزاري  - 

0000) وأدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29093

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

 2020 )ي) أنبر) في) املؤرخ 

مسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

 STE PHYTOMISAN MAROC

0.000ي  مبلغ رأسلالها) ( (SARL A/U

8ي  اإلأتلاعي) مقرها  وعنوان   رهم 

(- ( 2)تجزئة عواطف الزاري) بلوك س)

0000))وأدة املغرب نتيجة ل):)كثرة)

الشغل...قلة) فرص  ..قلة  املنافسة)

املوار  املالية)...الخ.

و حد  مقر التصفية ب)8ي)بلوك)

س)2)تجزئة عواطف الزاري))-)0000) 

وأدة املغرب.)

و عين:

السيد)ة))كوثر))املداني و عنوانه)ا))
8ي)بلوك س)2)تجزئة عواطف الزاري))

)ة)) كلصفي) املغرب  وأدة  ((0000

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)3008.

Iي39

STADIUM TRANS

CHAHIR INOX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

STADIUM TRANS

)5 زنقة إبن الونان عين السبع ، 

20200، البيضاء املغرب

CHAHIR INOX شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 72 زنقة 

الو ا ة طابق 3 رقم 0ي البيضاء - 

20200 البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.322323

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم) (2020 8ي) أنبر) في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«00.000ي) رهم»)أي من)»200.000 

عن) »200.000) رهم») إ 2)  رهم»)

طريق):))-.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)8ي20)تحت رقم)733ي8).

392I

somadik

STE COOK YUM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

somadik

 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune

maroc

STE COOK YUM شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االأتلاعي شارع االمير 

موالي عبد هللا زنقة التيلوم علارة 

03 طابق االول شقة 02 العيون - 

7000 العيون املغرب.

تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

ي7)33.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تغيير) (2020 2ي) أنبر) املؤرخ في)

سناك) »مقهى  من) الشركة  نشاط 

متنقل»)إ 2)»النقل».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)7ي) أنبر)

2020)تحت رقم)3097.

393I

STADIUM TRANS

CHAHIR INOX

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير أد د للشركة

STADIUM TRANS

)5 زنقة إبن الونان عين السبع ، 

20200، البيضاء املغرب

CHAHIR INOX  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي )5 زنقة 

إبن الونان عين السبع )5 زنقة إبن 

الونان عين السبع 20200 البيضاء 

املغرب.

تعيين مسير أد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.322323

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

2020)تم تعيين) 8ي) أنبر) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  أد د  مسير 

بنلو�سى عا ل كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 0( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)8ي20)تحت رقم)ي3ي)0058.

392I
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somadik

STE COOK YUM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

somadik

 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune

maroc

 STE COOK YUM

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االأتلاعي شارع االمير 

موالي عبد هللا زنقة التيلوم علارة 

03 طابق االول شقة 02 العيون - 

7000 العيون املغرب.

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي7)33

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى  (

تم تغيير) (2020 2ي) أنبر) املؤرخ في)

 STE COOK« من) الشركة  تسلية 

. »STE EBREX TRANS«(2 إ(«YUM

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)7ي) أنبر)

2020)تحت رقم)3097.

395I

somadik

STE COOK YUM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتلاعي للشركة

somadik

 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune

maroc

STE COOK YUM شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع االمير 

موالي عبد هللا زنقة التيلوم علارة 

03 طابق االول شقة 02 العيون - 

7000 العيون املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي7)33.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في)2ي) أنبر)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

زنقة) هللا  عبد  موالي  االمير  »شارع 

طابق االول شقة) (03 التيلوم علارة)

العيون املغرب») (7000 (- العيون) (02

رشيد) موالي  تجزئة  (32 »رقم) إ 2)

 7000 (- العيون) (A ملد ة مجلوعة)

العيون))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)7ي) أنبر)

2020)تحت رقم)3097.

39(I

CAF MAROC

SOFERMAT
إعالن متعد  القرارات

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

SOFERMAT »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة»

وعنوان مقرها االأتلاعي: حي املجد 

زنقة ب رقم 95 قطعة 973 - - 

طنجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

07503ي.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

2020)تم اتخاذ) 02) أنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:))

(، بوفوس) ( سعيد) السيد  تفويت 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

 5000 املغربي،) (، (K3932ي( رقم)

االأتلاعية) الحصص  من  حصة 

فاطلة) السيدة  لفائدة  للشركة 

التعريف) لبطاقة  الحاملة  احرحاو،)

J2الوطنية رقم)0899ي

قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

ا 2) شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

من شركة ذات املسؤولية املحدو ة)

ذات الشريك الوحيد

عل2) الذي  نص  (:3 رقم) قرار 

ما لي:)انهاء)مهام املسير السيد سعيد))

التعريف) لبطاقة  الحامل  (، بوفوس)

 Kالوطنية رقم))3932ي

قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

احرحاو،) فاطلة  السيدة  تعيين 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
رقم)0899يJ2،)مسيرة أد دة

قرار رقم)5:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تحد ث القانون امسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)

الذي) املعنية:) البنو   رقم  بند 

 نص عل2 ما لي:)بالتعد ل

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)0ي)7.

397I

مكتب املحاسبة))اليطفتي أوال  سالم محلد

A.S INTERIM
إعالن متعد  القرارات

مكتب املحاسبة  اليطفتي أوال  

سالم محلد

27 شارع املكسيك الطابق امول رقم 

7 طنجة ، 90000، طنجة املغرب

A.S INTERIM  »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االأتلاعي: الشقة 

الواقعة بالطابق امول بتجزئة 

صابرين شارع طارق ابن زيا  رقم 25  

- - طنجة  املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

3)032ي.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2020 نونبر) )ي) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)
أصبح)) الذي  الشركة  غرض  تعد ل 
العلل) من:) (

ً
بدال الحراسة  حصريا 

املؤقت في مجال الحراسة والتنظيف.
عل2) الذي  نص  (:2 رقم) قرار 
للشركة) ( نقل املقر االأتلاعي) ما لي:)
الشقة الواقعة بالطابق امول) (: من)
بتجزئة صابرين شارع طارق ابن زيا )
الشقة الواقعة) (: طنجة إ 2) (25 رقم)
الطابق امول بتجزئة صابرين شارع)
طارق ابن زيا  رقم)25)طنجة)))نفس)

العنوان في نفس املد نة).
قرار رقم)3:)الذي  نص عل2 ما لي:)
مواصلة السيد سويحل عبد العا ي)
ملارسة مهامه كلسير وحيد))للشركة.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)
بند رقم)3:)الذي  نص عل2 ما لي:)

غرض الشركة):)حصريا الحراسة
بند رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:))
الشقة) (: للشركة) الأتلاعي  املقر 
بتجزئة) امول  بالطابق  الواقعة 
صابرين شارع طارق ابن زيا  رقم)25 

طنجة)
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)237250.

398I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 ETABLISSEMENT SANABIL
 ASSAFA ENSEIGNEMENT

PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 ETABLISSEMENT SANABIL
 ASSAFA ENSEIGNEMENT

PRIVEE شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة
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وعنوان مقرها اإلأتلاعي طريق اغلو 

تيزنيت - 85000 تيزنيت املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

يي8.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تم) (2020 7ي) أنبر) في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  «2.700.000) رهم»)

 3.000.000« إ 2) «300.000) رهم»)

 رهم»)عن طريق):))إ ماج احتياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بتيزنيت)

2020)تحت رقم)788.

399I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STE NADA BELKHER
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL

رقم ي2 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب

STE NADA BELKHER شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

محلد سالم بيدا رقم 52ي حي الفرح 

العيون  - 70000 العيون  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

32359

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 03) وليوز)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.NADA BELKHER
خدمات) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
(- والسياحة) والطعامة  الفندقة 
تنظيم وتلويل الحفالت)-)تجارة عامة)

-)التصد ر واإلستيرا .
شارع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
محلد سالم بيدا رقم)52ي)حي الفرح)

العيون))-)70000)العيون))املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد سيدي أحلد سالم اركيبي))
00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي) ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سيدي أحلد سالم اركيبي))
عنوانه)ا))شارع اسكيكيلة رقم)ي32 
 70000 ( العيون) (02 الوحدة) حي 

العيون))املغرب).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اركيبي  مريم  السيدة 
حي موالي رشيد الشطر الثالث شارع)
عبد امللك بن مروان رقم)32)العيون))

70000)العيون))املغرب)
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)22) وليوز)

2020)تحت رقم)529ي.

200I

»FIDUSSINE(’SARL

 MAASSARAT ACHAJARA
 AL MOUBARAKA

LIZAYTOUNE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

»FIDUSSINE ‹SARL
شارع وقعة الزالقة اقامة طارق 

الشقة رقم 5 الطابق الثالث املد نة 
الجد دة مكناس ، 50000، مكناس 

املغرب

 MAASSARAT ACHAJARA AL

 MOUBARAKA LIZAYTOUNE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وار 

الخراريب املها ة - 52ي50 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

739ي5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 يي) أنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 MAASSARAT ACHAJARA AL

.MOUBARAKA LIZAYTOUNE

:)تصد ر و) غرض الشركة بإ جاز)

استيرا )-)تجارة عامة.

:) وار) االأتلاعي) املقر  عنوان 

مكناس) 52ي50) (- املها ة) الخراريب 

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد العبدي عبد العا ي):))500 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

السيد لغلور عدنان):))500)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

العا ي) عبد  العبدي  السيد 

املها ة) الخراريب  عنوانه)ا)) وار 

52ي50)مكناس املغرب.

عنوانه)ا)) عدنان  لغلور  السيد 

تجزئة بن سعيد الشطر االول رقم)28 

سبع عيون)52يي5)الحاأب املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العا ي) عبد  العبدي  السيد 

املها ة) الخراريب  عنوانه)ا)) وار 

52ي50)مكناس املغرب

عنوانه)ا)) عدنان  لغلور  السيد 

تجزئة بن سعيد الشطر االول رقم)28 

سبع عيون)52يي5)الحاأب املغرب

تم اإل داع القانوني ب-))بتاريخ)8ي 

 أنبر)2020)تحت رقم)2320.

Iي20

EFFICAGEST CONSULTING SARL AU

 «STE «EUROPA  VISA

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 EFFICAGEST CONSULTING

SARL AU

 Boulevard(AL(MAQDIS-

 Hay(El(Qods, 3ème(étage,

 Appartement 8 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC

 STE «EUROPA  VISA« SARL(AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : زنقة 

رمضان القا�سي رقم 28, الشقة 

رقم 2ي - 0.000) وأدة املغرب - 

0.000) وأدة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي779ي.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر) (2020 2ي) أنبر) في) املؤرخ 

 STE »EUROPA  VISA» SARL حل)

محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  (AU

ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسلالها)

مقرها) وعنوان  00.000ي) رهم 

القا�سي) رمضان  زنقة  اإلأتلاعي 

 (0.000  - 2ي  الشقة رقم) (,28 رقم)

وأدة املغرب)-)0.000))وأدة املغرب)

نتيجة لعدم تسويق عرض الشركة
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و عين:

و) البو وحي  ( مرا ) السيد)ة))

 QU NOUVEAU LYCEE عنوانه)ا))

 BENI ENSAR (2050 BENI

)ة)) كلصفي) (ENSAR MAROC

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

زنقة) ( وفي) (2020 2ي) أنبر) بتاريخ)

رمضان القا�سي رقم)28,)الشقة رقم)

2ي - 0.000))وأدة املغرب)-)0.000) 

وأدة))املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

)ي) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)2990/20.

202I

elite compta

عامر إي ميديا
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

elite compta

 av(atlas(apt 16 agdal(rabat ، 2ي

10000، rabat(maroc

عامر إي ميد ا شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي الرباط - 

أكدال، ، 2ي، شارع أطلس ، شقة 

رقم 27 - 0000ي الرباط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.87799

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

2020)تقرر حل) ي0) أنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

الشريك الوحيد عامر إي ميد ا))مبلغ)

رأسلالها)000.ي) رهم وعنوان مقرها)

2ي،) (، أكدال،) (- الرباط) اإلأتلاعي 

شارع أطلس)،)شقة رقم)27 - 0000ي 

توقف) (: ل) نتيجة  املغرب  الرباط 

نشاط الشركة.

(- و حد  مقر التصفية ب الرباط)

أكدال،)2ي،)شارع أطلس،)شقة رقم)

27 - 0000ي)الرباط املغرب.)

و عين:

)و) )عامر) السيد)ة))عبد الحفيظ)

عنوانه)ا))اقامة مريم علارة ج شقة)

اكدال) الثاني  الحسن  شارع  (2(

املغرب) الرباط  0090ي) الرباط)

كلصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

8ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2020)تحت رقم)09279ي.

203I

املركز املراك�سي لإلرشا 

RIAD INESLISA
فسخ عقد تسيير حر مصل تجاري)

)امشخاص املعنويون)

فسخ عقد تسيير حر مصل تجاري

 RIAD INESLISA

بلقت�سى))الجلع العام االستثنائي)

 SOCIÉTÉ RIAD INESLISA لشركة)

 3 رقم) (: الكائن مقرها االأتلاعي ب)

(- (  رب بواعليلو سيدي بن سليلان)

املغرب املؤرخ في) ( مراكش) ( (20000

0ي)نونبر)2020)تقرر ما لي:

فسخ عقد التسيير الحر لألصل) (

3) رب) رقم) (: ب) الكائن  التجاري 

بواعليلو سيدي بن سليلان)-)20000 

طرف) من  املوقع  (، املغرب) مراكش 

 SOCIÉTÉ RIAD INESLISA شركة)

و) التجاري  لألصل  مالكة  بصفتها  (:

شركة)STE JB AND SOON))بصفتها)

مسيرة حرة.

202I

SOUHAL CONSULTING

PREFA BLOC
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM
 EL(MELLAK 82-A(APPT 14

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

PREFA BLOC شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي الرقم 738 
تجزئة املسار باملجا  طريق اسفي - 

20000 مراكش املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(3203

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم) (2020 أكتوبر) 2ي) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
أي) «2.000.000,00) رهم»)
إ 2) »3.000.000,00) رهم») من)
طريق) عن  «5.000.000,00) رهم»)
:))إ ماج احتياطي أو أرباح أو عالوات)

إصدار في رأس املال.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)ي)82يي.
205I

STE DOMICILE CONSEIL

 SOCIETE MOUSSAID
NEGOCE S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV(MED(V ، 35100، أرسيف 

املغرب
 SOCIETE MOUSSAID NEGOCE
S.A.R.L AU شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 

البركة أرسيف - 00ي35 أرسيف 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

9)2ي.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2020 07) أنبر) في) املؤرخ 
محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 SOCIETE الوحيد) الشريك  ذات 
 MOUSSAID NEGOCE S.A.R.L
00.000ي) رهم) مبلغ رأسلالها) ( (AU
تجزئة) اإلأتلاعي  مقرها  وعنوان 
أرسيف) 00ي35) (- البركة أرسيف)

املغرب نتيجة ل):)انعدام أي نشاط.
0ي  و حد  مقر التصفية ب رقم)
 3 طابق) ي,) شارع ملوية ملك الغالية)
أرسيف)-)00ي35)أرسيف املغرب.)

و عين:
و) مساعد  ( محلد) السيد)ة))
أرسيف) البركة  تجزئة  عنوانه)ا))
كلصفي) املغرب  أرسيف  00ي35)

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي  بتاريخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)952.

20(I

RAHHALI CONSEIL

AFL INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تغيير تسلية الشركة

RAHHALI CONSEIL
 lot(al(azzouzia(marrakech 282ي

، 40000، Marrakech(Maroc
AFL INVEST شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها االأتلاعي زهور 
ي رقم 82   رب امز هار الطابق 
امر�سي املحل رقم 2، مراكش - 

20000 مراكش املغرب.
تغيير تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
229ي7 
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 بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)0ي) أنبر)2020)تم تغيير)

 »AFL INVEST«(تسلية الشركة من

. »3M INVEST«(2 إ

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)ي5)8يي.

207I

 Groupe Management de(                        

Compétence S.A.R.L (A-U

 MONEY INTERNATIONALE

)S.A.R.L (A-U
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 Groupe Management de(

Compétence(S.A.R.L (A-U

5، شارع الحريري، الطابق الثالت، 

رقم 32 ، 90000، طنجة املغرب

 MONEY INTERNATIONALE

S.A.R.L (A-U) شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  إقامة 
الهامبرة، زاوية مستشفى اسبانيول 

وشارع محتلة غاندي، الطابق 5، 

رقم 5ي - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20229

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر) (2020 2ي) أنبر) في) املؤرخ 

محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 MONEY الوحيد) الشريك  ذات 

INTERNATIONALE S.A.R.L (A-

00.000,00ي  رأسلالها) مبلغ  ( ((U

اإلأتلاعي)) مقرها  وعنوان   رهم 

مستشفى) زاوية  الهامبرة،) إقامة 

غاندي،) محتلة  وشارع  اسبانيول 

طنجة) (90000  - 5ي  رقم) (،5 الطابق)

املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق الهدف)

االأتلاعي للشركة.

إقامة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
اسبانيول) مستشفى  زاوية  الهامبرة،)

(،5 الطابق) غاندي،) محتلة  وشارع 
رقم)5ي - 90000)طنجة املغرب.)

و عين:

و) بنجيد  ( محلد) السيد)ة))
زاوية) الهامبرة،) إقامة  ( عنوانه)ا))

محتلة) وشارع  اسبانيول  مستشفى 
 90000 5ي  رقم) (،5 الطابق) غاندي،)

طنجة املغرب كلصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

8ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)73)7.

208I

CCJF

 UNIVERSAL CHEESE 
 COMPANY

باختصار

UCC 

تأسيس شركة املساهلة

CCJF

 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،

20040، CASABLANCA(MAROC

 UNIVERSAL CHEESE 

COMPANY باختصار UCC »شركة 

املساهلة» 

وعنوان مقرها االأتلاعي: شارع 

بورڭون زنقة أعفر ابن حبيب 

،إقامة املشرق 2، الطابق امول.   -، 

20000 الدار البيضاء املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهلة»
رقم التقييد في السجل التجاري 

.283327

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 2ي)

امسا�سي لشركة املساهلة باملليزات)

التالية:

شكل الشركة):)شركة املساهلة).

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

((: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 UNIVERSAL CHEESE COMPANY

.UCC(باختصار

صناعة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

امأبان).

شارع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

حبيب) ابن  أعفر  زنقة  بورڭون 

(- ( ( الطابق امول.) (،2 ،إقامة املشرق)

20000)الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.

 300.000 ويبلغ رأسلال الشركة)

 رهم،

مقسم كالتا ي:

 BENEFIAM INVEST الشركة)

000.ي) رهم) بقيلة) حصة  (:( ( 266

للحصة).

 AGROFOOD MAROC(الشركة

000.ي) رهم) بقيلة) حصة  (:( ( 1

للحصة).

ي  ( (: بوتكراي) الهاشمي  السيد 

حصة بقيلة)000.ي) رهم للحصة).

 30 ( (: عراض) االله  عبد  السيد 

حصة بقيلة)000.ي) رهم للحصة).

السيد براهيم بوتكراي):))ي)حصة)

بقيلة)000.ي) رهم للحصة).

ي)حصة) ( (: السيد حسن بوتكراي)

بقيلة)000.ي) رهم للحصة).

مجلس) أعضاء) أو  املتصرفون  (

الرقابة:)

بوتكراي) الهاشمي  السيد 
بصفته)ا))رئيس مد ر عام عنوانه)ا))

 20000 )0)شارع ام كلتوم حي لوبيز)

الدار البيضاء)املغرب

السيد براهيم بوتكراي بصفته)ا))

طريق) 5.5ي) كلم) متصرف عنوانه)ا))

البيضاء) الدار  (20000 الجد دة)

املغرب

السيد حسن بوتكراي بصفته)ا))

0ي  25-23)شارع) متصرف عنوانه)ا))

الدار) (20000 ( بولو) باكاتيل  تجزئة 

البيضاء)املغرب.

عراض) االله  عبد  السيد 
بصفته)ا))متصرف عنوانه)ا))هولندا)

20000)هولندا هولندا
مراقب أو مراقبي الحسابات):

 SM SOUTH CAPITAL الشركة)
الحسابات) مراقب  )ا)بصفته 
الراشد) محلد  شارع  عنوانه)ا))

20000)الدار البيضاء)املغرب
امسا�سي) النظام  مقتضيات 
توزيع) و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

امرباح):
اإل خار) لتكوين  باملائة  (5
اإلحتياطي و الباقي  تم توزيعه حسب)

قرارات الجلع
)العام العا ي السنوي.)

املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 
عليها لكل شخص):

ال �سيء.
بقبول) متعلقة  مقتضيات 
تفويت) لهم  املخول  امشخاص 
امسهم وتعيين أهاز الشركة املخول)

له البث في طلبات القبول):
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي  بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)758022.

209I

FIDORO MULTI-SERVICES

STE SALIH MULTISERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC
 STE SALIH MULTISERVICES

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي املسيرة 
ي، شارع املسجد، رقم 32، الداخلة. 

- 73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
927)ي
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 2ي) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SALIH MULTISERVICES
:) راسة) بإ جاز) الشركة  غرض 
مكافحة) وتصليم وصيانة الحدائق،)

القوارض والحشرات الضارة..
حي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
(،32 رقم) شارع املسجد،) ي،) املسيرة)

الداخلة.)-)73000)الداخلة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: صليح) صالح  السيد 
حصة بقيلة)00,00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) صليح  صالح  السيد 

برشيد)300)2)برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) صليح  صالح  السيد 

برشيد)300)2)برشيد املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي  بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 أنبر)2020)تحت رقم)ي22ي.

0Iي2

 Groupe Management de(                        

Compétence S.A.R.L (A-U

IBERIA SURGICAL S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

إضافة تسلية تجارية أو شعار)

 Groupe Management de(
Compétence(S.A.R.L (A-U

5، شارع الحريري، الطابق الثالت، 
رقم 32 ، 90000، طنجة املغرب

 IBERIA SURGICAL S.A.R.L

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة»

وعنوان مقرها االأتلاعي: شارع 

سيدي علار، رقم 3 - - طنجة 

املغرب.

»إضافة تسلية تجارية أو شعار»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.78275

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

تقرر) (2020 يي) أنبر) في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

CLINIQUE IBERIA

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

7ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)32)7.

Iيي2

COMPETENCES CONSULTANTS

GEOMARK
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 COMPETENCES

CONSULTANTS

 N°5, Bd(Zerktouni  Rés(la

 Tourette 3éme(étage(Bureau

 N°8 ، 20100، Casablanca

MAROC

GEOMARK شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

الزرقطوني الطابق التاسع رقم 92 - 

00ي20 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

282997

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) )ي)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.GEOMARK

غرض) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الشركة في املغرب والخارج:)الخدمات)

املعلومات) تكنولوأيا  (، الرقلنة) (،

((، تحد د املوقع الجغرافي) (، الويب) (،

والتصد ر) االستيرا   والشراء) البيع 

اإلعالنية) واملساحات  اإلعالنات  (،

االستشارات) (، العقاري) الترويج  (،

أليع) عامة  وبصفة  (... التجارة) (،

و) التجارية  و  الصناعية  العلليات 

التي) و  عقارية،) أو  منقولة  املالية 

ترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة)

كليا أو أزئيا مع الغرض املذ كور)..

شارع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

 - 92 الزرقطوني الطابق التاسع رقم)

00ي20)الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: سلير) الغلاري  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) سلير  الغلاري  السيد 

طابق) املقاومة  رج  شارع  رقم))))2)

البيضاء) الدار  (20000 2ي   شقة) ((

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الغلاري محلد عنوانه)ا))

عبد) سيدي  حي  أدة  بن  زنقة  (27

الكريم))020)2)أسفي املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي0  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)-.

2Iي2

STE DOMICILE CONSEIL

 STE KHAROUBA TRAVAUX

S.A.R.L AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتلاعي للشركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV(MED(V ، 35100، أرسيف 

املغرب

 STE KHAROUBA TRAVAUX

S.A.R.L AU شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وار أوال  

صالح هوارة أرسيف - 00ي35 

أرسيف املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

327ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في))0) وليوز)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

(- » وار أوال  صالح هوارة أرسيف)

»ملك) إ 2) أرسيف املغرب») 00ي35)

حوض أدي) الطابف امول,) محلد 

00ي35  (- هوارة أوال  رحو أرسيف)

أرسيف))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

8ي  بتاريخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)922.

3Iي2

 centre(de(developpment(profesionnel(des

competences

 COMPAGNIE SAHARIENNE

 DE TRANSPORT ET

LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 centre(de(developpment

profesionnel des competences

 n° 129 avenue(omar(el

 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune maroc
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 COMPAGNIE SAHARIENNE DE

  TRANSPORT ET LOGISTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي الرملة 

2 زنقة  برشيد العيون - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي)322

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 09) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 COMPAGNIE SAHARIENNE DE

.TRANSPORT ET LOGISTIQUE

نقل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

البضائع نيابة عن اآلخرين.

عنوان املقر االأتلاعي):)حي الرملة)
 70000 (- العيون) برشيد  ( زنقة) (2

العيون املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

مبلغ رأسلال الشركة):))00.000ي 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: هدي) محلد  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محلد هدي عنوانه)ا))حي)

  07 رقم) الرياض  زنقة  االسلاعيلية 

70000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد هدي عنوانه)ا))حي)

  07 رقم) الرياض  زنقة  االسلاعيلية 

70000)العيون املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)يي) أنبر)

2020)تحت رقم)3059/2020.

2Iي2

PREMIUM FINANCE

RIAD AIT ATTA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

RIAD AIT ATTA شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 2ي 
رياض املوخا  رب لبز وي - 20000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

09227ي

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 RIAD (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.AIT ATTA

استغالل) (: غرض الشركة بإ جاز)

 ار الضيافة او الرياض.
2ي  رقم) (: عنوان املقر االأتلاعي)
 20000 (- رياض املوخا  رب لبز وي)

مراكش املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: مصطفى) ويزو  السيد 

حصة بقيلة)0ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مصطفى  ويزو  السيد 
ماركس  ورموي)) شارع  (77 رقم)

2)ي59))اوستر كورت))فرنسا.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مصطفى  ويزو  السيد 
ماركس  ورموي)) شارع  (77 رقم)

2)ي59))اوستر كورت))فرنسا

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)32)7يي.

5Iي2

BOUCHAHMA HICHAM

ARABIAN 855
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM

 LOT(AZZOUZIA(IMM 1281

 APT 7 LOT(AZZOUZIA

 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc

ARABIAN 855 شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  20 مكرر 

حي هالنا  رب بوطويل مراكش - 

20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

09229ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ARABIAN 855

 IMPORT(:(غرض الشركة بإ جاز

 EXPORT

.BOISSONS

عنوان املقر االأتلاعي):))20)مكرر)

(- مراكش) بوطويل  هالنا  رب  حي 

20000)مراكش املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد عا ل فار�سي):))320)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

السيد ااناس تسليم):))330)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

330)حصة) ( (: السيدة نورة نخلي)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) فار�سي  عا ل  السيد 

تجزئة النخيل بللوك)ي)رقم)55)سيبع)

مراكش)20000)مراكش املغرب.

عنوانه)ا))) تسليم  ااناس  السيد 

بوطويل) هالنا  رب  حي  مكرر  (20

مراكش)20000)مراكش املغرب.

 20 ( السيدة نورة نخلي عنوانه)ا))

مكرر حي هالنا  رب بوطويل مراكش)

50ي20)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) فار�سي  عا ل  السيد 

تجزئة النخيل بللوك)ي)رقم)55)سيبع)

مراكش)20000)مراكش املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

8ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)2208920.

I)ي2
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SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»NEW BAT«
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الجد دة املغرب

«NEW BAT» شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 0ي، زنقة 
الحرية، الطابق الثالث، الشقة 
5، الدار البيضاء - 22000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي)ي283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 07) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 NEW«(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.»BAT
غرض الشركة بإ جاز):)-)اإلنعاش)
أشغال) (- بيع موا  البناء.) (- العقاري.)

مختلفة والبناء..
عنوان املقر االأتلاعي):)0ي،)زنقة)
(،5 الشقة) الثالث،) الطابق  الحرية،)
الدار البيضاء)-)22000)الدار البيضاء)

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد العبدي عبد املو 2):))000.ي 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

املو 2) عبد  العبدي  السيد 
22000)الجد دة) عنوانه)ا))الجد دة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املو 2) عبد  العبدي  السيد 
22000)الجد دة) عنوانه)ا))الجد دة)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)757805.
7Iي2

rochdi(conseil

LIOCIM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

rochdi(conseil
تجزئة القوات املساعدة رقم 23ي 
العيون ، 70000، العيون املغرب
LIOCIM شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 
الوحدة بلوك D رقم 275ي  العيون 

- 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32287

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 يي) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.LIOCIM
نقل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

البضائع و النقل الطرقي.
تجزئة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
العيون) ( 275ي) D)رقم) الوحدة بلوك)

- 70000)العيون املغرب.

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

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد علر بوعبال):))000.ي)حصة)
بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد علر بوعبال عنوانه)ا))
القدس تجزئة الراحة شارع سللان)
 70000 العيون) (2(3 رقم) الفار�سي 

العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) السيد علر بوعبال عنوانه)ا))
القدس تجزئة الراحة شارع سللان)
 70000 العيون) (2(3 رقم) الفار�سي 

العيون املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)5ي) أنبر)

2020)تحت رقم)3077.
8Iي2

SOMA NTIC

SOMA NTIC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOMA NTIC
 Rabat, 15 Avenue(Al(Abtal(Apt
 N°4 Agdal(Rabat, 15 Avenue(Al
 Abtal(Apt(N°4 Agdal، 10000،

RABAT MAROC
SOMA NTIC شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 5ي شارع 
امبطال شقة رقم 2 أكدال الرباط - 

0000ي الرباط املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
09253ي.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل) (2020 نونبر) (2( املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
الشريك الوحيد)SOMA NTIC))مبلغ)

وعنوان) 00.000ي) رهم  رأسلالها)
امبطال) شارع  5ي) اإلأتلاعي) مقرها 
0000ي  (- 2)أكدال الرباط) شقة رقم)
توقف) (: ل) نتيجة  املغرب  الرباط 

نشاط الشركة.
و حد  مقر التصفية ب)5ي)شارع)
2)أكدال الرباط)-) امبطال شقة رقم)

0000ي)الرباط املغرب.)
و عين:

السيد)ة))أوا )))أوا ))و عنوانه)ا))
3ي)حي املنزه الرباط) 9)شقة) علارة أ)
)ة)) الرباط املغرب كلصفي) 0000ي)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2020)تحت رقم)309).

9Iي2

rochdi(conseil

NG.CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

rochdi(conseil
تجزئة القوات املساعدة رقم 23ي 
العيون ، 70000، العيون املغرب

NG.CONCEPT شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

موالي عبد هللا علارة ي0 رقم 05 
العيون - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32289

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.NG.CONCEPT

البناء (: بإ جاز) الشركة   غرض 

)و االشغال العامة.

شارع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
 05 رقم) ي0) علارة) هللا  عبد  موالي 

العيون)-)70000)العيون املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: حلزة) سحيلو  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حلزة  سحيلو  السيد 

علارة) الراحة  تجزئة  اسكجور 
 20000 مراكش) 2ي) رقم) (5 الشكيلي)

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) حلزة  سحيلو  السيد 

علارة) الراحة  تجزئة  اسكجور 
 20000 مراكش) 2ي) رقم) (5 الشكيلي)

مراكش املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)5ي) أنبر)

2020)تحت رقم)3078.

220I

rochdi(conseil

 BUREAU DE CONTROLE
DES TRAVAUX ALKHIBRA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

rochdi(conseil

تجزئة القوات املساعدة رقم 23ي 

العيون ، 70000، العيون املغرب

 BUREAU DE CONTROLE DES

 TRAVAUX ALKHIBRA

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

موالي عبد هللا علارة ي0 رقم 05 
العيون - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32285
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 09) أنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
 BUREAU DE CONTROLE DES

.TRAVAUX ALKHIBRA
مكتب) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الدراسة ومراقبة االشغال.
شارع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
 05 رقم) ي0) علارة) هللا  عبد  موالي 

العيون)-)70000)العيون املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
والطلبة) ( الرحلان) عبد  السيد 
00ي) رهم) بقيلة) حصة  (500 ( (:

للحصة.
حصة) (500 ( (: السيد حليد تابو)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
والطلبة) ( الرحلان) عبد  السيد 
 83 رقم) الشلس  تجزئة  عنوانه)ا))

ورزازات)25000)ورزازات املغرب.
حي) عنوانه)ا)) تابو  حليد  السيد 
املقاومة شارع موالي الطاهر بن عبد)
 25000 ورزازات) 28ي) رقم) الكريم 

ورزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
والطلبة) ( الرحلان) عبد  السيد 
 83 رقم) الشلس  تجزئة  عنوانه)ا))

ورزازات)25000)ورزازات املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)5ي) أنبر)

2020)تحت رقم)3079.

Iي22

مكتب املحاسبة

نكوس بغداد
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة

طريق العرائش علارة أأعون  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 

50ي92، القصر الكبير املغرب

نكوس بغدا  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 

العروبة مجلوعة ب شارع 8 رقم 5) 

القصر الكبير - 50ي92 القصر الكبير  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي277

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 02) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

نكوس) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

بغدا .

تجارة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

و) -االستيرا   الكهربائية) امأهزة 

التصد ر).

حي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
العروبة مجلوعة ب شارع)8)رقم)5) 

القصر الكبير)-)50ي92)القصر الكبير))

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: بغدا ) السيد  ونس 
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

000ي  (: بغدا ) السيد  ونس  (
بقيلة)00ي) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بغدا   السيد  ونس 
ابجير) قصر  قيا ة  اشو  اوال    وار 
50ي92  سيدي سالمة القصر الكبير)

القصر الكبير))املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بغدا   السيد  ونس 
ابجير) قصر  قيا ة  اشو  اوال    وار 
50ي92  سيدي سالمة القصر الكبير)

القصر الكبير))املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي  بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

 أنبر)2020)تحت رقم)27).
222I

FIDSAGE SARLAU

CLINIQUE TAHA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وفاة شريك

FIDSAGE SARLAU
29ي شارع لال  اقوت الطابق الثالث 
الرقم ي7 ، 20080، الدار البيضاء 

املغرب
CLINIQUE TAHA  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 
باشكو شارع هاشمي الفيال ي - 
)2007 الدار البيضاء املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.203829
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
2020)تم اإلعالم) 23)نونبر) املؤرخ في)
بن) ( املجيد) عبد  الشريك  بوفاة 
حصصه) توزيع  و  بلعباس  شقرون 
)لرسم اإلراثة املؤرخ)

ً
عل2 الورثة تبعا

في)2ي)نونبر)2020)بالشكل امتي):
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((، ( برا ة) ( أسلاء) ( السيد)ة))
25,00ي.8ي)حصة).

بن) محسن  محلد  السيد)ة))
)),ي22.29  ( (، ( بلعباس) شقرون 

حصة).
شقرون) بن  ( كنزة) السيد)ة))

بلعباس))،))25,83ي.ي2)حصة).
شقرون) بن  ( مريم) السيد)ة))

بلعباس))،))25,83ي.ي2)حصة).
شقرون) بن  إسلاعيل  السيد)ة))

بلعباس))،)))),ي22.29)حصة).
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 
755523- رقم) تحت  (2020 نونبر)

.29(83

223I

A&O

ISOPLA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

A&O
 AVENUE(MERS(SULTAN ، 2(

20250، الدار البيضاء املغرب
ISOPLA شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي كلم يي 
مد ونة  - 29290 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25ي283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ISOPLA

استيرا ) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

تصد ر شراء)بيع موا  البناء)التجهيز).

يي  كلم) (: عنوان املقر االأتلاعي)

البيضاء) الدار  (29290 (- ( مد ونة)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: حدي) محسن  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حدي  محسن  السيد 

حي النسيم تجزئة النسيم علارة)))2 
رقم)ي 90ي20)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) حدي  محسن  السيد 

حي النسيم تجزئة النسيم علارة)))2 
رقم)ي 90ي20)الدار البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

)ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)92)757.

222I

STE SYTT PRO

STE SYTT PRO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE SYTT PRO

09 علارة 03 تجزئة أليف 2 

عين الشقف فاس تجزئة رياض 

الياسلين تجزئة رقم C 222 طريق 

عين شقف مقاطعة سايس فاس، 

30000، فاس املغرب

STE SYTT PRO شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 9 علارة 

03 تجزئة أليف 2 طريق عين 

الشقف فاس فاس 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(5327

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SYTT PRO

القياس) (- (: غرض الشركة بإ جاز)

والتحقق

-)مكتب توريد

-)أعلال مختلفة.

علارة) (9 (: عنوان املقر االأتلاعي)

03)تجزئة أليف)2)طريق عين الشقف)

فاس فاس)30000)فاس املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

اليوسفي) الد ن  نور  السيد 

00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي) ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

اليوسفي) الد ن  نور  السيد 
بنسو ة) (20 رقم) (2 زنقة) عنوانه)ا))

فاس)300000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اليوسفي) الد ن  نور  السيد 
بنسو ة) (20 رقم) (2 زنقة) عنوانه)ا))

فاس)300000)فاس املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

)ي) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)39)3.

225I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE ABOUSOHAID

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°29

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  SOCIETE ABOUSOHAID SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : رقم 2يي 

زنقة 09 تاركة أد دة الراشيد ة  - 

52000 الراشيد ة  املغرب .

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.9983

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

2020)تقرر حل) 03)فبرا ر) املؤرخ في)

  SOCIETE ABOUSOHAID SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ)

وعنوان) 0.000ي) رهم  رأسلالها)

 09 زنقة) 2يي) مقرها اإلأتلاعي رقم)

 52000 (- ( الراشيد ة) تاركة أد دة 

الراشيد ة))املغرب))نتيجة الالزمة).

و عين:

موخافي)) ( الصلد) عبد  السيد)ة))

 09 زنقة) 2يي) رقم) عنوانه)ا)) و 

 52000 ( الراشيد ة) أد دة  تاركة 

)ة)) كلصفي) املغرب  ( الراشيد ة)

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

بتاريخ)03)فبرا ر)2020)وفي رقم)2يي 

(- ( تاركة أد دة الراشيد ة) (09 زنقة)

52000)الراشيد ة))املغرب).

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

8ي  بتاريخ) ( بالرشيد ة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)385.

22(I
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE ASLANTACA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°29
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  SOCIETE ASLANTACA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي قصر 

ماروتشا كلليلة - 52000 
الراشيد ة املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم) (2020 02) أنبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«900.000) رهم»)أي من)»00.000ي 
عن) »000.000.ي) رهم») إ 2)  رهم»)
أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي  بتاريخ) ( بالرشيد ة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم))38.
227I

ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو ة

AMOU STEEL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

شارع العركوب رقم ي7722-0 
صندوق البر د رقم )2ي، 73000، 

الداخلة املغرب
AMOU STEEL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 
عقبة ابن نافع رقم 2229 حي 

النهضة - 73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

907)ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (2(

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.AMOU STEEL

-أعلال) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

البناء)والهياكل املعدنية.

شارع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

عقبة ابن نافع رقم)2229)حي النهضة)

- 73000)الداخلة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد هشام او�سي):))500)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

السيد مبارك امو�سى):))500)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) او�سي  هشام  السيد 

السالم) حي  (22 رقم) اغيالن  زنقة 

80000)اكا  ر املغرب.

عنوانه)ا)) امو�سى  مبارك  السيد 

 80000 حي الهدى) (7( بلوك او رقم)

اكا  ر املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) او�سي  هشام  السيد 

السالم) حي  (22 رقم) اغيالن  زنقة 

80000)اكا  ر املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 2( بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

نونبر)2020)تحت رقم)2ي2ي.

228I

ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو ة

DISTRE-PECHE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

شارع العركوب رقم ي7722-0 

صندوق البر د رقم )2ي، 73000، 

الداخلة املغرب

DISTRE-PECHE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

العركوب رقم ي0-8ي7 - 73000 

الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5729

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 07) أنبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

 MARYNA )ة)) السيد) تفويت 

حصة) (KONONENKO (.500

حصة) 2.500ي) اأتلاعية من أصل)

 STE SEMADAK )ة)) السيد) ( لفائدة)

SARL)-)بتاريخ)07) أنبر)2020.
التناني) رشيد  )ة)) السيد) تفويت 

حصة اأتلاعية من أصل) 8.500ي)

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (25.000

 07 بتاريخ) (- (STE SEMDAK SARL

 أنبر)2020.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

2ي  بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 أنبر)2020)تحت رقم)2ي2ي.

229I

ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو ة

DISTRE-PECHE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير أد د للشركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

شارع العركوب رقم ي7722-0 

صندوق البر د رقم )2ي، 73000، 

الداخلة املغرب

DISTRE-PECHE  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

العركوب رقم ي0-8ي7 - 73000 

الداخلة املغرب.

تعيين مسير أد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5729

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

2020)تم تعيين) 07) أنبر) املؤرخ في)

 STE(-((مسير أد د للشركة السيد)ة

SEMADAK SARL)كلسير وحيد تبعا)

لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

2ي  بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 أنبر)2020)تحت رقم)2ي2ي.

230I

MOUSSA MEKKAOUI

KTC-INFO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

توسيع نشاط الشركة)

MOUSSA MEKKAOUI

 APPT(N 7 IMM 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

KTC-INFO شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها االأتلاعي  وار 

العرشيوة حربيل - 52ي20 مراكش 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

33)07ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)02)نونبر)2020)تلت إضافة)

إ 2 نشاط الشركة) التالية  امنشطة 

الحا ي):

تاأر.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

)ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)00)8يي.

Iي23
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ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو ة

 ENTREPOTS LOGISTIQUE«
DAKHLA « E.L.D.A

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير أد د للشركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

شارع العركوب رقم ي7722-0 
صندوق البر د رقم )2ي، 73000، 

الداخلة املغرب
 ENTREPOTS LOGISTIQUE»

DAKHLA « E.L.D.A   شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 

املسجد رقم 5ي - 73000 الداخلة 
املغرب.

تعيين مسير أد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

3))5ي.
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تعيين) (2020 نونبر) (23 املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  أد د  مسير 
تبعا) وحيد  الدرهم عبد هللا كلسير 

لقبول استقالة املسير.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي  بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 أنبر)2020)تحت رقم)225ي.
232I

bemultico((بيلولتيكو

  STE TAMLAHT AGRICOLE 
شركة تمالحت للفالحة

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسلية

bemultico  بيلولتيكو
رقم )0ي شقة رقم ي0 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 0)500، مكناس 
مكناس

  STE TAMLAHT AGRICOLE 
شركة تلالحت للفالحة شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
 وعنوان مقرها اإلأتلاعي كراج في 

حي تلالحت زا د ميدلت - 5237  
زا د املغرب.

بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستدراك 
 09 بتاريخ) ي2)5) عد ) الرسلية 

 أنبر)2020.
القانوني) اإل داع  تم  (: من) بدال 

باملحكلة االبتدائية بليدلت بتاريخ
9ي)نونبر)2020)تحت رقم)90ي

رقم التقييد في السجل
التجاري):)2727

القانوني) اإل داع  تم  (:  قرأ)
باملحكلة االبتدائية بليدلت بتاريخ
9ي)نونبر)2020)تحت رقم)90ي

رقم التقييد في السجل
التجاري):)2527

الباقي بدون تغيير.

233I

ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو ة

ORO EVENT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

شارع العركوب رقم ي7722-0 
صندوق البر د رقم )2ي، 73000، 

الداخلة املغرب
ORO EVENT شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي الخليج 

فيال رقم 09 - 73000 الداخلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5)8)ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 ORO (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.EVENT

تنظيم) (- (: غرض الشركة بإ جاز)
الحفالت و املناسبات).

حي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
 73000  -  09 رقم) فيال  الخليج 

الداخلة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد امبارك حلية):))500)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
السيد لحسن ملجيد):))500)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) حلية  امبارك  السيد 
 73000  9 رقم) فيال  الخليج  تجزئة 

الداخلة املغرب.
عنوانه)ا)) ملجيد  لحسن  السيد 
 2 شارع سلاميط فيال) ي) حي االمل)

73000)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ملجيد  لحسن  السيد 
 2 شارع سلاميط فيال) ي) حي االمل)

73000)الداخلة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
0ي  بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 أنبر)2020)تحت رقم)88يي.
232I

ائتلانية أكيدي

 YOUR ULTIMARE
FREEDOM COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتلانية أكيدي
زنقة اسفي،محج الحسن الثاني، 
الشقة 2ي، الطابق الثالث  )م.ج) 
حلرية مكناس ، 50000، مكناس 

املغرب
 YOUR ULTIMARE FREEDOM

COMPANY شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي الطابق 

ار�سي توسيع 2 رقم 2ي ا.ل.م 

البساتين 50000 ، مكناس. - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

733ي5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 2ي) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 YOUR ULTIMARE FREEDOM

.COMPANY

تاأر) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

(– املنزلية) الكهربائية  التجهيزات 

املعامالت) والتصد ر–) االستيرا  

التجارية..

الطابق) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
ا.ل.م) 2ي) رقم) (2 توسيع) ار�سي 

البساتين)50000)،)مكناس.)-)50000 

مكناس املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 90.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد  اسين شامي)):))00ي)حصة)

بقيلة)900) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( شامي) السيد  اسين 
ي22)حومة تاغالفت) الرقم) (37 زنقة)

مريرت)52250)مريرت املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) شامي  السيد  اسين 
ي22)حومة تاغالفت) الرقم) (37 زنقة)

مريرت)52250)مريرت املغرب.
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باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

2020)تحت رقم)733ي5.

235I

ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو ة

RELAX RESIDENCE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

شارع العركوب رقم ي7722-0 
صندوق البر د رقم )2ي، 73000، 

الداخلة املغرب
RELAX RESIDENCE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

محلد الخامس حي املسيرة ي رقم 57 
- 73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
759)ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) يي)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 RELAX(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.RESIDENCE
غرض الشركة بإ جاز):)-)استغالل)

وتسيير شقق مفروشة.
شارع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
محلد الخامس حي املسيرة)ي)رقم)57 

- 73000)الداخلة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيدة السالكة علر اوبال):))320 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
السيد علر علر اوبال):))330)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

السيد سيد احلد علر اوبال):))330 
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

اوبال) علر  السالكة  السيدة 
عنوانه)ا))شارع محلد الخامس رقم)
الداخلة) (73000 ي0  حي املسيرة) (57

املغرب.
عنوانه)ا)) اوبال  علر  علر  السيد 
فيال) بوناصر  أبل  زنقة  املسيرة  حي 

رقم)ي2 73000)الداخلة املغرب.
اوبال) علر  احلد  سيد  السيد 
عنوانه)ا))املسيرة)ي)زنقة أبل بوناصر)
فيال رقم)ي2 73000)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اوبال  علر  علر  السيد 
فيال) بوناصر  أبل  زنقة  املسيرة  حي 

رقم)ي2 73000)الداخلة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 2( بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

نونبر)2020)تحت رقم)2ييي.
23(I

FUDICAIRE ISMAILI

STE AL AAHD SH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السلارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 STE AL AAHD SH SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي الفتح 
03 زنقة 7ي رقم ي0 السلارة  - 

72000 السلارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي3ي2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 5ي) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE AL(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.AAHD SH SARL AU
امشغال) (: غرض الشركة بإ جاز)

العامة و أشغال البناء).
عنوان املقر االأتلاعي):)حي الفتح)
(- ( السلارة) ي0) رقم) 7ي) زنقة) (03

72000)السلارة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: عبدو) ابراهيم  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ابراهيم عبدو عنوانه)ا))حي)
الفتح)03)زنقة)7ي)بدون رقم السلارة))

72000)السلارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيم عبدو عنوانه)ا))حي)
الفتح)03)زنقة)7ي)بدون رقم السلارة))

72000)السلارة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بالسلارة))بتاريخ)7ي) أنبر)

2020)تحت رقم)97/2020ي.
237I

FIDURIZK

HAFALAT BENSLIMANE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS(N°4 BENSLIMANE ،
13000، BENSLIMANE(MAROC
HAFALAT BENSLIMANE شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي منطقة 
امنشطة االقتصا  ة ببنسليلان 

مجلوعة أي- رقم القطعة 2 
بنسليلان - 3000ي بنسليلان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(503

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (20

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.HAFALAT BENSLIMANE

غرض الشركة بإ جاز):)-)متعهد

تنظيم الحفالت وتأأير معدات) (-

الحفالت.

منطقة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

ببنسليلان) االقتصا  ة  امنشطة 
 2 القطعة) رقم  أي-) مجلوعة 

بنسليلان) 3000ي) (- بنسليلان)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد مرأان محلد):)500)بقيلة)

00ي) رهم.

 500 (: حليلة) البو�سي  السيدة 

بقيلة)00ي) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محلد  مرأان  السيد 

حي الفرح رقم)87)بنسليلان)3000ي 

بنسليلان املغرب.

السيدة البو�سي حليلة عنوانه)ا))

حي الفرح رقم)89)بنسليلان)3000ي 

بنسليلان املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محلد  مرأان  السيد 

حي الفرح رقم)87)بنسليلان)3000ي 

بنسليلان املغرب
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باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي  بتاريخ) ( سليلان) ببن  االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)222.
238I

املحلد ة لإلستشارة و الخبرة

لوجديس
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

املحلد ة لإلستشارة و الخبرة
شارع املقاومة رقم ي حي الوحدة  
الطابق 2 مكتب رقم 3 ، 28800، 

املحلد ة املغرب
لوأديس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي الطابق 

السفلي هاأر ي زاوية شارع الجيش 
امللكي و شارع عالل بن عبد هللا - 

28800  املحلد ة املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
0023ي.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) 8ي20) أبريل) (25 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«290.000) رهم»)أي من)»0.000ي5 
عن) »000.000.ي) رهم») إ 2)  رهم»)
مع   ون) مقاصة  إأراء) ( (: طريق)
الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي)ماي) االبتدائية باملحلد ة))بتاريخ)

8ي20)تحت رقم)778.
239I

FIGENOUV

LA MAIN D'OR GZNAY
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع النصر علارة )ي شقة 3   ور 

السالم ، 50050، مكناس املغرب
LA MAIN D›OR GZNAY شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي عين 
الرأال فدان شقوف رقم 53ي  - 

50353 موالي ا ريس زرهون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

725ي5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 2ي) أنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 LA (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MAIN D’OR GZNAY
ملون) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الحفالت)-اشغال مختلفة و التجارة.
حي عين) (: عنوان املقر االأتلاعي)
 - 53ي   رقم) شقوف  فدان  الرأال 
50353)موالي ا ريس زرهون املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيدة كزناي احالم):))950)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
 50 ( (: سلوى) ( السلال ي) السيدة 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) احالم  كزناي  السيدة 
الرأال فدان شقوف) ( 53ي)حي عين)
ا ريس) موالي  (50353 53ي   رقم)

زرهون املغرب.
السيدة السلال ي سلوى عنوانه)ا))
 2 ب) (2 املنصور) 8ي) شقة) (25 علارة)

50050)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) احالم  كزناي  السيدة 
حي عين الرأال فدان شقوف) 53ي)
ا ريس) موالي  (50353 53ي   رقم)

زرهون املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

2020)تحت رقم)2323.
220I

FIDSAGE SARLAU

SONBOLA DAHABIYA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتلاعي للشركة

FIDSAGE SARLAU
29ي شارع لال  اقوت الطابق الثالث 
الرقم ي7 ، 20080، الدار البيضاء 

املغرب
SONBOLA DAHABIYA شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

 HAY وعنوان مقرها اإلأتلاعي
 MOULAY(ABDELLAH(RUE 289

N°20 AIN(CHOCK - 20470 الدار 
البيصاء املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.95823
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)02)نونبر)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
 HAY MOULAY ABDELLAH RUE»
 289 N°20 AIN CHOCK - 20270
الدار البيصاء)املغرب»)إ 2)»يي)شارع)
(- عين الشق) (2 إنارة) (3 تازة الطابق)

20270)الدار البيصاء))املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
بتاريخ ( البيضاء) بالدار   التجارية 
02) أنبر)2020)تحت رقم)-0)2)75

.30222

Iي22

FIDSAGE SARLAU

 MAGHREB CIVIL
)INGENIERIE (MCI

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDSAGE SARLAU
29ي شارع لال  اقوت الطابق الثالث 
الرقم ي7 ، 20080، الدار البيضاء 

املغرب
 MAGHREB CIVIL INGENIERIE

MCI)) شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي ) زنقة 

فان زالند الطابق 2الشقة 8 حي 

املستشفيات - 20503 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53ي283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 MAGHREB CIVIL INGENIERIE

.((MCI

أشغال) (/ (: غرض الشركة بإ جاز)

مختلفة أوأشغال البناء

2/)التجارة.
زنقة) (( (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

حي) (8 2الشقة) الطابق) زالند  فان 

20503)الدارالبيضاء) (- املستشفيات)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

التهامي) موالي  احصا ني  السيد 

00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي) ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

التهامي) موالي  احصا ني  السيد 
طابق) بوكانفيل  زنقة  (02 عنوانه)ا))

الدار البيضاء) 5ي200)  23 شقة) (05

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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التهامي) موالي  احصا ني  السيد 
طابق) بوكانفيل  زنقة  (02 عنوانه)ا))
الدار البيضاء) 5ي200)  23 شقة) (05

املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
بتاريخ ( البيضاء) بالدار   التجارية 
 )ي) أنبر)2020)تحت رقم)-988ي3

.75777(

222I

FIDSAGE SARLAU

YAVUZLAR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

FIDSAGE SARLAU
29ي شارع لال  اقوت الطابق الثالث 
الرقم ي7 ، 20080، الدار البيضاء 

املغرب
YAVUZLAR شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 2ي زنقة 
صبري بوألعة شقة ) الطابق ي  - 

20250 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.358707

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) (2020 مارس) 9ي) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
 ISMET BAKAY((تفويت السيد))ة
330)حصة اأتلاعية من أصل)330 
 HASSAN )ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

TEKIN)بتاريخ)9ي)مارس)2020.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 
-ي3022 رقم) تحت  (2020  أنبر)

ي)2)75.

223I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائتلانية الثقة العيون

LAAYOUNE

ENTRAVAIL SUD
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 FIDUCIAIRE ائتلانية الثقة العيون

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 

العيون ، 72000، املر�سى العيون 

املغرب

ENTRAVAIL SUD  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

إ ريس امول رقم 89ي   العيون. - 

70000 العيون املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي2802.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم) (2020 2ي) أنبر) في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  «200.000.ي) رهم»)

»500.000.ي  إ 2) «00.000ي) رهم»)

 رهم»)عن طريق):))-.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)8ي) أنبر)

2020)تحت رقم)5/2020يي3.

222I

M&H(FINANCIAL(SERVICES

 EXPERT INGÉNIEURS

CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

M&H(FINANCIAL(SERVICES

شارع الداخلة رقم 05 شقة 02 

سيدي بنور ، 22350، سيدي بنور 

املغرب

  EXPERT INGÉNIEURS CONSEIL

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شقة ي 

علارة قابيل شارع الجيش امللكي 

سيدي بنور - 22350 سيدي بنور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

999

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2009 شتنبر) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. EXPERT INGÉNIEURS CONSEIL

مكتب) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الدراسات والتكوين واالبحاث.

ي  شقة) (: عنوان املقر االأتلاعي)

امللكي) الجيش  شارع  قابيل  علارة 

بنور) سيدي  (22350 (- بنور) سيدي 

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد فخر الد ن الكر ي):))00ي 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الكر ي) الد ن  فخر  السيد 
بلوك او الحي السكري) (05 عنوانه)ا))

بنور) سيدي  (22350 بنور) سيدي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الكر ي) الد ن  فخر  السيد 
بلوك او الحي السكري) (05 عنوانه)ا))

بنور) سيدي  (22350 بنور) سيدي 

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 27 بتاريخ) ( بنور) بسيدي  االبتدائية 

نونبر)2009)تحت رقم)ي20ي.

225I

M&H(FINANCIAL(SERVICES

 EXPERT INGENIERS

CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

M&H(FINANCIAL(SERVICES

شارع الداخلة رقم 05 شقة 02 
سيدي بنور ، 22350، سيدي بنور 

املغرب

 EXPERT INGENIERS CONSEIL

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شقة ي 

علارة قابيل شارع الجيش امللكي 
سيدي بنور - 22350 سيدي بنور 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.999

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تم) 7ي20) 7ي) نا ر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»0.000ي  أي من) «290.000) رهم»)

عن) »500.000) رهم») إ 2)  رهم»)

إ ماج احتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

9ي  بتاريخ) ( بنور) بسيدي  االبتدائية 

 نا ر)7ي20)تحت رقم)2239.

22(I

 GROUPE AHMED BENZAKOUR D’EXPERTISE

COMPTABLE

ARKEMARO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 GROUPE AHMED

 BENZAKOUR D›EXPERTISE

COMPTABLE

02ي مكرر شارع عبد املومن الطابق 

الرابع ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
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ARKEMARO شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 02ي مكرر 
شارع عبد املومن الطابق الرابع   - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.370597

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر) 9ي20) ي3) أنبر) في) املؤرخ 
محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  حل 
  ARKEMARO ذات الشريك الوحيد)
مبلغ رأسلالها)0.000ي) رهم وعنوان)
شارع) مكرر  02ي) اإلأتلاعي) مقرها 
عبد املومن الطابق الرابع)))-)20000 
(: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 
األاع الشركاء)عل2 تصفية الشركة.

02ي  ب) التصفية  مقر  حد   و 
مكرر شارع عبد املومن الطابق الرابع))

- 20000)الدار البيضاء))املغرب.)
و عين:

 POURQUIE  PIERRE السيد)ة))
 AVENUE 2ي  عنوانه)ا)) و  (ENEKO
 MARECHAL FOCH (2700
 BAYONNE  0 BAYONNE

FRANCE)كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
العقو  تبليغ  محل  و   املخابرة 

)و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)757793.
227I

fidia(audit

 DYNAMIC HANDLING
دنمك هندلينك

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

fidia(audit
 rue(mustapha(el(maani 20ي

 2eme(etage(appt.12 casablanca
، 20130، casablanca(maroc

DYNAMIC HANDLING  نلك 
هندلينك شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 75 شارع 
يي  نا ر الطابق االول الشقة 9)ي - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
5ي2)39.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2020 0ي) أنبر) في) املؤرخ 
محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 DYNAMIC الوحيد) الشريك  ذات 
)مبلغ) HANDLING) نلك هندلينك)
وعنوان) 00.000ي) رهم  رأسلالها)
يي) نا ر) 75)شارع) مقرها اإلأتلاعي)
 20000  - 9)ي  الطابق االول الشقة)
(: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 

تصفية نهائية.
و حد  مقر التصفية ب)75)شارع)
 - 9)ي  يي) نا ر الطابق االول الشقة)

20000)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) حفيد  ( ( عثلان) السيد)ة))
عنوانه)ا))حي النجاح بلوك)ي)رقم)2) 
سدي معروف)20000)الدار البيضاء)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):)75)شارع)
9)ي  الشقة) الطابق االول  يي) نا ر 

الدار البيضاء
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)3ي7579.
228I

FACE FIDUCIAIRE

UNITED BUSINESS FORCE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
209 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم ) ، 30ي20، الدار 

البيضاء املغرب

  UNITED BUSINESS FORCE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي إقامة 

املنار شارع عبد املومن ط 3 ش 32 

منطقة بامليي الدارالبيضاء - 20320 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

282825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 9ي)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. UNITED BUSINESS FORCE

مركز) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

أعلال.

إقامة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

 32 ش) (3 املنار شارع عبد املومن ط)

 20320 منطقة بامليي الدارالبيضاء)-)

الدارالبيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: معروف) طارق  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) معروف  طارق  السيد 

هولندا)NE 2802)أو ا))هولندا.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) معروف  طارق  السيد 

هولندا)NE 2802)أو ا))هولندا.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
بتاريخ ( البيضاء) بالدار   التجارية 

 2ي) أنبر)2020)تحت رقم)-.

229I

MOUSSAOUI HAJJI

CAFE TOUARGA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
CAFE TOUARGA 

   شركة ذات مسؤولية محدو ة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي قصر 
أوال  الطالب الجلاعة الترابية عرب 

الصباح زيز أرفو  - 52200 أرفو  
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2387ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 03) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 CAFE (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

. TOUARGA
استغالل) (: غرض الشركة بإ جاز)

مقهى)
مقشدة).

قصر) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
أوال  الطالب الجلاعة الترابية عرب)
أرفو ) (52200 (- أرفو ) زيز  الصباح 

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: ( السيدة سكينة التركي)
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) التركي  سكينة  السيدة 
ارفو ) ز  ص  ع  الطالب  اوال   قصر 

52200)ارفو  املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) التركي  سكينة  السيدة 
ارفو ) ز  ص  ع  الطالب  اوال   قصر 

52200)أرفو  املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي  بتاريخ) ( بالرشيد ة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)7ي2ي.
250I

COMPTAMAR EXPERTISE

BRIGHT EDGE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COMPTAMAR EXPERTISE
 AV LALLA YACOUT

 CASABLANCA، 20530،
CASABLANCA MAROC

BRIGHT EDGE شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلأتلاعي املجلوعة 
السكنية البدر ج ش  2ب ، الطابق 

الثالث رقم  ، 2يعين السبع  - 
20000  البيضاء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي2ي3ي2.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 5ي)شتنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
  BRIGHT EDGE الوحيد) الشريك 
00.000ي) رهم) رأسلالها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإلأتلاعي املجلوعة)
الطابق) (، 2ب) ( السكنية البدر ج ش)
(- ( السبع) 2يعين  (، ( رقم) الثالث 

(: )املغرب نتيجة ل) البيضاء) ( (20000

تصفية مبكرة.

حي) ب  التصفية  مقر  وحد  

البرنو�سي) )ي) 8ي)رقم) السعا ة زنقة)

- 20000)البيضاء))املغرب.)

و عين:

و) البورقا ي  ( عذراء) السيد)ة))

إقامة رانيا زنقة فانزيالند) عنوانه)ا))

املستشفيات) حي  2ي) شقة) (3 طابق)

)ة)) املغرب كلصفي) ( البيضاء) (2000

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي0  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)72)755.

Iي25

KINE HEAL

كيني هيل
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

KINE HEAL

 Dhar(lamhalla(lot(bensahli(rue

 el(assil 7 nr 16 ، 60000، Oujda

Maroc

كيني هيل شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي ظهر املحلة 

تجزئة بنسهلي زنقة االصيل 7 رقم 

)ي - 0000) وأدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35299

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 شتنبر) (02

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

كيني) (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

هيل.

تجارة،) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

التروض) اأهزة  تصد ر  و  استيرا  

الطبي و التجليل.

ظهر) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

املحلة تجزئة بنسهلي زنقة االصيل)7 

رقم))ي - 0000))وأدة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

حصة) (50 ( (: روكي) معاذ  السيد 

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 50 ( (: بنقويدر) السيد  وسف 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد معاذ روكي عنوانه)ا))ظهر)

 27 رقم) (7 ب) الفتح  تجزئة  املحلة 

0000))وأدة املغرب.

السيد  وسف بنقويدر عنوانه)ا))

زنقة) بنسهلي  تجزئة  املحلة  ظهر 

وأدة) ((0000 )ي  رقم) (7 االصيل)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد معاذ روكي عنوانه)ا))ظهر)

 27 رقم) (7 ب) الفتح  تجزئة  املحلة 

0000))وأدة املغرب

السيد  وسف بنقويدر عنوانه)ا))

زنقة) بنسهلي  تجزئة  املحلة  ظهر 

وأدة) ((0000 )ي  رقم) (7 االصيل)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

شتنبر) (02 بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)827ي.

252I

FIDUCIAIRE HAKIM

 ADISSA FRUITS ET«
»LEGUMES

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAKIM
صندوق بريد رقم 3)20، الجد دة 

الرئيسية، الجد دة. ، 22000، 
الجد دة املغرب

   «ADISSA FRUITS ET LEGUMES»
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي مراب رقم 
ي،  وار ملخاترة، إثنين أشتوكة، 

أزمور. - 22200 أزمور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي)73ي
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 03) أنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

»ADISSA FRUITS ET LEGUMES»
تغليف) (- (: غرض الشركة بإ جاز)
الزراعية.) املنتجات  لجليع  وشحن 
منسق) (- والتصد ر.) -االستيرا  
لللنتجات) وموزع  استشاري 

الفالحية.).
مراب) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
إثنين أشتوكة،) ي،) وار ملخاترة،) رقم)

أزمور.)-)22200)أزمور املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيدة لطيف نزهة):))00ي)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
 900 ( (: مصطفى) كربوبي  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا)) نزهة  لطيف  السيدة 
الجد دة)22000)الجد دة املغرب.

السيد كربوبي مصطفى عنوانه)ا))
الجد دة)22000)الجد دة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) نزهة  لطيف  السيدة 
الجد دة)22000)الجد دة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي  بتاريخ) ( بالجد دة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)25737.

253I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

 GUERCIF  SEAFOOD
PROCESSING

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
22  شارع الدرفوفي الطابق 2 رقم 8 

وأدة، 0000)، وأدة املغرب
 GUERCIF  SEAFOOD

PROCESSING شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 5ي شارع 
ألال الد ن االفغاني الطابق االول 

رقم 3 - 0000) وأدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

87ي)3
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) 5ي)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
 GUERCIF  SEAFOOD (:

.PROCESSING
تقشير) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
للتصد ر،)) املخصص  القلرون 
االستيرا ) (، الغذائية) الصناعة 

والتصد ر.

5ي)شارع) عنوان املقر االأتلاعي):)
ألال الد ن االفغاني الطابق االول)

رقم)3 - 0000))وأدة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 SHRIMP AND الشركة))
SEAFOOD(B.V((:((700)حصة بقيلة)

00ي) رهم للحصة).
 S A R S O الشركة))
حصة) (GUERCIF( ( SARL( ( :( ( 300

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
 SHRIMP AND الشركة)
عنوانه)ا)) ( (SEAFOOD B.V
 Julianaweg 39يk, ي3ييDH
 Volendam ي3يي Volendam

.Volendam
 S A R S O الشركة))
5ي  عنوانه)ا)) ( (GUERCIF  SARL
شارع ألال الد ن االفغاني الطابق)

االول رقم)3 0000))وأدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) عنوانه)ا)) بدر  املاحي  السيد 
الناضور) ((0000 ( السعا ة) املطار 

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم))297.
252I

ANOIR(&(ASSOCIES

STE TRANS NOUAYTI 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ANOIR & ASSOCIES
 Espace(Riad(Fès, 10 rue(Lalla

 Aicha, appartement(N° 16 Fès،
30000، fes(Maroc

 STE TRANS NOUAYTI شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 8) 
شارع اريحة طريق صفرو 30000 

فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
ي2997.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت) (2020 5ي) أنبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
نوا تي)) أوا   )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اأتلاعية  حصة  000.ي)
)ة))) السيد) ( لفائدة) حصة  000.ي)
 اسلين انوار بتاريخ)5ي) أنبر)2020.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
8ي) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)5/2020)33.

255I

CONSEILS EVERNAGE

ANDALOUSSI WOOD
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°7ي

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

ANDALOUSSI WOOD  شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي سيدس 

سوسف بن علي تجزئة أبيالت رقم 
90 مراكش - 20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
09255ي

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. ANDALOUSSI WOOD
غرض الشركة بإ جاز):)بيع وشراء)

امخشاب بالجللة وبالتقسشط.
سيدس) (: عنوان املقر االأتلاعي)
سوسف بن علي تجزئة أبيالت رقم)
90)مراكش)-)20000)مراكش املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد انس زكرية)):))000.ي)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
)السيد انس زكرية)):)000.ي)بقيلة)

00ي) رهم.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) عنوانه)ا)) ( السيد انس زكرية)
مكرر)) (2( ضب�سي  رب الحجرة رقم)

20000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) عنوانه)ا)) ( السيد انس زكرية)
مكرر)) (2( ضب�سي  رب الحجرة رقم)

20000)مراكش املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
التجارية بلراكش))بتاريخ)-)تحت رقم)

.-
25(I

FIDUCIAIRE KHALID

 STE NONCIF
TRANSACTION

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE(DE(BERKANE ، 60000، 2ي

OUJDA MAROC
 STE NONCIF TRANSACTION

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 9 طريق 
الجزائر تجزئة الدوحي - وأدة - 

0000) وأدة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
27ي)3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) ي0)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.NONCIF TRANSACTION
غرض الشركة بإ جاز):)عقاقيري.

طريق) (9 (: عنوان املقر االأتلاعي)
(- وأدة) (- الدوحي) تجزئة  الجزائر 

0000))وأدة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: شارف) محلد  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
 9 السيد محلد شارف عنوانه)ا))
طريق الجزائر تجزئة الدوحي)-)وأدة)

0000))وأدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 9 السيد محلد شارف عنوانه)ا))
طريق الجزائر تجزئة الدوحي)-)وأدة)

0000))وأدة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
0ي) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)ي292.
257I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

ISKANE JAKMA شركة
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 32ي

 I(BERRECHID ، 26100،
BERRECHID MAROC

شركة ISKANE JAKMA  شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 39 شارع 
اللة الياقوت   الطابق 5  - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
25ي220.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) 920ي) نونبر) (09 املؤرخ في)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( ( (ISKANE JAKMA شركة)
وعنوان) 00.000ي) رهم  رأسلالها)
اللة) شارع  (39 اإلأتلاعي) مقرها 
5  - 20000)الدار) الياقوت)))الطابق)
التوقف) (: املغرب نتيجة ل) البيضاء)

عن مزاولة النشاط العقاري.
و حد  مقر التصفية ب)39)شارع)
 20000  -   5 الطابق) ( ( اللة الياقوت)

الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) السويني  ( ا ريس) السيد)ة))
مهج حسان ابن تابت) (88 عنوانه)ا))
املغرب) ( برشيد) 00ي)2) الزهراء) حي 

كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)758080.
258I

MOUSSAOUI HAJJI

MESSAGERIE DIRECTE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

MESSAGERIE DIRECTE شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي قصر 

الكالكلة الجلاعية الترابية السيبفة 

ارفو  - 52200 أرفو  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2389ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 ي0) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MESSAGERIE DIRECTE

نقل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير)

االستيرا  و التصد ر).

قصر) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

الكالكلة الجلاعية الترابية السيبفة)

ارفو )-)52200)أرفو  املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: مغراوي) حسن  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مغراوي  حسن  السيد 

قصر الكالكلة السيفة ع ص ز ارفو )

52200)ارفو  املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( السيد حسن مغراوي)

قصر الكالكلة السيفة ع ص ز ارفو )

52200)أرفو  املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي  بتاريخ) ( بالرشيد ة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)8ي2ي.

259I

FREE COMPTA SARL

ANILAD PRETS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FREE COMPTA SARL

 AV.CADI(AYAD & MAGNOLIAS

 IMMB.ABA(SOFIANE 3° ETAGE

 N°17 ، 90020، TANGER

MAROC

ANILAD PRETS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

 AV 88 وعنوان مقرها اإلأتلاعي

 HASSAN(I(A 13 - 90000 Tanger

.Maroc

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.299(3

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

8ي20)تقرر حل) يي) أنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

  ANILAD PRETS الوحيد) الشريك 

مبلغ رأسلالها)0.000ي) رهم وعنوان)

 AV HASSAN  88 مقرها اإلأتلاعي)

 I A 90000 - 3ي Tanger Maroc

.AUCUN OPERATION(:(نتيجة ل

 AV  88 و حد  مقر التصفية ب)

 HASSAN I A 90000 - 3ي Tanger

 .Maroc

و عين:

و) (ANAS  BADRI السيد)ة))

 RUE HOLLAND  2( ( عنوانه)ا))

 2EME ETAGE A 90000 Tanger

Maroc)كلصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
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باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

8ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)75)7.

2(0I

KPM CONSULTING

AUTO BRILLANT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KPM CONSULTING

 81BD(LA(RESISTANCE 2EME

 ETAGE(N°4 CASABLANCA ،

20450، CASABLANCA(MAROC

AUTO BRILLANT شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي )9 شارع 

املقاومةالطابق9 الشقة ي9 اقامة 

الربيع انفا البيضاء - 20220 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

282927

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (20

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 AUTO(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.BRILLANT

غرض الشركة بإ جاز):)بيع و شراء)

اأزاء)السيارات.

 9( (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

ي9  الشقة) املقاومةالطابق9) شارع 

 20220 (- اقامة الربيع انفا البيضاء)

البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 
00.000,00ي) رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد غريس بدر):))000.ي)حصة)
بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 89 عنوانه)ا)) بدر  غريس  السيد 
بن) حي  وسف  بلحاج  علي  وحدة 
مراكش) 0)ي20) مراكش) تاشفين 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 89 عنوانه)ا)) بدر  غريس  السيد 
بن) حي  وسف  بلحاج  علي  وحدة 
مراكش) 0)ي20) مراكش) تاشفين 

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)757522  .
Iي)2

FIDUCIAIRE KHALID

STE B.Y COM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE(DE(BERKANE ، 60000، 2ي

OUJDA MAROC
STE B.Y COM شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 29 زنقة 
H2 الحي الريا�سي تجزئة قا ة - 

وأدة - 0000) وأدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ي3275.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل) (2020 نونبر) 7ي) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
  STE B.Y COM الوحيد) الشريك 
00.000ي) رهم) رأسلالها) مبلغ 
زنقة) (29 اإلأتلاعي) مقرها  وعنوان 
(- قا ة) تجزئة  الريا�سي  الحي  (H2
0000))وأدة املغرب نتيجة) (- وأدة)

ل):)عدم تحقيق الهدف التجاري.

29)زنقة) و حد  مقر التصفية ب)
(- قا ة) تجزئة  الريا�سي  الحي  (H2

وأدة)-)0000))وأدة املغرب.)
و عين:

و) بختاوي  ( يسين) السيد)ة))
عنوانه)ا))29)زنقة)H2)الحي الريا�سي)
وأدة) ((0000 وأدة) (- قا ة) تجزئة 

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)0ي30.

2(2I

CAB ASSISTANCE

ALEGRIA SERVICES CENTER
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 7(
 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

 ALEGRIA SERVICES CENTER
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي  مركب 

باب االندلس مجلوعة يي اقامة 2 
محل ) - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
50((9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  يي20) أبريل) (29
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ALEGRIA SERVICES CENTER
-متجر) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

القرطاسية.
-مكتبة.

-أعلال الطباعة..
مركب) ( (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
 2 اقامة) يي) باب االندلس مجلوعة)

محل)) - 90000)طنجة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 50.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:
((: طيب) بن  عبدالحليد  السيد 
500)حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
طيب) بن  الحليد  عبد  السيد 
طنجة) (90000 طنجة) عنوانه)ا))

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة زكية بن طيب عنوانه)ا))

طنجة)90000)طنجة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
التجارية بطنجة))بتاريخ)-)تحت رقم)-.

2(3I

LIDRY SALAH AUTO-ENTREPRENEUR

STE YL RESEAUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LIDRY SALAH AUTO-
ENTREPRENEUR

 N440 LOT(LA(LAGUNE
 4EME(TRANCHE ، 44000،

ESSAOUIRA MAROC
 STE YL RESEAUX SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي مركز 
ألاعة تفتاشت إقليم الصويرة - 

22000 الصويرة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE YL(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.RESEAUX SARL AU

:)مقاول في) غرض الشركة بإ جاز)

بناء)الشبكات املركزية).

أو) املختلفة  امشغال  في  مقاول 

البناء.

تاأر في مختلف املوا .

مركز) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

(- الصويرة) إقليم  تفتاشت  ألاعة 

22000)الصويرة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: االمين  وسف) السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) االمين  وسف  السيد 

الصويرة) إقليم  مجي  الشواكر   وار 

22000)الصويرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) االمين  وسف  السيد 

الصويرة) إقليم  مجي  الشواكر   وار 

22000)الصويرة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالصويرة))بتاريخ))ي)نونبر)

2020)تحت رقم)278.

2(2I

  وان الخدمات

TRANS M8
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

  وان الخدمات

شارع محلد الخامس رقم 92 سيدي 

قاسم ، 000)ي، سيدي قاسم 

املغرب

TRANS M8 شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االأتلاعي حي بيطات 
02 رقم 28ي  - 52ي)ي بلقصيري 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

يي2.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت) (2020 يي) أنبر) في) املؤرخ 

نشاط) إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):

نقل البضائع.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

بتاريخ) ( بلقصيري) بلشرع  االبتدائية 

05)نونبر)2020)تحت رقم))22.

2(5I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة العيون الساقية)

الحلراء

HATASA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة 

العيون الساقية الحلراء

صندوق البر د ))22 ، 70000، 

العيون املغرب

HATASA TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 

املستقبل رقم 382  - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

32039

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (2(

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.HATASA TRAVAUX

وسيط) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

تجاري.)الشراء)والبيع.)تسويق وتجارة)

املفروشات) أليع  وتوزيع  وتشغيل 

وام وات املنزلية واملعدات والفنا ق)

واملساكن والتلوين وتنظيم الحفالت)

فواتير) وتوزيع  والتلوين  واملناسبات 

(، و أخرى….)) واملاء) )الكهرباء) الطاقة)

تنظيم زيارات إ 2 املغرب ملجلوعات)

،)والشخصيات) من السياح امأانب)

ورأال) واملستثلرين  (، الدولية)

امعلال)،)والصحفيين)،)والجلعيات)

أطراف) وإنشاء) (، والدولية) الوطنية 

التدريبية) الدورات  لجليع  ثالثة 

والتعليلية) اللوأستية  لللوار  

وتنظيم) ثالثة  أطراف  لصالح 

وفي) املغرب  في  السياحية  امحداث 

ومعرض املبيعات الحرفية) (، الخارج)

تأأير الخيام السياحية) ؛) والثقافية)

تجارة) (، تسويق) (، شراء)طاقة الرياح)

،)علولة)،)توزيع)،)مي بند أو معدات)

والصرف) واملياه  بالكهرباء) تتعلق 

(، الطاقة) خدمات  أليع  (، الصحي)

العلولة) (، التوزيع) (، البيع) (، اإلنتاج)

زيت) ومشتقات  منتجات  تجارة  (،

امرغان واملنتجات الطبيعية والزيوت)

تركيب املعدات الكهربائية بأنواعها.)

الري) معدات  تركيب  (، الصناعية) (

(، أنواعها) بجليع  السيارات  تأأير  (،

واآلليات) املركبات  وإصالح  صيانة 

(، واإلطارات) الغيار  قطع  بيع  (،

امعلال) أليع  (، اإل اري) التنظيف 

العلل) وكذلك  بالزراعة  املتعلقة 

والصيد) الخضراء) املساحات  عل2 

البحري والتسويق والتجارة والتوزيع)

املنتجات) هذه  عل2  والعلولة 

والوساطة العقارية واإلعالن بجليع)

وأليع) املعارض  وتنظيم  أشكاله 

(، وغيرها) الثقافية  الفعاليات  أنواع 

والتلوين) واإلقامة  السياحي  والنقل 

أنواع) أليع  وبيع  وشراء) السياحي 

بشكل) الغذائية  واملنتجات  اللحوم 

وتجارة) وتسويق  وبيع  وشراء) (، عام)

وعلولة وتوزيع شبه الجللة والتجزئة)

املخصصة) وامشياء) املوا   لجليع 

التذمر العام املتنوع) (، معلال البناء)

أعلال البناء..

تجزئة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
املستقبل رقم)382  - 70000)العيون)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: ( الحسين) بنة  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( الحسين) بنة  السيد 

  73000 القسم) حي  الوالء) شارع 

الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الحسين  بنة  السيد 

 73000 القسم) حي  الوالء) شارع 

الداخلة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

نونبر) (30 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)2889/2020.

2((I
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CABINET FICOR

 FLOOR TO ROOF

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET FICOR

2ي زنقة امقحوان إقامة الناس 

بوسجور ، 20200، الدار البيضاء 

املغرب

 FLOOR TO ROOF

CONSTRUCTION شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 27 شارع 

اللة اليقوت الطابق الخامس - 

20200 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي)2ي28

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (0(

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 FLOOR(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.TO ROOF CONSTRUCTION

غرض الشركة بإ جاز):)*)اإلنعاش)

العقاري بلختلف أشكاله إ 2 أانب)

أشغال التجهيز و تهييئ امرا�سي املعدة)

للبناء))))))))))))))))))))))))))))))))

)أشغال البناء)و امشغال العلومية)

املختلفة.

و) امرا�سي  كراء) بيع،) شراء،) (

البنا ات).

توزيع،) و  تلثيل  شراء،) بيع،) (

استيرا  و تصد ر السلع و اآلليات و)

موا  أخرى.

امخرى) امنشطة  أانب  إ 2 
بشكل) الشركة  بنشاط  املتعلقة 

مباشر أو غير مباشر،))
27)شارع) عنوان املقر االأتلاعي):)
(- الخامس) الطابق  اليقوت  اللة 

20200)الدار البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: سعيد) املظفار  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) سعيد  املظفار  السيد 
 2 تجزئة) العرعار  شارع  5ي) قطاع)
الرياض) حي  0ي) شقة) ب  علارة  (5

0000ي)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سعيد  املظفار  السيد 
 2 تجزئة) العرعار  شارع  5ي) قطاع)
الرياض) حي  0ي) شقة) ب  علارة  (5

0000ي)الرباط املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)2ي7558.
2(7I

FIDUCO ATROU

LAVAGE ET GRAISSAGE
إعالن متعد  القرارات

FIDUCO ATROU TANTAN
 TANTAN(TANTAN، 82010،

TAN-TAN maroc
LAVAGE ET GRAISSAGE »شركة  

التضامن»
وعنوان مقرها االأتلاعي: رقم ))ي 

مكرر زنقة 0ي حي عين الرحلة 
طانطان 82000 طانطان املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2027
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2020 نونبر) (22 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

عل2) الذي  نص  ي0:) رقم) قرار 
من) (( حصة) (500 (( تفويت) ما لي:)
أسهم السيد سعيد مسعو  للسيدة)

حسناء)مسعو .
عل2) الذي  نص  (:02 رقم) قرار 
ما لي:)تغيير الشكل القانوني للشركة)
محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  ا 2 

بشريك واحد.
عل2) الذي  نص  (:03 رقم) قرار 
ما لي:)تعيين السيدة حسناء)مسعو )
اإلمضاء) تخويل  و  للشركة.) كلسيرة 

لها.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)
عل2) الذي  نص  (:03 رقم) بند 
ما لي:)اصبح الشكل القانوني للشركة)
محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد.
عل2) الذي  نص  (:07 رقم) بند 
باسم) حصة  000ي) اصبحت) ما لي:)

السيدة حسناء)مسعو .
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بطانطان))بتاريخ)5ي) أنبر)

2020)تحت رقم)2020/ي27.
2(8I

LIDRY SALAH AUTO-ENTREPRENEUR

 STE GROUPE D›ELEVAGE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

LIDRY SALAH AUTO-
ENTREPRENEUR

 N440 LOT(LA(LAGUNE
 4EME(TRANCHE ، 44000،

ESSAOUIRA MAROC
 STE GROUPE D›ELEVAGE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي ملك 

سيدي احلد أوحامد وار إ  العوني 
ألاعة أكرض إقليم الصويرة - 

22000 الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5299

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) (2020 22) وليوز)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.GROUPE D’ELEVAGE SARL

إنتاج) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

منتجات الحليب.

تسلين العجول..

ملك) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

سيدي احلد أوحامد وار إ  العوني)

(- الصويرة) إقليم  أكرض  ألاعة 

22000)الصويرة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

((: الرحلان) عبد  العوني  السيد 

550)حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة

250)حصة) ( (: السيد العوني نبيل)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الرحلان) عبد  العوني  السيد 

عنوانه)ا))22.00)شارع عبد هللا كنون)

التجزئة)5 22000)الصويرة املغرب.

عنوانه)ا)) نبيل  العوني  السيد 

 5 شارع عبد هللا كنون التجزئة) (22

22000)الصويرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) نبيل  العوني  السيد 

 5 شارع عبد هللا كنون التجزئة) (22

22000)الصويرة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي2  بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)339.

2(9I
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بورا كون�سي

THREE NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بورا كون�سي
) علارة الغزا ي زنقة اإلسكندرية 

شقة رقم 3 املد نة الجد دة ، 
50000، مكناس املغرب

THREE NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 
 ZC/الحد قة يقطعة رقم 7يي

متجر رقم 2 طريق مكناس - 30000 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(5357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (30
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 THREE(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.NEGOCE
تاأر) (- (: بإ جاز) الشركة  غرض 

موا  التجليل
-)اإلستيرا  و التصد ر

-)التجارة.
تجزئة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
الحد قة)يقطعة رقم)7يي/ZC)متجر)
30000)فاس) (- 2)طريق مكناس) رقم)

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد قزمان علر):))000.ي)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد قزمان علر عنوانه)ا))رقم)
بيروت) شارع  بوخارست  زنقة  ي3)

زهوري 30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد قزمان علر عنوانه)ا))رقم)
بيروت) شارع  بوخارست  زنقة  ي3)

زهوري 30000)فاس املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم))5)3.
270I

 رعة ارشا ات ش.م.م

EMAC
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 رعة ارشا ات ش.م.م
5ي شارع بئر أنزران صندوق بريد 
0ي تصومعت 5ي شارع بئر أنزران 

صندوق بريد 0ي تصومعت، 
25000، ورزازات املغرب

EMAC شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 23 
مركز الحياة الحي الصناعي  - 50ي)8 

أ ت ملول املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23ي2ي
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) )ي20) شتنبر) (0(
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
.EMAC(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها
مكتب) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الدراسات.)مقاولة في أشغال البناء..
 23 رقم) (: عنوان املقر االأتلاعي)
مركز الحياة الحي الصناعي))-)50ي)8 

أ ت ملول املغرب.

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

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتا ي:

حصة) (500 ( (: السيد حليد تابو)
بقيلة)00ي) رهم للحصة).

((: والطلبة) الرحلان  عبد  السيد 
500)حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) تابو  حليد  السيد 
موالي) شارع  28ي) رقم) املقاومة  حي 
 25000 الكريم) عبد  بن  الطاهر 

ورزازات املغرب.
اوطلبة) الرحلان  عبد  السيد 
ا ت ابريرن بومالن  ا س) عنوانه)ا))

50ي25)تنغبر املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) تابو  حليد  السيد 
موالي) شارع  28ي) رقم) املقاومة  حي 
 25000 الكريم) عبد  بن  الطاهر 

ورزازات املغرب
اوطلبة) الرحلان  عبد  السيد 
ا ت ابريرن بومالن  ا س) عنوانه)ا))

50ي25)تنغير املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي)أكتوبر) )بتاريخ) االبتدائية بانزكان)

)ي20)تحت رقم))ي3005/20.
Iي27

zagora consulting sarl

TOURTRAV
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

zagora consulting sarl
رقم9يي  شارع محلد 

الخامس ، 27900، زاكورة 
املغرب--------------------

TOURTRAV شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي السالم 
العروميات ترناتة - 27900 زاكورة 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

ي229.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تم) (2020 7ي) أنبر) في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«200.000) رهم»)أي من)»00.000ي 

عن) »500.000) رهم») إ 2)  رهم»)

أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي2) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بزاكورة)

2020)تحت رقم)290.

272I

FIDUCIAIRE KHALID

STE ALACHER TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

FIDUCIAIRE KHALID

 RUE(DE(BERKANE ، 60000، 2ي

OUJDA MAROC

STE ALACHER TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 25 شارع 

الحنصا ي - وأدة - 0000) وأدة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

85)7ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

2020)تقرر حل) 23)شتنبر) املؤرخ في)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (STE ALACHER TRAVAUX

وعنوان) 00.000ي) رهم  رأسلالها)

مقرها اإلأتلاعي)25)شارع الحنصا ي)

-)وأدة)-)0000))وأدة املغرب نتيجة)

ل):)عدم تحقيق الهدف التجاري.

و حد  مقر التصفية ب)25)شارع)

وأدة) ((0000 (- وأدة) (- الحنصا ي)

املغرب.)
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و عين:
السيد)ة))سعيد))الشرقاوي فا�سي)
(- الحنصا ي) شارع  (25 عنوانه)ا)) و 
وأدة)0000))وأدة املغرب كلصفي)

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)3009.
273I

CONSEILS EVERNAGE

 MARGHICH
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°7ي

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

 MARGHICH CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي اقامة 
أوهرة الطابق التاني شقة رقم 
7ي شارع عالل الفا�سي - 20000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
27)08ي

 29 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 شتنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MARGHICH CONSTRUCTION

اعلال) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
البناء)متنوعة.

اقامة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
7ي  أوهرة الطابق التاني شقة رقم)
شارع عالل الفا�سي)-)20000)مراكش)

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: كعدي) هشام  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
000.ي  (: كعدي) هشام  السيد  (

بقيلة)00ي) رهم.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) كعدي  هشام  السيد 
حي ا ت تسليت تجزئة أليلة بلوك)
3ي)رقم))2)بني مالل)20000)مراكش)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) كعدي  هشام  السيد 
حي ا ت تسليت تجزئة أليلة بلوك)
3ي)رقم))2)بني مالل)20000)مراكش)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
التجارية بلراكش))بتاريخ)-)تحت رقم)

272I

HORIZON LINES SARL

BOISERIE JABAL EL ALAM
إعالن متعد  القرارات

HORIZON LINES SARL
شارع محلد اليز دي، إقامة 

امندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم يي ، 93020، تطوان املغرب
 BOISERIE JABAL EL ALAM

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة»
وعنوان مقرها االأتلاعي: شارع 

الحاأب، مسجد السنة، رقم 8،  - 
93000 تطوان املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2339

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
2020)تم اتخاذ) 09) أنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
عل2) الذي  نص  ي:) رقم) قرار 
ما لي:)املصا قة عل2 التوزيع الجد د)
عقد) عل2  بناء) الشركة  لرأسلال 
السابق) بالشريك  املتعلق  اإلراثة 
املالك) أرهون  الكريم  عبد  املرحوم 
وأربعلائة) آالف  ثالثة  مجلوعه  ملا 
إأتلاعية) حصة  ((3.230( وثالثون)

من فئة مائة))00ي)) رهم.
قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)
مجلوعه) ما  تفويت  عل2  املصا قة 
حصة) )0.000ي)) آالف) عشرة 
آالف) عشرة  أصل  من  اأتلاعية 
امللثلة) ( حصة اأتلاعية) )0.000ي))
من) تلت  الشركة،) رأسلال  ملجلوع 
بنونة) السالم  عبد  السيد  طرف 
والسيد عبد الكريم الخطيب والسيد)
أوا  بنتاويت والسيد عبد اللطيف)
أرهون) الخالق  عبد  والسيد  أرهون 
لفائدة) والسيد محلد أرهون وذلك 
الشركاء)الجد :)السيد محلد العاقل)
خلسة) مجلوعه  ما  تللك  الذي 
حصة) )20ي.5)) آالف ومائة وأربعون)
اأتلاعية من فئة مائة))00ي)) رهم)
والسيدة نهلة العاقل التي تللكت ما)
وخلسة) وسبعلائة  ألف  مجلوعه 
حصة اأتلاعية من) )5ي7.ي)) عشر)
فئة مائة))00ي)) رهم والسيدة هالة)
العاقل التي تللكت ما مجلوعه ألف)
)5ي7.ي)  عشر) وخلسة  وسبعلائة 
حصة اأتلاعية من فئة مائة))00ي) 
التي) العاقل  يسرا  والسيدة   رهم 
وأربعلائة) ألف  ما مجلوعه  تللكت 
اأتلاعية) حصة  )230.ي)) وثالثون)

من فئة مائة))00ي)) رهم.
قرار رقم)3:)الذي  نص عل2 ما لي:)
املصا قة عل2 استقالة السيد عبد)
الشركة) تسيير  من  الخطيب  الكريم 
وتعيين السيد محلد العاقل،)مغربي)
محند) بشارع  القاطن  الجنسية،)
رقم) أ،) (– يسرا) إقامة  الورياغلي،)
املغرب،) (– تطوان) (،93000 0ي،)
مسيرا ومتصرفا باسم الشركة ملدة)
الصالحيات) وتخويله  محدو ة  غير 

والتوقيع) الشركة  لتلثيل  القانونية 
باسلها.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)
النظام امسا�سي التالية:)

بند رقم)):)الذي  نص عل2 ما لي:)
املساهلات

بند رقم)7:)الذي  نص عل2 ما لي:)
رأسلال الشركة

عل2) الذي  نص  5ي:) رقم) بند 
ما لي:)تعيين املسير ن ومدة وصالحية)

التسيير
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي) أنبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)75ي).

275I

MEH EXPERTISE

SIHSID
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

MEH EXPERTISE
28 زنقة املحطة شقة رقم 8 حي 

إقبال خريبكة ، 25023، خريبكة 
املغرب

SIHSID شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : رقم 
92 حي املنطلق بولنوار  - 25000 

خريبكة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي297.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2020 08) أنبر) في) املؤرخ 
شركة ذات املسؤولية) (SIHSID حل)
 (0.000 رأسلالها) مبلغ  املحدو ة 
 رهم وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم)
 25000 (- ( بولنوار) املنطلق  حي  (92
خريبكة املغرب نتيجة مزمة القطاع)

واملنافسة.
و عين:

و) عتقاوي  ( سعيد) السيد)ة))
عنوانه)ا))حي املنطلق رقم)92)بولنوار)
25000)خريبكة املغرب كلصفي))ة))

للشركة.
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و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

رقم) وفي  (2020 08) أنبر) بتاريخ)

 25000 (- ( بولنوار) املنطلق  حي  (92

خريبكة املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)ي2) أنبر)

2020)تحت رقم)908.

27(I

secotrages snc

BARTAL STONE TRAV
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

secotrages snc
رقم 2 زنقة ا ريس الياموري بالعربي 

وأه عروس مكناس ، 50000، 

مكناس املغرب

BARTAL STONE TRAV شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة 7  
رقم 8ي حي حسان بن النعلان م.ج  

- 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي73ي5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 03) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.BARTAL STONE TRAV

اشغال) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

عامة))او البناء.
  7 زنقة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
8ي)حي حسان بن النعلان م.ج)) رقم)

- 50000)مكناس املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: رضوان) برطال  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) رضوان  برطال  السيد 
8ي)مكرر حي حسان بن) رقم) (7 زنقة)

النعلان م.ج)50000)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) رضوان  برطال  السيد 
مكرر حي حسان بن) 8ي) رقم) زنقة7)

النعلان م.ج)50000)مكناس املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

2020)تحت رقم)MK-083-5ي2ي20.

277I

LA GENERALE D’EXPERTISE

 CHOCO INVEST

)S.A.R.L (AU
إعالن متعد  القرارات

LA GENERALE D›EXPERTISE

 AVENUE MOULAY YOUSSEF

 RES. YASSINE 1 APPT 17

TANGER ، 90100، طنجة املغرب

 (CHOCO(INVEST(S.A.R.L (AU

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االأتلاعي: 

 COMPLEXE HASSANI III RES

 CHOROUK 2 N° 43 GZENAYA -

TANGER - 90000 طنجة  املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

983ي8.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

9ي20)تم اتخاذ) ي3) أنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)
السيد) حصص  أليع  بيع  قبول 
حصة) 000ي) أي) علي،) الطاهري 
الطاهري) السيد  لفائدة  اأتلاعية،)

الحسين
قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)
استقالة السيد الطاهري علي كلسير)

وحيد للشركة
قرار رقم)3:)الذي  نص عل2 ما لي:)
الحسين) الطاهري  السيد  تعيين 

كلسير وحيد للشركة
قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تحيين القانون امسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)
بند رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)

املساهلين
بند رقم)):)الذي  نص عل2 ما لي:)

تقسيم حصص الشركة
عل2) الذي  نص  2ي:) رقم) بند 

ما لي:)تعيين مسير وحيد للشركة
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
يي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)998)23.
278I

زوبير بوتغلاس

STE AI SAADAE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

زوبير بوتغلاس
اكنول املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب
STE AI SAADAE SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي املسيرة 
اكنول املركز تازة - 3500 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(57

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) 2ي)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 
باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE AI(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.SAADAE SARL AU
غرض الشركة بإ جاز):)مقهى).

حي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
املسيرة اكنول املركز تازة)-)3500)تازة)

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: السيدة عائشة قرقاش)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة عائشة قرقاش عنوانه)ا))
تازة) اكنول  االعل2  الشهداء) حي 

35000)تازة))املغرب).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة عائشة قرقاش عنوانه)ا))
تازة) اكنول  االعل2  الشهداء) حي 

35000)تازة))املغرب)
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
02) أنبر) بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2020)تحت رقم)5)5.
279I

FIDU ALIMTYAZ

 STE BOUZOUBAA
 SECURITY ET GUARDING

SERVICES «BSGS« SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
الشقة 2 علارة 7ي شارع محلد 

الزرقطوني الطابق امول، م.ج فاس 
FES MAROC ،30000 ،

 STE BOUZOUBAA SECURITY ET
 GUARDING(SERVICES «BSGS«

SARL شركة ذات املسؤولية 
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املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي قصبة 

النوار  رب الفران رقم 2ي فاس  - 
30000 فاس  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(5377

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 03) أنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
 BOUZOUBAA SECURITY ET
 GUARDING SERVICES »BSGS»

.SARL
شركة)) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

توريد وكيل االمن).
قصبة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
(- ( فاس) 2ي) النوار  رب الفران رقم)

30000)فاس))املغرب).
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد بوزوبع محلد):))950)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
 50 ( (: ( عائشة) املرابطي  السيدة 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) محلد  بوزوبع  السيد 
ي29) رب الفوقي حي املرينيين فاس))

30000)فاس))املغرب).
عائشة)) املرابطي  السيدة 
ي29) رب الفوقي حي) رقم) عنوانه)ا))
املرينيين فاس))30000)فاس))املغرب).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عائشة)) املرابطي  السيدة 
ي29) رب الفوقي حي) رقم) عنوانه)ا))
املرينيين فاس))30000)فاس))املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

8ي) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)78)3.

280I

GLOFID

KARY WORLD
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOFID

)9ي شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 2 ، 20300، الدار 

البيضاء املغرب

KARY WORLD شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 75 شارع 

يي  نا ر الطابق االول الشقة 9)ي - 

30ي20 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

283273

ي0  عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020  أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 KARY (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.WORLD

(- (: بإ جاز) الشركة  غرض 

االعالميات)-)االستشارات اال ارية).

75)شارع) عنوان املقر االأتلاعي):)

 - 9)ي  يي) نا ر الطابق االول الشقة)

30ي20)الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: السيدة اباشيخ كريلة)
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة اباشيخ كريلة عنوانه)ا))
0ي  تجزئة الخير اقامة الواحة شقة)
اوال ) الصناعية  املنطقة  ي) طابق)

صالح))27000)النواصر املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة اباشيخ كريلة عنوانه)ا))
0ي  تجزئة الخير اقامة الواحة شقة)
اوال ) الصناعية  املنطقة  ي) طابق)

صالح))27000)النواصر املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم))ي7580.
Iي28

MEH EXPERTISE

SIHSID
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

MEH EXPERTISE
28 زنقة املحطة شقة رقم 8 حي 

إقبال خريبكة ، 25023، خريبكة 
املغرب

SIHSID شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 
املنطلق رقم 92 بولنوار  - 25000 

خريبكة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ي297.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 نونبر) (2( املؤرخ في)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
 (0.000 رأسلالها) مبلغ  ( (SIHSID
حي) اإلأتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
 25000 (- ( بولنوار) (92 املنطلق رقم)
أزمة) (: ل) نتيجة  املغرب  خريبكة 

القطاع واملنافسة.
رقم) ب  التصفية  مقر  حد   و 
 25000 (- ( بولنوار) املنطلق  حي  (92

خريبكة املغرب.)

و عين:

و) عتقاوي  ( سعيد) السيد)ة))

عنوانه)ا))حي املنطلق رقم)92)بولنوار)

25000)خريبكة املغرب كلصفي))ة))

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)7ي) أنبر)

2020)تحت رقم)907.

282I

CABINET BASIC-COMPTA

 KARIMI FROID IMPORT
EXPORT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BASIC-COMPTA

 27RUE(CASABLANCA 2 EME

 ETAGE(APPARTEMENT(N°3 ،

60000، OUJDA(MAROC

 KARIMI FROID IMPORT

EXPORT SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

املغرب العربي علارة الحبوس 

الطابق الثاني الشقة رقم 3 - 

0000) وأدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي5ي)3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
 KARIMI FROID IMPORT

.EXPORT SARL AU
(: بإ جاز) الشركة  غرض 
 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX

FROID ET CLIMATISATION
 MARCHAND DE TOUT
 MATÉRIEL DE FROID ET

CLIMATISATION
.IMPORT EXPORT

شارع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
الحبوس) علارة  العربي  املغرب 
الطابق الثاني الشقة رقم)3 - 0000) 

وأدة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد حلو كريمي):))000.ي)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) كريمي  حلو  السيد 
اليعالوي) بلخير  تجزئة  مغنية  طريق 
رقم)9)ي)مكرر)0000))وأدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) كريمي  حلو  السيد 
رقم) اليعالوي  بلخير  تجزئة  مغنية 

9)ي)مكرر)0000))وأدة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
يي) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)2925.
283I

phare(consulting

WIS FOOD
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

phare(consulting
 marrakech(av. allal(el(fassi °2ي

 imm(alhamra 2 n ، 40000،
marrakech(maroc

WIS FOOD شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي محل رقم 

232 اقامة االندلس أليز شارع ابن 

تومرت  - 20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

935)0ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 غشت) 2ي)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 WIS (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.FOOD

بإ جاز) الشركة  غرض 

وحلويات،تنظيم) مخبزة  (:

امحداث،مقهى،مطعم،.

عنوان املقر االأتلاعي):)محل رقم)

اقامة االندلس أليز شارع ابن) (232

تومرت))-)20000)مراكش املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

نبيل) الكريم  عبد  ناجي  السيد 

00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي) ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

نبيل) الكريم  عبد  ناجي  السيد 

AV GEORGES-  9/0052 عنوانه)ا))

 TRUFFAUT 2020 LIEGE

BELGIQUE 2020)ليل فرنسا.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

نبيل) الكريم  عبد  ناجي  السيد 

AV GEORGES-  9/0052 عنوانه)ا))

 TRUFFAUT 2020 LIEGE

BELGIQUE 2020)ليل فرنسا

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
05)أكتوبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)0ي0)يي.
282I

FIDUCO ATROU

FRIGO SAHARIEN
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDUCO ATROU TANTAN
 TANTAN(TANTAN، 82010،

TAN-TAN maroc
FRIGO SAHARIEN شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي السالم 

الوطية طانطان 0ي820 طانطان 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي550

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 غشت) )ي)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 FRIGO(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.SAHARIEN
تصنيع) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
املنتجات) بيع  و  ،تسويق  تحويل) (،

البحرية)).
حي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
0ي820  طانطان) الوطية  السالم 

طانطان املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد الفكاك رشيد)):))50)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
50)حصة) ( (: ( السيد بولون احلد)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
 900 ( (: حوت) طانطان  ( الشركة)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( الفكاك رشيد) السيد 

الحي اال اري الوطية)82000)طانطان)

املغرب.

عنوانه)ا)) ( احلد) بولون  السيد 

طانطان) (82000 ( ( الوفاء) حي  (279

املغرب.

الشركة))طانطان حوت عنوانه)ا))

 82000 ( الوطية) بلد ة  السالم  حي 

طانطان املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( الفكاك رشيد) السيد 

الحي اال اري الوطية)82000)طانطان)

املغرب

عنوانه)ا)) ( احلد) بولون  السيد 

طانطان) (82000 ( ( الوفاء) حي  (279

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بطانطان))بتاريخ)02)شتنبر)

2020)تحت رقم)3)ي.

285I

ASHAM  MOHAMED

بورتو ريكو
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

ASHAM  MOHAMED

 WELLAYA  TETOUAN

 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC

بورتو ريكو  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي أغراس 

الطابق الرابع رقم 20 مرتيل حي 

أغراس الطابق الرابع رقم 20 مرتيل 

93020 تطوان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(337

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 يي) أنبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
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تفويت السيد))ة))نور الد ن))عتو)
500)حصة اأتلاعية من أصل)500 
سفيان) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

اوشن))بتاريخ)يي) أنبر)2020.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
5ي) أنبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)85ي).

28(I

ste(holdings(missour(sarl(au

شركة بوعجاجيات
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste(holdings(missour(sarl(au
 hay(essalam(hay(essalam،

missour ،33250 املغرب
شركة بوعجاأيات  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي بئر 

انزران ميسور . - 33250 ميسور  
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
يي8ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 5ي) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
شركة) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

بوعجاأيات).
(، املعا ن) (: غرض الشركة بإ جاز)

املقالع)..
بئر) حي  (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
ميسور)) (33250 (- (. ميسور) انزران 

املغرب).
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 30.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 
 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد مصطفى بوعجاجي)):))300 
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

بوعجاجي)) مصطفى  السيد 
ميسور)) الشلا ي  اكلي  حي  عنوانه)ا))

33250)ميسور))املغرب).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بوعجاجي)) مصطفى  السيد 
 33250 ( حي اكلي ميسور) عنوانه)ا))

ميسور))املغرب)
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية ببوملان)

2020)تحت رقم)2020/ي20.
287I

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

STE GROUPE FARKHI-
ALAMI BTP

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تحويل الشكل القانوني للشركة

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL
 APP(N° 11 RUE(IMM 9 RAHAL
 MESKINI(VN(FES ، 30000، FES

MAROC
 STE GROUPE FARKHI-ALAMI
BTP شركة ذات املسؤولية املحدو ة
و عنوان مقرها االأتلاعي رقم 05ي 
تجزئة نا  ة الطابق الثاني بنسو ة 

فاس - 30000 فاس .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
88ي20025ييي203.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)ي0) أنبر)2020)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدو ة»)إ 2)»شركة)
ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك)

الوحيد».
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)52983.
288I

FNMCOMPTA

COLLECTRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 2ي
 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

COLLECTRANS  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي مكتب رقم 
03 إقامة  اسلين 25  ب.  يعقوب 

املنصور - القنيطرة - 2020ي 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57805

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 9ي)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. COLLECTRANS
نقل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

العلال.
مكتب) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
ب. ) ( (25 إقامة  اسلين) (03 رقم)
يعقوب املنصور)-)القنيطرة)-)2020ي 

القنيطرة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
الغيدوني) العزيز  عبد  السيد 
00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي) ( (:

للحصة).

(: الغيدوني) العزيز  عبد  السيد 
000ي)بقيلة)00ي) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

الغيدوني) العزيز  عبد  السيد 
زنقة) ( العش) حي  شارع  عنوانه)ا))
طنجة) ( (90000 طنجة) (29 رقم) 5ي)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الغيدوني) العزيز  عبد  السيد 
5ي  زنقة) ( شارع حي العش) عنوانه)ا))
رقم)29)طنجة)90000))طنجة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي  بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)2503.

289I

MIGI SARLAU

 MEDI INVEST GROUP
INTERNATIONAL

إعالن متعد  القرارات

MIGI SARLAU
MARRAKECH ، 40000، مراكش 

املغرب
 MEDI INVEST GROUP

INTERNATIONAL »شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االأتلاعي: -أ- 23 
باب العبيد تسلطانت مراكش - 

20000 مراكش املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.75729

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
املؤرخ في))ي)نونبر)2020

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)
بلقت�سى قرار الشريك الوحيد املؤرخ)
املصا قة) تلت  (2020 نونبر) )ي) في)
تفويت السيد ميجي كريستوف) عل2:)
اأتلاعية) حصة  0000ي) أوزيف)
لفائدة) حصة  0000ي) أصل) من 

السيد نداو بيراما.
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قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

بلقت�سى قرار الشريك الوحيد املؤرخ)

إضافة) تلت  (2020 نونبر) )ي) في)

إ 2 نشاط الشركة) التالية  امنشطة 

وبيع) وشراء) وتأأير  إ ارة  (: الحا ي)

العلليات الزراعية.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)

بند رقم)3:)الذي  نص عل2 ما لي:)

غرض الشركة

بند رقم)):)الذي  نص عل2 ما لي:)

مساهلات

بند رقم)7:)الذي  نص عل2 ما لي:)
رأس املال

عل2) الذي  نص  (:23 رقم) بند 

ما لي:)تعيين أول مدراء

عل2) الذي  نص  (:22 رقم) بند 

ما لي:)التوقيع االأتلاعي

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

)ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم))0)8يي.

290I

Afifa(BELHANA

 SOLUTIONS ELECTRIQUES

ET RESEAUX SUD  S.E.R.S
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

Afifa(BELHANA

شارع يي  نا ر٬ علارة ٲ رار٬1 
الطابق اٲلول٬ مكتب رقم 3 حي 

الداخلة، 0)800، ٲكا  ر٬ املغرب

 SOLUTIONS ELECTRIQUES ET

RESEAUX(SUD  S.E.R.S شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 0ي 

مكرر، بلوك يي، شارع 7، حي بئر 

أنزران، تيكيوين - 50)80، ٲكا  ر،  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

252(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 شتنبر) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 SOLUTIONS ELECTRIQUES ET

.RESEAUX SUD  S.E.R.S

اإلنشاء٬  (: غرض الشركة بإ جاز)

وكل) اإلستشارات٬) التقني٬) الدعم 

اٲلنشطة التجارية الخاصة باٲلأهزة)

بالكهرباء٬  املتعلقة  واملعدات٬)

الشبكات) املتجد ة٬) الطاقات 

املراقبة٬  ٲنظلة  املعلوماتية٬)

والكهروميكانيك،)باإلضافة إ 2 أليع)

اٲلنشطة اٲلخرى.
0ي  رقم) (: عنوان املقر االأتلاعي)

بئر) حي  (،7 شارع) يي،) بلوك) مكرر،)

ٲكا  ر،)) (،80(50 (- تيكيوين) أنزران،)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

00.000,00ي) رهم،)مقسم كالتا ي:

00ي  ( (: حجوض) السيد  ونس 

حصة بقيلة)00,00ي) رهم للحصة).

00ي  ( (: اخصاي) احلد  السيد 

حصة بقيلة)00,00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد  ونس حجوض عنوانه)ا))
الحسني٬  حي  (٬11 رقم) ف٬) بلوك 

80020)ٲكا  ر٬)املغرب.

عنوانه)ا)) اخصاي  احلد  السيد 
 80090 ٲنزا٬  (٬1 رقم) (٬2 ب) بلوك 

ٲكا  ر٬)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  ونس حجوض عنوانه)ا))
الحسني٬  حي  (٬11 رقم) ف٬) بلوك 

80020)ٲكا  ر٬)املغرب.

عنوانه)ا)) اخصاي  احلد  السيد 
 80090 ٲنزا٬  (٬1 رقم) (٬2 ب) بلوك 

ٲكا  ر٬)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي) أنبر) بتاريخ) ( باكا  ر) التجارية 

2020)تحت رقم)97537.

Iي29

املركز الجهوي لالستثلار لجهة  رعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

 SOCIETE «SAWTIYAT IMAD

MUSIC «  SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة  رعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد علارة  ا س 

الطابق االول ورزازات، 25000، 

ورزازات املغرب

 SOCIETE «SAWTIYAT(IMAD

MUSIC «  SARL(AU  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وار 

ا لسان  - 25000 ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

75ييي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 08) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE »SAWTIYAT IMAD

. MUSIC »  SARL AU

*إ ارة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

علليات الخدمة))تنظيم امحداث).

*)موسيقي او عازف
*تأأير االالت املوسيقية.

:) وار) االأتلاعي) املقر  عنوان 
ا لسان))-)25000)ورزازات املغرب.

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

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد اولباز علا ):))000.ي)حصة)
بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) علا   اولباز  السيد 
 25000 23ي  2رقم) شلس) تجزئة 

ورزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) علا   اولباز  السيد 
 25000 23ي  2رقم) شلس) تجزئة 

ورزازات املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بورزازات))بتاريخ)8ي) أنبر)

2020)تحت رقم)-.

292I

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

STE GROUPE FARKHI-
ALAMI BTP

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تفويت حصص

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL
 APP(N° 11 RUE(IMM 9 RAHAL
 MESKINI(VN(FES ، 30000، FES

MAROC
 STE GROUPE FARKHI-ALAMI
BTP شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 05ي 
تجزئة نا  ة الطابق الثاني بنسو ة 

فاس  30000 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52983

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) (2020 ي0) أنبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
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الفرخي) ( مرا ) )ة)) السيد) تفويت 
500)حصة اأتلاعية من أصل)500 
مصطفى)) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

العلوي بتاريخ)يي) أنبر)2020.
)االشرف) )ة))سعد) تفويت السيد)
من) اأتلاعية  حصة  (500 العلمي)
)ة)) السيد) ( 500)حصة لفائدة) أصل)
يي) أنبر) العلوي بتاريخ) ( مصطفى)

.2020
القانوني) اإل داع  تم 
بتاريخ) ( بفاس) التجارية  باملحكلة 
رقم) تحت  (2020 ي2) أنبر)

88ي20025ييي203.
293I

مكتب الرياني لللحاسبة

ليد سكرين
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

مكتب الرياني لللحاسبة
شارع محلد  او  رقم230  تطوان ، 

93020، تطوان املغرب
ليد سكرين شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 
محلد  ا و  رقم 230 - 93020 

تطوان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
7ي2ي2.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2020 أكتوبر) (2( في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة)
0.000ي  مبلغ رأسلالها) ( ليد سكرين)
 رهم وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع)
 93020  -  230 رقم) محلد  ا و  
االزمة) (: ل) نتيجة  املغرب  تطوان 

االقتصا  ة.
شارع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
 93020  -  230 رقم) محلد  ا و  

تطوان املغرب.)
و عين:

السيد)ة))عدنان))عقار و عنوانه)ا))
شارع حلو الزياني تجزئة املطار رقم)
تطوان املغرب كلصفي) (93000  22

)ة))للشركة.

و) الحضري  ( سعد) السيد)ة))
عنوانه)ا))شارع الجيش امللكي إقامة)
 93000  20 رقم) ي) ط) فلورينسا 

تطوان املغرب كلصفي))ة))للشركة.
و) عقار  ( السالم) عبد  السيد)ة))
تجزئة) الزياني  حلو  شارع  عنوانه)ا))
املطار رقم)22 93000)تطوان املغرب)

كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بتطوان))بتاريخ)28)أكتوبر)

2020)تحت رقم)9يي5.

292I

idaraty

زكاف طرنس
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

idaraty
 rue(tarik(ibn(ziad(n(105 2eme

 etage(n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

زكاف طرنس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي النهضة 
2)2 الزنقة ي9 رقم02 الطابق 02 

رقم 03 - 90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
29ي07ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) (2020 يي) أنبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
الفالح) ( زكرياء) )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اأتلاعية  حصة  (500
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  000.ي)
يي) أنبر) بتاريخ) اعبو   صهيب 

.2020
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
25) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)28059.

295I

AMJ MANAGEMENT

ZAHTI DEV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االر ن  اقامة  امنة   2 الطابق 

االول رقم 30   طنجة ، 90000، 
طنجة املغرب

ZAHTI DEV SARL AU  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع  

االر ن اقامة  لنا 2   في الطابق امول 
رقم 30 ، طنجة  90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.93227

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل) (2020 نونبر) يي) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
 ZAHTI DEV SARL(الشريك الوحيد
0.000ي) رهم) مبلغ رأسلالها) ( ( (AU
شارع)) اإلأتلاعي  مقرها  وعنوان 
االر ن اقامة  لنا)2)))في الطابق امول)
طنجة) (90000 ( طنجة) (، (30 رقم)
املغرب نتيجة ل):))شركة بدون نشاط.
شارع)) ب  التصفية  مقر  حد   و 
الطابق) في  ( ( (2 اقامة  لنا) االر ن 
امول رقم)30)،)طنجة)90000)طنجة)

املغرب).)
و عين:

و) ( الزحتي) ( ( زكرياء) السيد)ة))
ط) وفاء) الضح2  اقامة  عنوانه)ا))
طنجة))) (90000 ( طنجة) ي3) رقم) (7

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)237282.

29(I

CELIA EQUIPMENTS

CELIA EQUIPMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

CELIA EQUIPMENTS

)2 شارع مرس السلطان شقة 

3 الطابق االول ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

CELIA EQUIPMENTS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 3ي ، شارع 

أحلد املجاتي ، إقامة ليزالب الطابق 

امول شقة 8 املعاريف - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي7ي283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (02

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 CELIA (: اإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.EQUIPMENTS

غرض الشركة بإ جاز):)شراء)وبيع)

املكتبية,) اللوازم  وتوزيع  واستيرا  

ومعدات) واالثاث واملعدات املكتبية,)

الحاسوب,)واللوازم املدرسية

والخدمات) الطباعة  خدمات 

امللاثلة)

)بيع الكتب.

عنوان املقر االأتلاعي):)3ي)،)شارع)

أحلد املجاتي)،)إقامة ليزالب الطابق)

امول شقة)8)املعاريف)-)20000)الدار)

البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد اوخيي محلد):))500)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
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 500 ( (: اسلاعيل) امكون  السيد 
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اوخيي محلد عنوانه)ا))حي)
النسيم اقامة الكتبية شقة)7ي)طابق)

2 20000)الدار البيضاء)املغرب.
السيد امكون اسلاعيل عنوانه)ا))
 EH9 3DH 9يي/( ( رانكن  را ف)

ا دنبورغ املللكة املتحدة.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اوخيي محلد عنوانه)ا))حي)
النسيم اقامة الكتبية شقة)7ي)طابق)

2 20000)الدار البيضاء)املغرب
السيد امكون اسلاعيل عنوانه)ا))
 EH9 3DH 9يي/( ( رانكن  را ف)

ا دنبورغ املللكة املتحدة
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)8ي7578.

297I

ROCHDI ENERGIE SARL-AU

ROCHDI ENERGIE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ROCHDI ENERGIE SARL-AU
 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE
 ،3 EME(ETAGE(N° 20 ، 90020

طنجة املغرب
ROCHDI ENERGIE شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 

 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD
 ROYAUME ARABIE SAOUDITE

 3 EME(ETAGE(N° 20 - 90020
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
009ييي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) (2020 03) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ROCHDI ENERGIE

(: بإ جاز) الشركة  غرض 

الداخلية) املالبس  اشغال 

 travaux( de( lingerie(الصناعية

.(industrielle

(: االأتلاعي) املقر  عنوان 

 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE 3

EME ETAGE N° 20 - 90020)طنجة)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: رشدي) طارق  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) رشدي  طارق  السيد 

 2 ش) 0ي) شارع هارون الرشيد رقم)

90000)طنجة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) رشدي  طارق  السيد 

 2 ش) 0ي) شارع هارون الرشيد رقم)

90000)طنجة))املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

8ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)237352.

298I

SEGA CONSULTING SARL

KIDDY›S SARL AU
RC : 12243

فسخ عقد تسيير حر مصل تجاري)

)امشخاص املعنويون)

فسخ عقد تسيير حر مصل تجاري

 KIDDY’S( SARL( AU( -( RC( :

2223ي

بلقت�سى))الجلع العام االستثنائي)

مقرها) الكائن  (KIDD’YS لشركة)

 APR Nي 7يER (: ب) االأتلاعي 

 ETAGE IMMEUBLE TINMEL

   PLACE L’OUA VILLE NOUVELLE

AGADIR  MAROC  80000)املؤرخ)

في))ي)شتنبر)2020)تقرر ما لي:

فسخ عقد التسيير الحر لألصل) (

 L2, 039A, يer (: التجاري الكائن ب)

 étage,( Morocco( Mall,( Ain( Diab

(، املغرب) CASABLANCA 80ي20)

 KIDD’YS شركة) طرف  من  املوقع 

و) التجاري  لألصل  مالكة  بصفتها  (:

 SAKENZO SARL  - RC شركة)

282723)بصفتها مسيرة حرة.

299I

afaqconseil

OTMALI 2 PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

afaqconseil

 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

OTMALI 2 PRIVE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي الحي 

املحلدي رقم 77 الوحدة ي الطابق 

2 مراكش - 20000 مراكش مغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي0593ي
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 22) وليوز)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.OTMALI 2 PRIVE
مؤسسة) (: غرض الشركة بإ جاز)

التعليم الخاص.
الحي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
املحلدي رقم)77)الوحدة)ي)الطابق)2 

مراكش)-)20000)مراكش مغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد الرواندي هيشام):))000.ي 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الرواندي هيشام عنوانه)ا))
اقامة مرأانة رقم))2)تاركة))20000 

مراكش مغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الرواندي هيشام عنوانه)ا))
اقامة مرأانة رقم))2)تاركة))20000 

مراكش مغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
غشت) ي3) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)5075يي.
500I

afaqconseil

WARWICK RÉSIDENCE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

afaqconseil
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 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

Warwick Résidence شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 257 

الحي الصناعي سيدي غانم الطابق 

2 مكتب رقم 9 مراكش - 20000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

95)05ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 مارس) (0(

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.Warwick Résidence

عقار) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

منعش عقاري.

 257 (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

الطابق) الصناعي سيدي غانم  الحي 

 20000 (- مراكش) (9 رقم) مكتب  (2

مراكش املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

((: رضوان) محلد  الغزا ل  السيد 

500)حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

رضوان) محلد  الغزا ل  السيد 

ي  البديع) أمرشيش  م  ح  عنوانه)ا))

 20000 مراكش) (28 علارة أ الشقة)

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء)

ومواطن مسيري الشركة:

السعيد) محلد  الغزا ل  السيد 

ي  البديع) أمرشيش  م  ح  عنوانه)ا))

 20000 مراكش) (28 علارة أ الشقة)

مراكش املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

غشت) 7ي) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)3ي29يي.

Iي50

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

VITAL THERA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

VITAL THERA شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 303 

تكنوبول ي بلوك س الطابق الثالث 

اكا  ر باي اكا  ر - 80000 اكا  ر 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

25285

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 VITAL (: اإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.THERA

عيا ة و) (: غرض الشركة بإ جاز)
مركز التدريب واالستشارات و العالج)

النف�سي.
عنوان املقر االأتلاعي):)رقم)303 
بلوك س الطابق الثالث) ي) تكنوبول)
اكا  ر) (80000 (- اكا  ر) باي  اكا  ر 

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
ا ري�سي)) بلحسين  غزالن  السيدة 
00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي) ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
ا ري�سي)) بلحسين  غزالن  السيدة 
شارع) اشنكلي  علارة  عنوانه)ا))
80000)اكا  ر) الحسن الثاني اكا  ر)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ا ري�سي)) بلحسين  غزالن  السيدة 
شارع) اشنكلي  علارة  عنوانه)ا))
80000)اكا  ر) الحسن الثاني اكا  ر)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2) أنبر) بتاريخ) ( باكا  ر) التجارية 

2020)تحت رقم)2)975.
502I

GLOBAL ADVICE SARLAU

 SOCIETE DE DIALYSE ET DE
 MALADIES RENALES DE

TIZNIT
إعالن متعد  القرارات

GLOBAL ADVICE SARLAU
7ي شارع باحلا  طابق 2 رقم 7 ، 

20000، الدارالبيضاء املغرب
 SOCIETE DE DIALYSE ET DE

 MALADIES RENALES DE TIZNIT
»شركة ذات املسؤولية املحدو ة»

وعنوان مقرها االأتلاعي: علارة 2 
تجزئة املسيرة شارع موالي الحسن 
بن  وسف تيزنيت - 85000  تيزنيت 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2329
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
2020)تم اتخاذ) 03)غشت) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تفويت حصص)
قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تغيير املسير
قرار رقم)3:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تعد ل التوقيع)
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)
بند رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)
 SOH MEDICAL ( الشركة) تفويت 
ا 2 السيد  ا �سي  وسف) (CENTER
اصل200  من  حصة  00ي) خليفة)
علر) راوندي  السيد  .تفويت  حصة)
 200 00ي)حصة من اصل) ( الفاروق)
ا 2 السيد زكرياء)باكو.)تفويت السيد)
راوندي علر الفاروق)00ي)حصة من)
اصل)200))ا 2 السيد ونصار محلد)))))))))))))
بند رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)
قبول استقالة السيد))بهالوي اسامة)
ونصار) ( من منصبه و تعيين السيد)

محلد))كلسير))أد د للشركة
بند رقم)3:)الذي  نص عل2 ما لي:)
للسيدان)) املشترك  التوقيع  الزامية 
ونصار محلد و راوندي علر الفاروق))

في أليع املستندات امللزمة للشركة)
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بتيزنيت))بتاريخ))ي)أكتوبر)

2020)تحت رقم)0ي7.

503I

CECOGEL / SARL

DELTA WATT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
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DELTA WATT شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي وأدة، حي 

الوحدة زنقة تازة زنقة النصح رقم 

22. - 000) وأدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

35877

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 شتنبر) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 DELTA(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.WATT
مقاول) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

تصنيع أنظلة الطاقة املتجد ة..

وأدة،) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

النصح) زنقة  تازة  زنقة  الوحدة  حي 
رقم)22. - 000))وأدة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 330 ( (: بنسعيد) أحلد  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 320 ( (: بوكد م) هشام  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 330 ( (: بنسعيد) محلد  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 330 (: بنسعيد) أحلد  السيد  (

بقيلة)00ي) رهم.

 320 (: بوكد م) هشام  السيد 

بقيلة)00ي) رهم.

 330 (: بنسعيد) محلد  السيدة 

بقيلة)00ي) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بنسعيد  أحلد  السيد 
ي2)زتقة يعقوب املنصور حي) بركان،)

الحسني)0000))بركان املغرب.

عنوانه)ا)) بوكد م  هشام  السيد 

زنقة) تازة  زنقة  الوحدة  حي  وأدة،)

النصح رقم)22 0000))وأدة املغرب.

السيد محلد بنسعيد عنوانه)ا))
رقم) ي) حي الربيع زنقة صبار) وأدة،)

يي 0000))وأدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بنسعيد  أحلد  السيد 
ي2)زنقة يعقوب املنصور حي) بركان،)

الحسني)3300))بركان املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

أكتوبر) (2( بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)2252.

502I

ficogedek(sarl(au

SILVIA PROMOTION
SARL AU 

إعالن متعد  القرارات

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

 SILVIA PROMOTION SARL AU

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

ذات الشريك الوحيد»

 VILLA :وعنوان مقرها االأتلاعي

 SILVIA, QU. BELAIR, CU, VN,

MEKNES - - مكناس املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.279(9

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) 9ي20) 30)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

عل2) الذي  نص  ي0:) رقم) قرار 

بــيـع0ي)حصـــة لــفــائــدة الســيـد) ما لي:)

علر أبو الكرم

عل2) الذي  نص  (:02 رقم) قرار 

ما لي:)تغيير الشكل القانوني للشركة)

من شركة ذات املسؤولية املحدو ة)

ذات الشريك الوحيد إ 2 شركة ذات)

املسؤولية املحدو ة.

عل2) الذي  نص  (:03 رقم) قرار 

ما لي:)تحويل املقر االأتلاعي للشركة)

ا 2 ضيعة سيلفيا ا ت علي وسعيد)

ازروفن مجاط مكناس

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)

.:)الذي  نص عل2 ما لي:) بند رقم)

مواءمة القانون امسا�سي للشركة

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

28)أكتوبر) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

9ي20)تحت رقم)8ي22.

505I

RAHHALI CONSEIL

ELABAT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAHHALI CONSEIL

 lot(al(azzouzia(marrakech 282ي

، 40000، Marrakech(Maroc

ELABAT شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 282ي 

العزوزية، مراكش - 20000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

97ي09ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 ي0) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ELABAT
مقاول) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

وامشغال) البناء) أشغال  مختلف  في 

العلومية.

رقم) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
 20000 (- مراكش) العزوزية،) 282ي)

مراكش املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: العلمي) احلد  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) العلمي  احلد  السيد 
 2 3)الطابق) اقامة الفضل علارة اي)
مراكش) (20000 مراكش) (،202 رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) العلمي  احلد  السيد 
 2 3)الطابق) اقامة الفضل علارة اي)
مراكش) (20000 مراكش) (،202 رقم)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
09) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)8329يي.

50(I

ficogedek(sarl(au

 SILVIA PROMOTION SARL
AU

إعالن متعد  القرارات

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

 SILVIA PROMOTION SARL AU
»شركة ذات املسؤولية املحدو ة»
وعنوان مقرها االأتلاعي: ضيعة 
سيلفيا ا ت علي وسعيد ازروفن 

مجاط  - - مكناس املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.279(9

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
املؤرخ في)ي3)أكتوبر)9ي20)تم اتخاذ)

القرارات التالية:)
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عل2) الذي  نص  ي0:) رقم) قرار 
لــفــائــدة) حصـــة  بــيـع990) ما لي:)

الســيـدة الزهرة اسنو�سي
عل2) الذي  نص  (:02 رقم) قرار 
امسا�سي) القانون  مواءمة  ما لي:)

للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)
بند رقم).:)الذي  نص عل2 ما لي:).

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
نونبر) 2ي) بتاريخ) ( بلكناس) التجارية 

9ي20)تحت رقم)2582.
507I

FOUZMEDIA

 LA SOCIETE CENTRE
  D’AFFAIRES SALE – SARL-

--CAS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 LA SOCIETE CENTRE

  D’AFFAIRES(SALE – SARL-
CAS-- شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 25 زنقة 

اشبيلية مكتب رقم 2 - 2000ي 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(357

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 غشت) 3ي)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 LA (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE CENTRE D’AFFAIRES

.-SALE(–(SARL-((-CAS
غرض الشركة بإ جاز):)بيع وشراء)

العقارات وامللتلكات

التصد ر واالستيرا .
زنقة) (25 (: عنوان املقر االأتلاعي)
2000ي   -  2 رقم) مكتب  اشبيلية 

القنيطرة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) حليد  معلم  السيد 
2000ي  ( زنقة ف فال فلوري) ( 5يي)

القنيطرة املغرب.
عبداللطيف) تكرومت  السيد 
عنوانه)ا))قطاع)9)اقامة حدائق اراما)
حي) الرمان  زنقة  (( الشقة) (5 علارة)

الرياض)20000)الرباط املغرب.
عبداالله) بوسويس  السيد 
عنوانه)ا))حي ابي رقراق زنقة)82)رقم)

32 20000)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عبداللطيف) تكرومت  السيد 
عنوانه)ا))قطاع)9)اقامة حدائق اراما)
حي) الرمان  زنقة  (( الشقة) (5 علارة)

الرياض)20000)الرباط املغرب
عبداالله) بوسويس  السيد 
عنوانه)ا))حي ابي رقراق زنقة)82)رقم)

32 20000)الرباط املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي0  بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

أكتوبر)2020)تحت رقم)-.

509I

CECOGEL / SARL

 ECOLE DE STADE
D›HONNEUR PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

 ECOLE DE STADE D›HONNEUR
PRIVE شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي وأدة، 
شارع بوبكر القا  ري تجزئة بنخيران 

رقم 207. - 0000) وأدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3(085

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 ECOLE(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.DE STADE D’HONNEUR PRIVE
مركز) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

اللغة،)والدورات االضافية.
وأدة،) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
شارع بوبكر القا  ري تجزئة بنخيران)

رقم)207. - 0000))وأدة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:
00ي  ( (: السيد املصطفى بوكريط)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
00ي  (: السيد املصطفى بوكريط) (

بقيلة)00ي) رهم.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
بوكريط) املصطفى  السيد 
بكر) أبو  شارع  وأدة،) عنوانه)ا))
 207 رقم) بنخيران  تجزئة  قا  ري 

0000))وأدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بوكريط) املصطفى  السيد 
بكر) أبو  شارع  وأدة،) عنوانه)ا))
قا  ري نجزئة بنخيران زنقة ب)2)رقم)

9 0000))وأدة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

02) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)2802.

Iيي5

MDIQ NORD TRANSPORT

املضيق نورد طرانسبور
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MDIQ NORD TRANSPORT

 BOUCHAFRA DOUAR

 ،BOUZARLANE(MDIQ، 93200

املضيق املغرب

املضيق نور  طرانسبور شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي بوشفرة 

 وار بوزغالن - 93200 املضيق 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

95ي28

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (30

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)املضيق)

نور  طرانسبور.

نقل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

العلال.

بوشفرة) (: عنوان املقر االأتلاعي)

املضيق) (93200 (- بوزغالن)  وار 

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
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السيد مرا  تجعيط):))00ي)حصة)
بقيلة)000.ي) رهم للحصة).

)السيد مرا  تجعيط):)00ي)بقيلة)
000.ي) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) تجعيط  مرا   السيد 
ي2  رقم) الزرقطوني  شارع  بوغابة 

00ي93)الفنيدق املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) تجعيط  مرا   السيد 
ي2  رقم) الزرقطوني  شارع  بوغابة 

00ي93)الفنيدق املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
02) أنبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)29ي).

3Iي5

zagora consulting sarl

ZAGORA ECOPARC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zagora consulting sarl
رقم9يي  شارع محلد 

الخامس ، 27900، زاكورة 
املغرب--------------------

ZAGORA ECOPARC  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي امزرو - 

27900 زاكورة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3385

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 03) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. ZAGORA ECOPARC
تقد م) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الخدمات السياحية)).
عنوان املقر االأتلاعي):)حي امزرو)

- 27900)زاكورة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد رشيد علها):))000.ي)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) السيد رشيد علها عنوانه)ا))

امزرو)27900)زاكورة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) السيد رشيد علها عنوانه)ا))

امزرو)20000)زاكورة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بزاكورة)

2020)تحت رقم)205.

2Iي5

BUSINESS CENTER.COM

ANBT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم )23 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم ) ، 20390، 
الدارالبيضاء املغرب

ANBT شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع عبد 
املومن رقم )23 زنقة باسكي اقامة 
ف8 الطابق الثاني مكتب رقم )  - 

20390 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
279289

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) 9ي)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
.ANBT(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

تهدف) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
الشركة في املغرب والخارج إ 2:

أو) امعلال  بجليع  القيام  (•
اإلنشاءات املختلفة.

البناء) أعلال  مختلف  مقاول  (•
والهندسة املدنية وأليع املهن.

التركيب) أعلال  بجليع  القيام  (•
والتركيبات والتجهيزات.
•)توريد موا  البناء.

املوا ) أليع  وتصد ر  استيرا   (•
واملنتجات وموا  البناء.

املعامالت) كافة  وتنفيذ  إنجاز  (•
العقارية.

•)نشاط املطور.
•)التجارة العامة؛

استيرا  و تصد ر)؛ (•
وإ ارة وتأأير وبيع) حيازة وبناء) (•
لالستخدامات) العقارات  أليع 

السكنية أو املهنية أو التجارية.
•)امللكية واإل ارة والتشغيل بشكل)
عام عن طريق اإل جار أو اإل جار أو أي)
شكل آخر من أشكال العقارات التي)
)أو:) عليها) الحصول  الشركة  تنوي 

ألبت إ 2 الشركة))؛
تنفيذ أي عللية تطوير عقاري) (•
تدخل في نطاق النصوص والقوانين)

املعلول بها بشأن التطوير العقاري.
علل) أي  وتشغيل  وبيع  شراء) (•

تجاري بشكل عام.
تقد م كافة الخدمات املتعلقة) (•

بامنشطة املذكورة أعاله.
•)تلثيل أليع العالمات التجارية)
،)والحصول عل2 االمتياز)،)واستغالل)
والتراخيص) االختراع  براءات  أليع 
التجارية) والعالمات  والعلليات 

واالمتيازات.

تأأير) (، تأأير) (، حيازة) (، إنشاء) (•

(، التجارية) امصول  أليع  إ ارة  (،

أليع) تشغيل  (، التركيب) (، التأأير)

(، التجارية) امصول  (، املؤسسات)

تتعلق) (، الورش) (، املصانع) (، املخازن)

بواحد أو بامنشطة املحد ة امخرى)؛

•) راسة أليع املشاريع واملشاركة)

في كافة الشؤون التجارية والصناعية)

واملالية واملنقولة والعقارية املتعلقة)

بهدف) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

توسع) تسهل  قد  التي  أو  الشركة 

الشركة وتطويرها.

املعامالت) أليع  (، أعم) وبشكل 

التجارية واملالية واملنقولة والعقارية)

املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر)،)

كلًيا أو أزئًيا بأحد امشياء)املحد ة أو)

بأي أشياء)ملاثلة.

عنوان املقر االأتلاعي):)شارع عبد)

زنقة باسكي اقامة) (23( املومن رقم)

 -   ( الطابق الثاني مكتب رقم) ف8)

20390)الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد علي انويكة):))000.ي)حصة)

بقيلة)00.000ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) انويكة  علي  السيد 

2)علارة ا الشقة) اقامة سكينة ا لو)

73)حي ابن رشد)2020ي)تلارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) نعيم  سعيد  السيد 

0ي  الرقم) (2 علارة) سبتة  شارع 

0ي288)املحلد ة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

0ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2020)تحت رقم)7ي7535.

I)ي5
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BUSINESS CENTER.COM

LACUS CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم )23 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم ) ، 20390، 
الدارالبيضاء املغرب

LACUS CONSULTING
 شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي اقامة 

ماتريس ي57 بلوك ا الطابق الثاني 
شارع محلد السا س السوي�سي - 

0000ي الرباط املغرب.
تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
85)7يي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)يي)غشت)2020)تم))تحويل))
للشركة) الحا ي  االأتلاعي  املقر 
ا) بلوك  ي57) ماتريس) »اقامة  من)
الطابق الثاني شارع محلد السا س)
الرباط املغرب») 0000ي) (- السوي�سي)
إ 2)»شارع عبد املومن رقم))23)زنقة)
الثاني) الطابق  ف8) اقامة  باسكي 
مكتب رقم))  - 20390)الدار البيضاء))

املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
نونبر) 9ي) بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2020)تحت رقم)22)08ي.
7Iي5

BUSINESS CENTER.COM

LACUS CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم )23 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم ) ، 20390، 
الدارالبيضاء املغرب

LACUS CONSULTING شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي اقامة 
ماتريس ي57 بلوك ا الطابق الثاني 

شارع محلد السا س السوي�سي 
اقامة ماتريس ي57 بلوك ا الطابق 

الثاني شارع محلد السا س 

السوي�سي 0000ي الرباط املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

855ي28.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)يي)غشت)2020)تم))تحويل))

للشركة) الحا ي  االأتلاعي  املقر 

ا) بلوك  ي57) ماتريس) »اقامة  من)

الطابق الثاني شارع محلد السا س)

السوي�سي اقامة ماتريس)ي57)بلوك ا)

الطابق الثاني شارع محلد السا س)

املغرب») الرباط  0000ي) السوي�سي)
إ 2)»شارع عبد املومن رقم))23)زنقة)

الثاني) الطابق  ف8) اقامة  باسكي 

شارع عبد املومن رقم) (( مكتب رقم)
الطابق) )23)زنقة باسكي اقامة ف8)

الدار) (20390  ( رقم) مكتب  الثاني 

البيضاء))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم))23)75.

8Iي5

Global(Infobel

STE TRANS HANA ET SAFA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

Global(Infobel

 N°95 3 émé(étage  lotissement

alhouda ، 8000، Agadir(Maroc

  STE TRANS HANA ET SAFA

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 29 

 AIT  قسارية بوطالبي ا ت ملول

MELLOUL 8000 ا ت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

735ي2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. TRANS HANA ET SAFA
نقل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير).
 29 رقم) (: عنوان املقر االأتلاعي)
 AIT ( ملول) ا ت  بوطالبي  قسارية 
MELLOUL 8000)ا ت ملول املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد الناجي صدقي)):))500)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
السيد صدقي فريد)):))500)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
نقد ة)) (: ( صدقي) الناجي  السيد  (

بقيلة)50.000) رهم.
السيد صدقي فريد)):)نقد ة))بقيلة)

50.000) رهم.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( صدقي) الناجي  السيد 
حي موريس القليعة ا ت ملول))8000 

ا ت ملول املغرب.
السيد صدقي فريد))عنوانه)ا))حي)
 8000 ملول) ا ت  القليعة  موريس 

ا ت ملول املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( صدقي) الناجي  السيد 
حي موريس القليعة ا ت ملول))8000 

ا ت ملول املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
نونبر) (20 بتاريخ) ( بانزكان) االبتدائية 

2020)تحت رقم)970ي.
9Iي5

G.C.L. TRANSPORT SARL

G.C.L. TRANSPORT  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وفاة شريك

G.C.L. TRANSPORT(SARL
 Rue(Uruguay(N° 11 Maison(N°

2 ، 90000، TANGER(MAROC
G.C.L. TRANSPORT  SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 
أوروغواي رقم يي منزل رقم 2 

)لللراسلة : ص.ب. : ي208 املصل2 
طنجة.) 90000 طنجة املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 22389
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)ي2)شتنبر)2020)تم اإلعالم)
و) معوية  مصطفى  الشريك  بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  عل2  حصصه  توزيع 
غشت) (27 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2020)بالشكل امتي):
 9 ( (، ( معوية) محلد  السيد)ة))

حصة).
 9 ( (، ( معوية) سعيد  السيد)ة))

حصة).
السيد)ة))عبد السالم معوية))،))9 

حصة).
 9 ( (، ( معوية) هاشم  السيد)ة))

حصة).
السيد)ة))فاطلة الزهرة معوية))،))

2)حصة).
السيد)ة))عزيزة معوية))،))2)حصة)
 3 ( (، ( السيد)ة))حفيظة ابولعيش)

حصة).
 3 ( (، ( بنزكور) سليرة  السيد)ة))

حصة).
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
يي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)7332.
520I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

ORIENTAL LUMIERE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 
هللا رقم 32 الريش ، 52200، الريش 

املغرب
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ORIENTAL LUMIERE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي قصر ا ت 

تقرت  كرس تعاللين الريش       - 

52200 الريش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي253

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ORIENTAL LUMIERE

)االشغال) (: غرض الشركة بإ جاز)

الطاقة) الواح  تركيب  و  املختلفة 

الشلسية.

عنوان املقر االأتلاعي):)قصر ا ت)

(- ( ( ( ( ( ( كرس تعاللين الريش) ( تقرت)

52200)الريش املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد بوخروق محلد)))):))000.ي 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوخروق محلد))))عنوانه)ا))

مجاط)))))) 0ي) كلم) كاريان  تجزئة 

50000)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوخروق محلد))))عنوانه)ا))

تجزئة كاريان كلم)0ي)مجاط))مكناس))))

50000)مكناس املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بليدلت))بتاريخ))2) أنبر)

2020)تحت رقم)92ي.

Iي52

AYDAM  MEDICALS SERVICES

ايدم ميديكال
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

AYDAM  MEDICALS(SERVICES

قيسريه بن مرزوق حاره املد نه 

شارع الحاج  علي اليوسفي املحل 

رقم 3ي الطابق الثاني  بتطوان ، 

93000، تطوان املغرب

ا دم ميد كال  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي قيسريه 

بن مرزوق حاره املد نه شارع الحاج  

علي اليوسفي املحل رقم 3ي الطابق 

الثاني  - 93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي79)2

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 ماي) 3ي)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

ا دم) (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

ميد كال).

بيع) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

مستلزمات طبيه وأراحيه.

قيسريه) (: عنوان املقر االأتلاعي)

بن مرزوق حاره املد نه شارع الحاج))

الطابق) 3ي) علي اليوسفي املحل رقم)

الثاني))-)93000)تطوان املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

2.000.000) رهم،)مقسم كالتا ي:

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد السفياني هشام عنوانه)ا))

 93000 9ي  رقم) الخليسات  شارع 

تطوان املغرب.

وسيله) الريا�سي  السيدة 

9ي  شارع الخليسات رقم) عنوانه)ا))

93000)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

وسيله) الريا�سي  السيدة 

9ي  شارع الخليسات رقم) عنوانه)ا))

93000)تطوان املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

0ي) ونيو) بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)-.

523I

CABINET BADREDDINE

  MARRAKECH WILD BIRDS
»Par abréviation «MWB
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE

279 أ مسيرة ي اقامة هني الشقة 
رقم ي ، 0، مراكش املغرب

 MARRAKECH(WILD(BIRDS  Par

abréviation «MWB» شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي مقرها مع 

السيد بدر الد ن العربي محاسب 

قانوني الكائن ب A 279 مسيرة 

ي اقامة هني الشقة رقم ي0 - * 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

09253ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 شتنبر) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 MARRAKECH WILD BIRDS  Par

.»abréviation(«MWB

مزارع) (- (: بإ جاز) الشركة  غرض 

(، مغذي  واأن) (، فقاسة) (،  واأن)

منتج بيض.

-)مقاول لنقل البضائع بالسيارات)

التي تساوي حلولتها املعتلدة أو تزيد)

)للنقل الحضري.
ً
عن)5ي)طنا

)-)تنفيذ مجازر)»مسلخ الدواأن».

»لحوم) تبر د) مخزن  مشغل  (-

الدواأن والبيض».

أو) الصرف  منابيب  ع  ُمصِنّ (-

الغابات) »زراعة  املياه) توصيل 

الزراعية وتركيبها».

العلليات) أليع  العلوم  وعل2  (-

املدنية،)التجارية،)املالية،)الصناعية)

بصفة) ترتبط  قد  التي  والعقارية 

مباشرة أو غير مباشرة بغرض الشركة)

والتي من شأنها تطوير غرض الشركة.

مقرها) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

مع السيد بدر الد ن العربي محاسب)

ي  مسيرة) (A  279 ب) الكائن  قانوني 

اقامة هني الشقة رقم)ي0)-)*)مراكش)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 MARRAKECH WILD الشركة)

 BIRDS( ( Par( abréviation( «MWB«

00ي) رهم) بقيلة) حصة  (:( ( 1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) هشام  السيد  اني 

مراكش) (* (289 حرف أرقم) املسيرة2)

املغرب.

السيد فريد الواحيدي عنوانه)ا))

(* ( االز هار) البيضاء) تجزئة  (((

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)) ابراهيم  محرير  السيد 
سوق) (7 رقم) (8 بلوك) الداخلة  حي 
السبت اوال  النلة)*)بني مالل املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
يي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)8222يي.

522I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

ZOMIAPUB
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شارع فلسطين ، 30000، 

فاس املغرب
ZOMIAPUB شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي مكتب رقم 
9ي مكتب مارينا شارع عبد الكريم 

بن ألون الطابق 3 املد نة الجد دة 
فاس  فاس 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي529)

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ZOMIAPUB
غرض الشركة بإ جاز):)االشهار.

مكتب) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
عبد) شارع  مارينا  مكتب  9ي) رقم)
املد نة) (3 الطابق) ألون  بن  الكريم 
فاس) (30000 فاس) ( الجد دة فاس)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد زهير  وسف ابراهيم حنفي)

00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي) ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد زهير  وسف ابراهيم حنفي)

تجزئة) ي) قطعة) 8ي) رقم) عنوانه)ا))

فاس) (30000 فاس) زواغة  العنبرة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زهير  وسف ابراهيم حنفي)

تجزئة) ي) قطعة) 8ي) رقم) عنوانه)ا))

فاس) (30000 فاس) زواغة  العنبرة 

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

2ي) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)09)3.

525I

akassri omar

نورد اكو روسيكلينك
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

akassri omar

 avenue(echbilia(zenkat 3 derb

 1 n 1 tetouan ، 93000، tetouan

maroc

نور  اكو روسيكلينك شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االأتلاعي زنقة 

الرقايع مزارع شرار ة فحص طنجة 

طنجة. - 90000 طنجة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي7553.

بلقت�سى قرار الشريك الوحيد)
املؤرخ في)28)أكتوبر)2020)تم تغيير)
نشاط الشركة من)»استيرا  وتصد ر)

أليع أنواع النباتات والخضروات)
للزينة»)إ 2)»تسلين وتغذ ة املوا�سي)

و الدواأن».
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
08) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)79ي7.

52(I

موثق

BOUICH IMMOBILIERE
إعالن متعد  القرارات

موثق
ي22 زاوية شارع يعقوب املنصور 
و ابن تومرت أليز ، 20، مراكش 

املغرب
BOUICH IMMOBILIERE »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة»
وعنوان مقرها االأتلاعي: سيدي 

البرنو�سي، حي السعا ة  تجزئة 27 
رقم 8  - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

22823ي.
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2020 نونبر) (22 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)

وفاة شريك
قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

توزيع الحصص
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)
عل2) الذي  نص  (:(-7 رقم) بند 
00ي20)حصة) ما لي:)االشها  بتوزيع)
ابن) السيد  ورثة  بين  للشركة  تابعة 

 Ben(Bouich(Driss(بيش ا ريس
عل2) الذي  نص  2ي:) رقم) بند 
ما لي:)تزكية السيدان منير ابن ابيش)
Mounir BENBOUICH)و سعيد بن)
ابيش)Said BEN BOUICH)بصفتهلا)
مسيران ملدة غير محدو ة مع امضاء)

مشترك.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)2)7ي3.

527I

AMGHAR MOHAMED

Ste  S.K.PORT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

Ste  S.K.PORT  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 

ي/3علارة رقم 03 شارع الحسن 

الثاني حي مساي صفرو  - 000ي3 

صفرو  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3يي3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 08) أنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

  Ste (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. S.K.PORT

غرض الشركة بإ جاز):)-)مقاول في)

نقل البضائع)

-)تاأر في موا  البناء).

رقم) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

الحسن) شارع  (03 رقم) 3/يعلارة 

000ي3  (- ( الثاني حي مساي صفرو)

صفرو))املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
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السيد ا وب خارجي)):))250)حصة)
بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 250 ( (: ( خارجي) السيد  اسين 
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 250 ( (: ( خارجي) محلد  السيد 
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

25ي  ( (: خارجي) حفصة  السيدة 
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

((: خارجي) الزهراء) فاطلة  السيدة 
25ي)حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) خارجي  ا وب  السيد 
شقة)ي)علارة)3)شارع الحسن الثاني)
صفرو)) 000ي3) ( صفرو) مساي  حي 

املغرب.
عنوانه)ا)) خارجي  السيد  اسين 
ي)حي الرشا  بنصفار) بلوك) (95 رقم)

صفرو))000ي3)صفرو))املغرب).
عنوانه)ا)) ( خارجي) محلد  السيد 
ي)حي الرشا  بنصفار) بلوك) (95 رقم)

صفرو)000ي3)صفرو))املغرب.
السيدة حفصة خارجي عنوانه)ا))
شقة)ي)علارة)3)شارع الحسن الثاني)
صفرو) 000ي3) ( صفرو) مساي  حي 

املغرب.
خارجي)) الزهراء) فاطلة  السيدة 
شارع) (3 علارة) ي) شقة) عنوانه)ا))
صفرو)) مساي  حي  الثاني  الحسن 

000ي3)صفرو املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) خارجي  ا وب  السيد 
شقة)ي)علارة)3)شارع الحسن الثاني)
صفرو) 000ي3) ( صفرو) مساي  حي 

املغرب
عنوانه)ا)) خارجي  السيد  اسن 
ي)حي الرشا  بنصفار) بلوك) (95 رقم)

صفرو))000ي3)صفرو املغرب
عنوانه)ا)) خارجي  محلد  السيد 
ي)حي الرشا  بنصفار) بلوك) (95 رقم)

صفرو))000ي3)صفرو املغرب
السيدة حفصة خارجي عنوانه)ا))
شقة)ي)علارة)3)شارع الحسن الثاني)
صفرو) 000ي3) ( صفرو) مساي  حي 

املغرب

السيدة فاطلة الزهراء)عنوانه)ا))

شقة)ي)علارة)3)شارع الحسن الثاني)
صفرو)) 000ي3) ( صفرو) مساي  حي 

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

)ي) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2020)تحت رقم)272.

528I

G.C.L. TRANSPORT SARL

G.C.L. TRANSPORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير أد د للشركة

G.C.L. TRANSPORT(SARL

 Rue(Uruguay(N° 11 Maison(N°

2 ، 90000، TANGER(MAROC

G.C.L. TRANSPORT(SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

أوروغواي رقم يي منزل رقم 2 

)لللراسلة : ص.ب. : ي208 املصل2 

طنجة.) 90000 طنجة املغرب.

تعيين مسير أد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22389

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

2020)تم تعيين) ي2)شتنبر) املؤرخ في)

مسير أد د للشركة السيد)ة))معوية)

محلد كلسير وحيد

تبعا لوفاة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

يي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)7332.

529I

ACDEN

منيفاكتير دومبالج ميتاليك
إعالن متعد  القرارات

ACDEN

 Boulevard(Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème(étage ،

20380، CASABLANCA(MAROC

منيفاكتير  ومبالج ميتاليك »شركة  

املساهلة»

وعنوان مقرها االأتلاعي: الطريق 
الوطنية 3005 ك ج 2.8 ألاعة 
لخييطة - 0000 السطات املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2983
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2020 نونبر) (09 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)
املتزامن) والحل  اال ماج  تنفيذ  إقرار 

 ون تصفية الشركة املدمجة.
عل2) الذي  نص  (:2 رقم) قرار 
لإل ماج) الفعلي  التاريخ  إقرار  ما لي:)
في الدليل املحسباتي والضرائبي بأثر)

رأعي ا 2)202/ي/ي.                    
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)
بند رقم)0:)الذي  نص عل2 ما لي:)

لم  تم تعد ل اي بند
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
0ي) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2020)تحت رقم)580/2020ي.

Iي53

STE S.M FOOD

STE S.M FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

STE S.M FOOD
طريق ابن رشد علارة لعلج الطابق 3 
شقة 2 8/8 ، 0000)، وأدة املغرب

STE S.M FOOD شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي طريق ابن 
رشد علارة لعلج الطابق 3 شقة 2 

8/8 وأدة 0000) وأدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3(083
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (07
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.S.M FOOD
توزيع) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
املشروبات) و  الغذائية  املوا  
االستيرا +املوا ) و  الغازية+التصد ر 

الغذائية بالجللة.
عنوان املقر االأتلاعي):)طريق ابن)
 2 شقة) (3 رشد علارة لعلج الطابق)

8/8)وأدة)0000))وأدة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 500 ( (: سلية) عزاوي  السيدة 
حصة بقيلة)50.000) رهم للحصة).
السيد ملصلي محلد):))500)حصة)

بقيلة)50.000) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) محلد  ملصلي  السيدة 
حي النهضة)ي)زنقة ب)2)رقم)ي)وأدة)

0000))وأدة املغرب.
عنوانه)ا)) سلية  عزاوي  السيدة 
 (0000 5ي  رقم) (5 ه) الريا�سي  حي 

وأدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سلية  عزاوي  السيدة 
 (0000 5ي  رقم) (5 ه) الريا�سي  حي 

وأدة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
02) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)2797.
533I

STE S.M FOOD

 STE BOISSON ABOU BAKR
EL MASALLI

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تحويل املقر االأتلاعي للشركة

STE S.M FOOD
طريق ابن رشد علارة لعلج الطابق 3 
شقة 2 8/8 ، 0000)، وأدة املغرب
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 STE BOISSON ABOU BAKR EL

MASALLI شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 

 رافيف 2 حي العدل 2 رقم 9 حي 

 رافيف 2 حي العدل 2 رقم 9 

0000) وأدة املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32523

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)0ي)مارس)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

 9 رقم) (2 حي العدل) (2 »حي  رافيف)

 9 رقم) (2 العدل) حي  (2 حي  رافيف)

»طريق) إ 2) املغرب») وأدة  ((0000

ابن رشد علارة لعلج الطابق)3)شقة)

لعلج) ابن رشد علارة  طريق  (8/8  2

الطابق)3)شقة)2 8/8 0000))وأدة))

املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي0) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)2778.

532I

SOCIETE PATISSERIE ESPAGNA

 SOCIETE PATISSERIE

ESPAGNA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

SOCIETE PATISSERIE ESPAGNA

8ي زنقة اإلمام الغزا ي ، 0000)، 

وأدة املغرب

 SOCIETE PATISSERIE ESPAGNA

SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 8ي زنقة 

اإلمام الغزا ي وأدة - 0000) وأدة   

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

7)72ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 2ي)شتنبر) املؤرخ في)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE PATISSERIE ESPAGNA
 200.000 رأسلالها) مبلغ  ( ( (SARL
8ي  اإلأتلاعي) مقرها  وعنوان   رهم 
 (0000 (- زنقة اإلمام الغزا ي وأدة)
توقيف) ( (: املغرب نتيجة ل) ( ( وأدة)

النشاط.
8ي  ب) التصفية  مقر  حد   و 
وأدة))) ((0000 (- زنقة اإلمام الغزا ي)

املغرب.)
و عين:

و) الحلوتي  ( محلد) ( السيد)ة))
اإلسراء) زنقة  القدس  حي  عنوانه)ا))
)املغرب) ( 0000))وأدة) ))وأدة) رقم)

كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):)8ي)زنقة)

اإلمام الغزا ي وأدة
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)2977.

535I

STE FIDLAMIAE SARL

SALA CARREAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وفاة شريك

STE FIDLAMIAE SARL
 RUE(TABARIA(IMM 4 APPT 9 3
 EME ETAGE RUE TABARIA IMM
 4 APPT 9 3 EME(ETAGE، 10000،

RABAT MAROC
SALA CARREAUX  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 
فروكي املحل رقم 2 شارع محلد 
الخامس تابريكت - 000يي سال 

املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
ي2)2.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)25)شتنبر)2020)تم اإلعالم)
و) ( هشيري) محلد  الشريك  بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  عل2  حصصه  توزيع 

لرسم اإلراثة املؤرخ في))ي)ماي)8ي20 
بالشكل امتي):

((، ( السيد)ة))هشيري))عبد الكريم)
08ي.ي)حصة).

((، ( فاطلة) ( هشيري) السيد)ة))
90ي.ي)حصة).

السيد)ة))هشيري))أحلد))،))08ي.ي 
حصة).

السيد)ة))هشيري))عبد الرحلان))،))
08ي.ي)حصة).

((، ( هشام) ( هشيري) السيد)ة))
08ي.ي)حصة).

السيد)ة))هشيري))حاكم))،))08ي.ي 
حصة).

السيد)ة))هشيري))خالد))،))08ي.ي 
حصة).

((، ( عبد الحق) ( هشيري) السيد)ة))
08ي.ي)حصة).

السيد)ة))هشيري))فتيحة))،))552 
حصة).

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
0ي) أنبر) بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2020)تحت رقم))3555.
53(I

MULTI ASSISTANCE SARL

FOD SOHAIB
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

MULTI ASSISTANCE SARL
7RUE MOUSSA IBNي 

 NOUSSAIR 2° ETAGE(N°31 ،
90020، TANGER(MAROC
FOD SOHAIB شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 

العيون ي زنقة 23 رقم 3ي - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
0993يي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 09) أنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 FOD (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.SOHAIB

البيع) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الشراء)الكراء)و التجارة بصفة عامة)

في أليع أنواع العقارات.

تجزئة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
3ي - 90000  23)رقم) العيون)ي)زنقة)

طنجة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

200)حصة) ( (: السيد النا ي  ونس)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

السيدة النا ي زبيدة):))200)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

200)حصة) ( (: السيد النا ي أحلد)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

السيد النا ي محلد):))200)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

السيد النا ي صهيب):))200)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) النا ي  ونس  السيد 
3ي  رقم) (23 زنقة) ي) العيون) تجزئة 

90000)طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) زبيدة  النا ي  السيدة 
3ي  رقم) (23 زنقة) ي) العيون) تجزئة 

90000)طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) أحلد  النا ي  السيد 
3ي  رقم) (23 زنقة) ي) العيون) تجزئة 

90000)طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) محلد  النا ي  السيد 
3ي  رقم) (23 زنقة) ي) العيون) تجزئة 

90000)طنجة املغرب.
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عنوانه)ا)) صهيب  النا ي  السيد 
3ي  رقم) (23 زنقة) ي) العيون) تجزئة 

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) النا ي  ونس  السيد 
3ي  رقم) (23 زنقة) ي) العيون) تجزئة 

90000)طنجة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)27)7.

537I

afaqconseil

 HORIZONS INNOVATION

INDUSTRIELLE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

afaqconseil

 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 HORIZONS INNOVATION

INDUSTRIELLE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وار أ ت 

الشيخ علي أ ت ورير الحوز - 20000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

09357ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 HORIZONS INNOVATION

.INDUSTRIELLE

غرض الشركة بإ جاز):)نحاس

مقاول))في النجارة أملنيوم معا ن

وامليكانيكا) لآلالت  علل  ورشة  (

الصناعية..

:) وار أ ت) عنوان املقر االأتلاعي)

الشيخ علي أ ت ورير الحوز)-)20000 

مراكش املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد أالل امين):))000.ي)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) امين  أالل  السيد 

ي  شقة) (2 علارة س) (2 سيدي عبا )

20000)مراكش مغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) امين  أالل  السيد 

ي  شقة) (2 علارة س) (2 سيدي عبا )

20000)مراكش املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)8535يي.

538I

ALLEGEANCE CONSULTING

 SALON DE THE SANO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرو ني تقاطع شارع طانطان 

و شارع لبنان اقامة لينى رقم ي5&50 

، 90000، طنجة املغرب

  SALON DE THE SANO SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي مدشر 

السانيا شارع شاطئ سيدي مو�سى 

اقامة مريم بلوك يي رقم 2و3 

الطابق االر�سي رقم 2 طنجة  - 

90000 طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي072يي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (2(

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 SALON DE THE SANO SARL AU

استغالل) (: غرض الشركة بإ جاز)

الحلويات) في  شاي,) قاعة  (, مقهى)

,االلبان والوأبات الخفيفة..

مدشر) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

مو�سى) سيدي  شاطئ  شارع  السانيا 
اقامة مريم بلوك)يي)رقم)2و3)الطابق)

االر�سي رقم)2)طنجة))-)90000)طنجة))

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
عرفاوي) املهدي  محلد  السيد 

الزكزوتي)):))00ي)حصة بقيلة)000.ي 

 رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عرفاوي) املهدي  محلد  السيد 
الزكزوتي))عنوانه)ا))2)زنقة اليوسفية)
 90000 ( طنجة) ي2) رقم) ي) طابق)

طنجة))املغرب).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عرفاوي) املهدي  محلد  السيد 
الزكزوتي عنوانه)ا))2)زنقة اليوسفية)
 90000 ( طنجة) ي2) رقم) ي) طابق)

طنجة املغرب)
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
يي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)237055.

520I

Consultation internationale  (870  

SANADIV
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

  Consultation internationale
(870

شارع محلد الخامس فضاء يسرى 
الطابق 0ي رقم 355 ، 00ي20، الدار 

البيضاء املغرب
SANADIV شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

السفير بن عائشة الطابق التالت 
رقم ) - 20200 البيصاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي7يي22.
الشريك) قرار  بلقت�سى 
 2020 نونبر) (30 في) الوحيداملؤرخ 
مسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 
SANADIV))مبلغ رأسلالها)300.000 
 رهم وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع)
السفير بن عائشة الطابق التالت رقم)
) - 20200)البيصاء)املغرب نتيجة ل):)

عدم تحقيق الهدف االأتلاعي.
شارع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
السفير بن عائشة الطابق التالت رقم)

) - 20200)البيصاء)املغرب.)
و عين:

و) املكي  بن  ( احلد) السيد)ة))
 30 زنقة) الفقراء) عنوانه)ا)) رب 
املغرب) البيصاء) (20230 رقم9يي 

كلصفي))ة))للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)757558.

522I

Consultation internationale  (870  

 LEFEVRE PELLETIER &
ASSOCIES MAROC

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

  Consultation internationale

(870

شارع محلد الخامس فضاء يسرى 

الطابق 0ي رقم 355 ، 00ي20، الدار 

البيضاء املغرب

 LEFEVRE(PELLETIER &

ASSOCIES MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 2)ي زاوية 

شارع  انفا و زنقة مليير الطابق 0ي - 

20300 البيصاء املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

93057ي.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في)يي) ونيو)2020)تم))تحويل))

للشركة) الحا ي  االأتلاعي  املقر 

زنقة) و  انفا  ( شارع) زاوية  »2)ي) من)

البيصاء) (20300  - 0ي  مليير الطابق)

اكطوبر) (( زنقة) »يي) إ 2) املغرب»)

و) الرابع  الطابق  ((ex( convention(

الخامس)-)20230)البيصاء))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)757559.

522I

س-اطلس

E MARKETING DIGITAL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية
س-اطلس

الطابق االول الحي اال اري شارع 
الطائف رقم ي2 ، 23000، بني مالل 

املغرب
E MARKETING DIGITAL شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : 39 شارع 
اللة  اقوت الطابق الخامس الشقة 

   - 20000 الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.337505

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)ي3)أكتوبر)2020)تقرر حل)
شركة) (E MARKETING DIGITAL
ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك)
الوحيد مبلغ رأسلالها)0.000ي) رهم)
شارع) (39 اإلأتلاعي) مقرها  وعنوان 
اللة  اقوت الطابق الخامس الشقة  ))
- 20000)الدار البيضاء)املغرب نتيجة)

لتوقف التام لنشاط الشركة.
و عين:

و) ( )معروف) السيد)ة))عبد العا ي)
عنوانه)ا)))حي الهدى بلوك)5)رقم)25  
23000)بني مالل املغرب كلصفي))ة))

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
حي) وفي  (2020 أكتوبر) ي3) بتاريخ)
الهدى بلوك)5)رقم)25  - 23000)بني)

مالل املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)757885.
52(I

س-اطلس

CHAMA GHITA SERVICE
إعالن متعد  القرارات

س-اطلس
الطابق االول الحي اال اري شارع 

الطائف رقم ي2 ، 23000، بني مالل 
املغرب

CHAMA GHITA SERVICE »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االأتلاعي:  وار ا ت 

حسين ا ت حبيبي تكزيرت  - 23000 

بني مالل املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

ي970.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

2020)تم اتخاذ) 05) أنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تفويت السيد املهدي عبد الحكيم))))

000ي)حصة)))لفائدة السيد بوعدي)

مهدي

قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:))

استقالة السيد عبد الحكيم املهدي)

بوعدي) السيد  وتعيين  مهامه  من 

مهدي كلسيروحيد للشركة ملدة غير)

محد ة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)

عل2) الذي  نص  (:( رقم) بند 

تتلثل) التي  الشركاء) حصص  ما لي:)

في:السيد))بوعدي مهدي)000ي)حصة)

اأتلاعية)

عل2) الذي  نص  (:7 رقم) بند 

:حد ) االأتلاعي) املال  راس  ما لي:)

عل2) موزع  00000ي) رهم  في)

00ي) رهم) فئة) من  000يحصة 

التا ي) الشكل  عل2  موزعة  للحصة 

حصة) 000ي) :السيد بوعدي مهدي)

اأتلاعية

عل2) الذي  نص  ي2:) رقم) بند 

السيد) (: ( تعيين مسير الشركة) ما لي:)

بوعدي مهدي كلسيروحيد للشركة)

ملدة غير محد ة

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي  بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)987.

527I

مكتب مو�سى رشيد

BEN YAYA LIL ISKANE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتلاعي للشركة

مكتب مو�سى رشيد
علارة ي شقة يي زنقة الصويرة 

شارع محلد الخامس م ج ، 50000، 
مكناس املغرب

BEN YAYA LIL ISKANE شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي  رقم 52ي 

زنقة القدس الرياض  - 50000 
مكناس املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22287
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في))2)فبرا ر)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
(- ( زنقة القدس الرياض) 52ي) رقم) («
50000)مكناس املغرب»)إ 2)»الدكان)
 9 رقم) مليانة  موالي  بشارع  الكائن 

الرياض))-)50000)مكناس))املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
نونبر) (23 بتاريخ) ( بلكناس) التجارية 

2020)تحت رقم)ي385.
528I

GUIDE COMPTABLE

CLE IMMO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GUIDE COMPTABLE
تجزئة ابن تومرت 2 علارة 2 الطابق 

2 شقة 2 بوزنيقة ، 00ي3ي، 
بوزنيقة املغرب

CLE IMMO شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي مجلوعة 
التقدم ج ش 2 7ي الطابق 2 سيدي 
البرنو�سي - 00)20 الدار البيضاء 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

280927

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) 2ي)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 CLE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.IMMO

منعش) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

عقاري و اشغال متنوعة.

عنوان املقر االأتلاعي):)مجلوعة)

التقدم ج ش)2 7ي)الطابق)2)سيدي)

البيضاء) الدار  (20(00 (- البرنو�سي)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: صابور) نبيل  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد نبيل صابور عنوانه)ا))رقم)

00ي2ي  ( 88)ي)تجزئة سيدي العربي)

عين عو ة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نبيل صابور عنوانه)ا))رقم)

00ي2ي  ( 88)ي)تجزئة سيدي العربي)

عين عو ة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 2( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2020)تحت رقم)29205.

529I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

ريغتريت
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة
 MOGADOR MANGEMENT

SYSTEM SARL
 APPARTEMENT 10 1ER(ÉTAGE
 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT
 DAR(TALIB 44100 ESSAOUIRA
 APPARTEMENT 10 1ER(ÉTAGE
 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR(TALIB 44100 ESSAOUIRA،
44100، ESSAOUIRA(MAROC
ريغتر ت شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي اقامة 
احالم الطابق االول الشقة رقم 

7 كيليز مراكش  - 20000 مراكش  
املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
09255ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

ريغتر ت.
بيع) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الخدمات واالشهار عل2 االنترنيت).
اقامة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
 7 رقم) الشقة  االول  الطابق  احالم 
مراكش)) (20000 (- ( مراكش) كيليز 

املغرب).
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 300 ( (: ( السيد مرا  ا ت العربي)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
السيد هشام اسور)):))300)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
السيد بالل عبا�سي)):))200)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مرا  ا ت العربي))عنوانه)ا))

االز هار مراكش)) (355 االز هار الرقم)

20000)مراكش))املغرب).

عنوانه)ا)) ( اسور) هشام  السيد 

الصويرة)) (22000  5 التجزئة) (520

املغرب.

عنوانه)ا)) ( عبا�سي) بالل  السيد 

 LTE 5 PRACETA DAS

 MARGARIDAS 9 2(55-39ي

ERICEIRA PORTUGAL,  2(55-

ERICEIRA   9ي3)البرتغال).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مرا  ا ت العربي))عنوانه)ا))

االز هار مراكش)) (355 االز هار الرقم)

20000)مراكش))املغرب)

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

رقم) تحت  (2020 يي) أنبر)

 M ي ي _ 2 0 _ 2 2 ي 5 ( ي 5 ي ي 8 2 2 3

./2020/D.A.C.E

550I

 CABINET ALMY SERVICE DE LA

COMPTABILITE ET GESTION DES AFFAIRES

كونزلت بمان
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 CABINET ALMY SERVICE DE LA

 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES

 SIDI MAAROUF BD

 ABOUBAKER AL KADIRI

 IMM(AL(AHFAD 2 ETAGE(N

 10 CASABLANCA، 20450،

CASABLANCA MAROC

كونزلت بلان شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي الدار 
البيضاء الدار البيضاء 20250 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.373057

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر) (2020 شتنبر) 2ي) في) املؤرخ 
محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  حل 
ذات الشريك الوحيد كونزلت بلان))
00.000ي) رهم) رأسلالها) مبلغ 
الدار) اإلأتلاعي  مقرها  وعنوان 
البيضاء)الدار البيضاء)20250)الدار)
البيضاء)املغرب نتيجة ل):)نقص رقم)

املعامالت.
حي) ب  التصفية  مقر  حد   و 
الدار) (20 الرقم) 2)ي) النسيم علارة)
ابيضاء) الدار  (20250 (- البيضاء)

املغرب.)
و عين:

السيد)ة))عزيز)))بوملان و عنوانه)ا))
الرباط)20250)الدار البيضاء)املغرب)

كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2020)تحت رقم))72720.
Iي55

LOGARITHME

SBMA CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LOGARITHME
 Rés(hivernage(entree(B

 app 9 1ere(étage(AVENUE
 MOHAMED 6، 40000،
MARRAKECH MAROC

SBMA CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلأتلاعي إقامة 
إ فرناج الشقة 9 املكتب 3 املدخل 
ب شارع محلد السا س  مراكش 

20000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
09397ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 يي) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 SBMA(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.CONSULTING
:)املساعدة) غرض الشركة بإ جاز)

اال ارية واملوار  البشرية للشركات.
إقامة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
املدخل) (3 املكتب) (9 إ فرناج الشقة)
مراكش) ( السا س) محلد  شارع  ب 

20000)مراكش املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: ( السيدة سارة بوشات)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( السيدة سارة بوشات)
 78500 ميرموز) أين  شارع  (58

سارتروفيل فرنسا.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيدة سارة بوشات)
 78500 ميرموز) أين  شارع  (58

سارتروفيل فرنسا
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)9283.
552I

ريسطورن أار ان تاتفي

ريسطورن جاردان تاتفي
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين ملثل قانوني للشركة

ريسطورن أار ان تاتفي
الفسحة الخلفية للعلارة رقم ي8 

شارع موالي رشيد - 20000 مراكش 
املغرب ، 20000، مراكش املغرب
ريسطورن أار ان تاتفي »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة»
وعنوان مقرها االأتلاعي: الفسحة 

الخلفية للعلارة  رقم ي8 شارع 
موالي رشيد - 20000 مراكش 

املغرب.
»تعيين ملثل قانوني  للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
29)9ي.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
وتبعا) يي20) فبرا ر) ي2) في) املؤرخ 
تعيين) تقرر  الحا ي  املسير  الستقالة 

امللثل) ن))القانوني) ن):)
-)الدمناتي عبد املجيد

تاتفي) أار ان  ريسطورن  (- (
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
الكائن مقرها اإلأتلاعي ب:)الفسحة)
الخلفية للعلارة))رقم)ي8)شارع موالي)

رشيد)20000)مراكش املغرب
عند) التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء:)29)9ي
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)8557يي.
553I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

ESSABAR EDUCATION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير أد د للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

  ESSABAR EDUCATION

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 
االمل حي افراج تيزنيت - 85000 

تيزنيت املغرب.
تعيين مسير أد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
957ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
2020)تم تعيين) 7ي) أنبر) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  أد د  مسير 

الصابر لطيفة كلسير وحيد
تبعا لوفاة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بتيزنيت)

2020)تحت رقم)785.
552I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

ESSABAR EDUCATION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

ESSABAR EDUCATION شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 
االمل حي افراج تيزنيت - 85000  

تيزنيت املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
957ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم) (2020 7ي) أنبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «00.000ي.ي) رهم»)
»500.000.ي  إ 2) «200.000) رهم»)
 رهم»)عن طريق):))إ ماج احتياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بتيزنيت)

2020)تحت رقم))78.
555I

IMEXFID

AMENALUX SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

IMEXFID

 RTE(MOHMED 6 GH 5 APPT 15

 RESIDENCE(ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC

AMENALUX SARL AU شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

الأيروند إقامة 2000  رج أ الطابق 

الثاني شقة رقم 3 الدار البيضاء 

املغرب - 20500 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

282933

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.AMENALUX SARL AU

أشغال) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

و التصليم) املختلفة و التيهيء) البناء)

الداخلي.

شارع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

2000) رج أ الطابق) الأيروند إقامة)

البيضاء) الدار  (3 رقم) شقة  الثاني 

البيضاء) الدار  (20500 (- املغرب)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: بنورك  وسف) السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا)) بنورك  وسف  السيد 
إقامة مد نة النور علارة رقم)3ي)س)
مومن البيضاء)20202)الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بنورك  وسف  السيد 
إقامة مد نة النور علارة رقم)3ي)س)
مومن البيضاء)20202)الدار البيضاء)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)757505.
557I

IMEXFID

NZ BÂTIMENT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IMEXFID
 RTE(MOHMED 6 GH 5 APPT 15
 RESIDENCE(ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC
NZ BÂTIMENT شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي إقامة 
الصفاء ي5 شارع رحال املسكيني 
الطابق الثالث رقم 3ي - 20280 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي28293

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) 2ي)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 NZ (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.BÂTIMENT

أشغال) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

البناء)املختلفة.

إقامة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

املسكيني) رحال  شارع  ي5) الصفاء)

الطابق الثالث رقم)3ي - 20280)الدار)

البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد ناجح خالد):))000.ي)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد ناجح خالد عنوانه)ا))
20) رب فراج) رقم) (52 إفريقيا زنقة)

البيضاء) الدار  (20250 البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) السيد ناجح خالد عنوانه)ا))
20) رب فراج) رقم) (52 إفريقيا زنقة)

البيضاء) الدار  (20250 البيضاء)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)757502.

559I

مكتب مو�سى

AL OUALID PLUS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب مو�سى

حي املحلد ة بلوك ا رقم 0ي ، 

2000)، الناظور املغرب

 AL OUALID PLUS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي اوال  

لحسن بوشواف رقم 20 الناظور - 

2000) الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

085ي2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 7ي)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 AL (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.OUALID PLUS SARL AU

(: بإ جاز) الشركة  غرض 

 COMMERCE D’ALLUMINIUM -

. IMPORT-EXPORT

:)حي اوال ) عنوان املقر االأتلاعي)

(- الناظور) (20 لحسن بوشواف رقم)

2000))الناظور املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: محلد) أوهري  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محلد  أوهري  السيد 

2يي  رقم) (89 زنقة) ي) عريض) حي 

الناظور)2000))الناظور املغرب).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محلد  أوهري  السيد 

2يي  رقم) (89 زنقة) ي) عريض) حي 

الناظور)2000))الناظور املغرب)

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)78)3.

Iي)5

STE FIDLAMIAE SARL

SALA CARREAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

STE FIDLAMIAE SARL
 RUE(TABARIA(IMM 4 APPT 9 3
 EME ETAGE RUE TABARIA IMM
 4 APPT 9 3 EME(ETAGE، 10000،

RABAT MAROC
SALA CARREAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 
فروكي املحل رقم 2 شارع محلد 
الخامس تابريكت - 000يي سال 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
ي2)2.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) (2020 شتنبر) (28 في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
تفويت السيد))ة)))هشيري فاطلة)
أصل) من  اأتلاعية  حصة  90ي.ي)
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  90ي.ي)
هشيري عبد الكريم بتاريخ))2)شتنبر)

.2020
هشيري حاكم) )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اأتلاعية  حصة  08ي.ي)
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  08ي.ي)
هشيري عبد الكريم بتاريخ))2)شتنبر)

.2020
عبد) هشيري  )ة)) السيد) تفويت 
من) اأتلاعية  حصة  08ي.ي) الحق)
أصل)08ي.ي)حصة لفائدة))السيد))ة))
هشيري عبد الكريم بتاريخ))2)شتنبر)

.2020
)ة))هشيري فتيحة) تفويت السيد)
552)حصة اأتلاعية من أصل)552 
حصة لفائدة))السيد))ة))هشيري عبد)

الكريم بتاريخ))2)شتنبر)2020.
هشيري أحلد) )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اأتلاعية  حصة  08ي.ي)
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  08ي.ي)
هشيري عبد الكريم بتاريخ))2)شتنبر)

.2020
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هشيري هشام) )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اأتلاعية  حصة  08ي.ي)
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  08ي.ي)
هشيري عبد الكريم بتاريخ))2)شتنبر)

.2020
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
0ي) أنبر) بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2020)تحت رقم))3555.

5(3I

شركة فيا سرفيس ش.م.م

RIF COW SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

شركة فيا سرفيس ش.م.م
شارع املوحد ن ملر سوسن رقم 08 
الطابق االول شقة 09 الحسيلة ، 

32000، الحسيلة املغرب
RIF COW SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 

بوغرمان حوز انغليرن بني بوعياش 
الحسيلة  - 32000 الحسيلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

77ي3
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 09) أنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 RIF (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.COW SARL
*استيرا ) (: غرض الشركة بإ جاز)

االبقار املاعز واالغنام
*استيرا  وتصد ر املوا  واملنتجات)

الفالحية.
حي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
بوغرمان حوز انغليرن بني بوعياش)
الحسيلة) (32000 (- ( الحسيلة)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 90.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 300 ( (: ( البطيوي) حسن  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

السيد حليد مروان):))300)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

السيد بدر الد ن البطيوي):))300 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسن البطيوي))عنوانه)ا))

الحسيلة) بوعياش  بني  االول  حي 

32050)الحسيلة املغرب.

عنوانه)ا)) مروان  حليد  السيد 

 32000 ( العراص اسنا ة) (  وار  ار)

الحسيلة املغرب.
البطيوي)) الد ن  بدر  السيد 

بوعياش) بني  االول  حي  عنوانه)ا))

الحسيلة)32050)الحسيلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
البطيوي)) الد ن  بدر  السيد 

بوعياش) بني  االول  حي  عنوانه)ا))

الحسيلة)32050)الحسيلة املغرب

عنوانه)ا)) مروان  حليد  السيد 

 32000 ( العراص اسنا ة) (  وار  ار)

الحسيلة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

2ي  بتاريخ) ( بالحسيلة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)570.

5(2I

SOCIETE DBM CASINGS SARL

 SOCIETE D B M CASINGS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

SOCIETE DBM CASINGS SARL

ي82 تجزئة ا ريس العسكرية ا ريس 

، 0000)، وأدة املغرب

 SOCIETE D B M CASINGS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي ي82 
تجزئة ا ريس العسكرية ا ريس  - 

0000) وأدة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

85ي)3
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 3ي)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
.SOCIETE D B M CASINGS SARL

إنشاء) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
أأل) من  املصارين  لتجهيز  وحدة 

التصد ر.
ي82  (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
(- ( ا ريس) العسكرية  ا ريس  تجزئة 

0000))وأدة))املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 25.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 BENJAMIN TOMA السيد)
0ي) رهم) بقيلة) حصة  (:( ( 1.625

للحصة).
 JEAN MICHEL EMILE السيد)
TOMA(:((750)حصة بقيلة)0ي) رهم)

للحصة).
 LA SOCIETE PAR الشركة)
 ACTION SIMPLIFIEE DOLE
0ي  )BOYAUX)حصة بقيلة) ( :( ( 125

 رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
 BENJAMIN TOMA السيد)
RUE DE LA LIBERTEيي   عنوانه)ا))
CHALON SUR SAOENEE 00يي7 

.FRANCE
 JEAN MICHEL السيد)
عنوانه)ا)) (EMILE TOMA
 2RUE PRINCIPLALE 39290

.GREDISANS FRANCE

 LA SOCIETE PAR الشركة)
 ACTION SIMPLIFIEE DOLE
  RUE COSTES((عنوانه)ا((BOYAUX
 ET BELLONTE  3900ي DOLE

.FRANCE
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 BENJAMIN TOMA السيد)
RUE DE LA LIBERTEيي   عنوانه)ا))
CHALON SUR SAOENE 00يي7 

FRANCE
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)2975.
5((I

FIDUCIAIRE LA REGION

فنز برمو
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LA REGION
 IMM 9 M 6 T 5 S 1

 ATTACHAROUK  CASABLANCA
 Boulevard(MOHAMED(zafzaf،
20300، CASABLANCA(MAROC

فنز برمو شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 23،شارع 
عقبة ابن نافع الحي املحلدي  - 

20570 الدارالبيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
283035

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (2(
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
فنز) (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

برمو.
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منعش) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
أليع) وبيع  ،شراء) ،بناء) عقاري)

العقارات).
عنوان املقر االأتلاعي):)23،شارع)
(- ( املحلدي) الحي  نافع  ابن  عقبة 

20570)الدارالبيضاء))املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد فكري عبد الكريم)):))000.ي 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عبدالكريم) فكري  السيد 
982ي)حي) 0ي)مارس) عنوانه)ا))شارع)
السالمة)3  70)20)البيضاء)املغرب).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (
ومواطن مسيري الشركة:

الكريم)) عبد  فكري  السيد 
عنوانه)ا))شارع)0ي)مارس)982ي)رقم)
 20(70 3البيضاء) السالمة) حي  ((

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)757537.

5(7I

MAZELIA DECO

مزيلية ديكو
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

MAZELIA DECO
 AVENUE MERS SULTAN N

 196 ETG 7 APPT 37 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

مزيلية   كو شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي )9ي شارع 
مرس سلطان الطابق 7 شقة 37  - 

20000 الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

282207

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) )ي)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
مزيلية) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

  كو.
شراء) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
واستيرا ها) املنقولة  امشياء) أليع 
وتصليلها) وتحويلها  وتصد رها 
تجارة) عامة  وبصفة  وتصنيعها 
الجللة أو التجزئة بأي وسيلة وخاصة)
عبر اإلنترنت والزينة واإلضاءة وأ وات)

املائدة وام وات املنزلية واملطبخ.
املعامالت) أليع  عام،) وبوأه  (-
أو) تجارية  كانت  سواء) نوع،) أي  من 
صناعية أو مالية أو منقولة أو عقارية)
أو غيرها،)ترتبط بشكل مباشر أو غير)
مباشر بلا ور  أعاله أو من املحتلل)

أن تعزز تحقيق أو توسيع أو تنلية.
)9ي  (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
شقة) (7 شارع مرس سلطان الطابق)

37  - 20000)الدار البيضاء)املغرب).
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد عبدالكبير الو غيري)):))50 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
السيد حلزة غرباوي))):))50)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الو غيري) عبدالكبير  السيد 
عنوانه)ا))9)زنقة أبو املحاسن الرواني)
  20220 راسين) (7 الشقة) (3 الطابق)

الدار البيضاء)املغرب).
عنوانه)ا)) ( غرباوي) حلزة  السيد 
زنقة أبو املحاسن الرواني الطابق) (9
الدار) (20220 راسين) (7 الشقة) (3

البيضاء)املغرب).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الو غيري) عبدالكبير  السيد 
عنوانه)ا))9)زنقة أبو املحاسن الرواني)
  20220 راسين) (7 الشقة) (3 الطابق)

الدار البيضاء)املغرب)

عنوانه)ا)) ( غرباوي) حلزة  السيد 
زنقة أبو املحاسن الرواني الطابق) (9
الدار) ( (20220 راسين) (7 الشقة) (3

البيضاء)املغرب)

تم اإل داع القانوني ب-))بتاريخ)08 

 أنبر)2020)تحت رقم)282207.

5(9I

RAHHALI CONSEIL

BIG TRUCKS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAHHALI CONSEIL

 lot(al(azzouzia(marrakech 282ي

، 40000، Marrakech(Maroc

BIG TRUCKS شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي اوال  

بلعكيد واحة سيدي ابراهيم، 

مراكش - 20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5ي093ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 02) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 BIG (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.TRUCKS

غرض الشركة بإ جاز):)-)امستيرا )

والتصد ر)))تاأر أو وسيط)

-)مقاول في نقل البضائع لحساب)

الغير.

اوال ) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
ابراهيم،) سيدي  واحة  بلعكيد 

مراكش)-)20000)مراكش املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

000.000.ي) رهم،)مقسم كالتا ي:
0.000ي  ( (: السيد محلد الخدمي)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الخدمي عنوانه)ا)) السيد محلد 
تجزئة لالحيا رقم)73ي)تاركة،)مراكش)

20000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الخدمي عنوانه)ا)) السيد محلد 
تجزئة لالحيا رقم)73ي)تاركة،)مراكش)

20000)مراكش املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)8289يي.

570I

ائتلائية املحاسبة

YZLRR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ائتلائية املحاسبة
شارع أبي الحسن الشا  ي اقامة 

 TANGER ،90000 ، شبوط رقم 2ي
املغرب

YZLRR شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع أبي 
الحسن الشاذ ي، اقامة شابوت رقم 

2ي - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

09539ي
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:



281 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.YZLRR

االنعاش) (: غرض الشركة بإ جاز)

العقاري.

عنوان املقر االأتلاعي):)شارع أبي)

اقامة شابوت رقم) الحسن الشاذ ي،)

2ي - 90000)طنجة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: رشيد) ازناك  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) رشيد  ازناك  السيد 
8يي)شارع السالم)25800)ست أون)

 و برا ن فرنسا.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) رشيد  ازناك  السيد 
8يي)شارع السالم)25800)ست أون)

 و برا ن فرنسا

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

نونبر) 0ي) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)235250.

Iي57

ائتلائية املحاسبة

YAYA MIR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ائتلائية املحاسبة

شارع أبي الحسن الشا  ي اقامة 

 TANGER ،90000 ، شبوط رقم 2ي

املغرب

YAYA MIR شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع أبي 

الحسن الشاذ ي، اقامة شابوت رقم 

2ي - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي0952ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 YAYA (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.MIR
االنعاش) (: غرض الشركة بإ جاز)

العقاري.
عنوان املقر االأتلاعي):)شارع أبي)
اقامة شابوت رقم) الحسن الشاذ ي،)

2ي - 90000)طنجة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: نوفل) رحيمي  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد رحيمي نوفل عنوانه)ا))52 
زنقة أاك لويس  فيد)77350)لومي)

سيغ سين فرنسا.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رحيمي نوفل عنوانه)ا))52 
زنقة أاك لويس  فيد)77350)لومي)

سيغ سين فرنسا
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
نونبر) 0ي) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)ي23525.

572I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 ETABLISSEMENT SANABIL
 ASSAFA ENSEIGNEMENT

PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير أد د للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 ETABLISSEMENT SANABIL
 ASSAFA ENSEIGNEMENT

PRIVEE  شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي طريق اغلو 
تيزنيت - 85000 تيزنيت املغرب.

تعيين مسير أد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

يي8.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
2020)تم تعيين) 7ي) أنبر) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  أد د  مسير 

الدرقاوي الطيب))كلسير وحيد
تبعا لوفاة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بتيزنيت)

2020)تحت رقم)789.

573I

فيكوج  و سوس ش م م للشريك الوحيد

كوريكت ترافو ش م م 
CORRECT TRAVAUX SARL AU - 

للشريك الوحيد
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

فيكوج  و سوس ش م م للشريك 
الوحيد

25، شارع العقبة، ، 22000، 
الصويرة املغرب

كوريكت ترافو ش م م للشريك 
 CORRECT TRAVAUX - الوحيد
SARL AU  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي محل رقم 
9ي2ي قرب مسجد حليلصة وال  

حسان، رقم 02 ألاعة تكاط - 
22000 الصويرة املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2235

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم) (2020 09) أنبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«500.000) رهم»)أي من)»00.000ي 
عن) »00.000)) رهم») إ 2)  رهم»)
أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي  بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)338.

572I

zagora consulting sarl

BENABEN TRAV
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zagora consulting sarl
رقم9يي  شارع محلد الخامس ، 

27900، زاكورة املغرب
 BENABEN TRAV

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وار 
العروميات ترناتة - 27900 زاكورة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي339

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) 2ي)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.BENABEN TRAV
االشغال) (: غرض الشركة بإ جاز)

العامة و البناء).
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:) وار) االأتلاعي) املقر  عنوان 
زاكورة) (27900 (- ترناتة) العروميات 

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 500.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد ا ت خالق مورا ):))5.000 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ا ت خالق مورا  عنوانه)ا))
حي القدس)2)رقم)802)شقة رقم)02 

27900)زاكورة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ا ت خالق مورا  عنوانه)ا))
حي القدس)2)رقم)802)شقة رقم)02 

27900)زاكورة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بزاكورة)

2020)تحت رقم)7ي2.
575I

PROCOMED

LA VIESCA CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

PROCOMED
شارع و ي العهد اءقامة  ار الفرح 3 
رقم -2) طنجة- ، 90000، طنجة 

املغرب
LA VIESCA CONSULTING شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 
قلعة السراغنة،إقامة اموبرا ي، 

طابق 2،مكتب 2ي - 90000 طنجة 
املللكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7(22

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 LA (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.VIESCA CONSULTING
غرض الشركة بإ جاز):)-)خدمات)

إ ارة الشركة
التنظيم) في  مختلفة  نصائح  (-

،اللوأستية،اإلنتاج،)و التطور)
-)الشراء،البيع،)الوساطة)،و إ ارة)

لجليع املباني املكاتب و املحاالت.
شارع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
ي،) اموبرا) السراغنة،إقامة  قلعة 
طنجة) (90000  - 2ي  2،مكتب) طابق)

املللكة املغربية.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بارسينا) كارلوس  السيد 
قلعة) شارع  عنوانه)ا)) اربي 
طابق) ي،) اموبرا) السراغنة،إقامة 
طنجة املللكة) (90000 2ي  2،مكتب)

املغربية.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بارسينا) كارلوس  السيد 
قلعة) شارع  عنوانه)ا)) اربي 
طابق) ي،) اموبرا) السراغنة،إقامة 
طنجة املللكة) (90000 2ي  2،مكتب)

املغربية
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم))23729.
57(I

UPSILON CONSULTING

LA CLEF DE BONHEUR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

UPSILON CONSULTING
 Angle(avenue(Omar(El(Khayam

 et(boulevard(Abderrahim
 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier(Beauséjour ، 20250،
Casablanca(MAROC

LA CLEF DE BONHEUR  شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : تجزئة 
انهي، الطابق الثالث، 87ي، حد 
السوالم - 202)2 برشيد املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3529ي.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 نونبر) (23 املؤرخ في)
شركة) ( (LA CLEF DE BONHEUR
مبلغ) املحدو ة  املسؤولية  ذات 
وعنوان) 00.000ي) رهم  رأسلالها)
انهي،) تجزئة  اإلأتلاعي  مقرها 
الطابق الثالث،)87ي،)حد السوالم)-)
202)2)برشيد املغرب نتيجة اللرغبة)

املشتركة للشركاء.
و عين:

بنجلون) ( املجيد) عبد  السيد)ة))
تويمي و عنوانه)ا))إقامة مارينا بالنكا،)
الدار) (27223 بوعزة) 89) ار  رقم)
البيضاء)املغرب كلصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
تجزئة) وفي  (2020 نونبر) (23 بتاريخ)
حد) 87ي،) الثالث،) الطابق  انهي،)
برشيد) (2(202 (- برشيد) السوالم،)

املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2020)تحت رقم)585ي.
577I

UPSILON CONSULTING

MADRIAM BAT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
 Angle(avenue(Omar(El(Khayam

 et(boulevard(Abderrahim
 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier(Beauséjour ، 20250،
Casablanca(MAROC

MADRIAM BAT شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي )2 شارع 

الزرقطوني، مكتب رقم 5ي و )ي، 

الطابق ) - 30ي20 الدار البيضاء  

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29ي282

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MADRIAM BAT

أليع) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

والتجد د) والصيانة  البناء) أعلال 

لللباني.)حيازة امرا�سي لغرض بنائها)

شراء) سكنية،) أو  تجارية  مغراض 

سواء) املباني  أليع  تأأير  أو  بيع  أو 
كانت مبنية أو غير مبنية.)إ ارة أصول)

(، تقاسلها) وربلا  وصيانتها  الشركة 

من خالل إسنا  كسور مقسلة إ 2)

الشركاء)من أصول الشركة)،)سواء)في)

االستخدام أو في امللكية.).

)2)شارع) عنوان املقر االأتلاعي):)

)ي،) و) 5ي) رقم) مكتب  الزرقطوني،)

البيضاء)) الدار  30ي20)  -  ( الطابق)

املغرب).

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد ا ريس صدقي):))50ي)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

السيدة مامة صدقي):))50ي)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

50ي  ( (: السيد محلد أمين صدقي)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

السيدة امينة االزرق):))50)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) صدقي  ا ريس  السيد 
البيضاء) الدار  82ي27) بوسكورة)

املغرب.
عنوانه)ا)) صدقي  مامة  السيدة 
البيضاء) الدار  (20250 كاليفورنيا)

املغرب.
صدقي) أمين  محلد  السيد 
الدار) (20250 كاليفورنيا) عنوانه)ا))

البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) االزرق  امينة  السيدة 
البيضاء) الدار  (20250 كاليفورنيا)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) صدقي  ا ريس  السيد 
البيضاء) الدار  82ي27) بوسكورة)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)555)75.
578I

global(compta(et(conseils

GLOBAL TRADE TODAY
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

global(compta(et(conseils
0ي,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب
GLOBAL TRADE TODAY شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي املرس 
زنقة 7ي رقم 3 حومة مزواق - 

90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
9ي89).

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل) (2020 نونبر) (09 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
 GLOBAL TRADE الشريك الوحيد)
00.000ي  رأسلالها) مبلغ  ( (TODAY

حي) اإلأتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
املرس زنقة)7ي)رقم)3)حومة مزواق)-)
90000)طنجة املغرب نتيجة ل):)نها ة)

النشاط.
حي) ب  التصفية  مقر  حد   و 
حومة مزواق) (3 رقم) 7ي) املرس زنقة)

- 90000)طنجة املغرب.)
و عين:

و) زباخ  ( السيد)ة)) وسف)
 3 رقم) 7ي) حي املرس زنقة) عنوانه)ا))
طنجة املغرب) (90000 حومة مزواق)

كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
املخابرة و محل تبليغ العقو  و الوثائق)
حي املرس زنقة) (: املتعلقة بالتصفية)

7ي)رقم)3)حومة مزواق طنجة
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)ي720.
579I

س-اطلس

CURRENCY PERFECT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

س-اطلس
الطابق االول الحي اال اري شارع 

الطائف رقم ي2 ، 23000، بني مالل 
املغرب

CURRENCY PERFECT  شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي : الزنقة 
2 بياض الصلعة ي  - 23000 بني 

مالل املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.8023

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) ي3)غشت) املؤرخ في)
CURRENCY PERFECT))شركة ذات)
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 
00.000ي  رأسلالها) مبلغ  الوحيد 
اإلأتلاعي) مقرها  وعنوان   رهم 

الزنقة)2)بياض الصلعة)ي  - 23000 

بني مالل املغرب نتيجة لتوقف التام)

لنشاط الشركة.

و عين:

و) الحلومي  ( حنان) السيد)ة))

عنوانه)ا))زنقة ا ت حدوش))50ي23 

)ة)) كلصفي) املغرب  ( القصيبة)

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

بتاريخ)ي3)غشت)2020)وفي الزنقة)2 

بياض الصلعة)ي  - 23000)بني مالل)

املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 02 بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

أكتوبر)2020)تحت رقم)ي3).

580I

س-اطلس

TASSMET CAR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

س-اطلس

الطابق االول الحي اال اري شارع 

الطائف رقم ي2 ، 23000، بني مالل 

املغرب

TASSMET CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : شارع 

املتنبي رقم ي0 الطابق االول  - 

23000 بني مالل املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5297

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2020 أكتوبر) ي3) في) املؤرخ 

ذات) شركة  (TASSMET CAR حل)

رأسلالها) مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  500.000) رهم 

ي0  رقم) املتنبي  شارع  اإلأتلاعي 

مالل) بني  (23000 (- ( االول) الطابق 

املغرب نتيجة اللتوقف التام لنشاط)

الشركة).

و عين:

السيد)ة))محلد))تاري و عنوانه)ا))

ا ت  وسف فم العنصر))23000)بني)

مالل املغرب كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

شارع) وفي  (2020 أكتوبر) ي3) بتاريخ)

(- ( االول) الطابق  ي0) رقم) املتنبي 

23000)بني مالل املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 02 بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)859.

Iي58

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

COFORTECH
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE

AMRAOUI

 Appt. 10 Imm. In(Khaldoune(Av

 Ibn(Khaldoune(VN(Safi(SAFI،

46000، SAFI(MAROC

COFORTECH شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي إقامة ندى 

العلارة 22 الشقة 0ي حي شلاعو - 

0)ييي سال  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي9)ي3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 5ي) وليوز)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.COFORTECH

غرض الشركة بإ جاز):)-)اإلستيرا )

و التصد ر.

الخدمات) إ ارة  في  مقاول  (-

التجارية أو الصناعية أو الزراعية).



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202)الجريدة الرسمية   284

إقامة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

حي) 0ي) الشقة) (22 العلارة) ندى 

شلاعو)-)0)ييي)سال))املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 30.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

50ي  ( (: ربعين  زيد) ا ت  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

50ي  ( (: ابراهيم) ( البغوغ) السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ا ت ربعين  زيد عنوانه)ا))
 27 شقة) املوحد ن  زنقة  (0( الرقم)

حسان))0020ي)الرباط املغرب.

ابراهيم عنوانه)ا)) ( السيد البغوغ)
حي السدرى مجلوعة)3)زنقة)03)رقم)

ي8  50)20)الدار االبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ا ت ربعين  زيد عنوانه)ا))
 27 شقة) املوحد ن  زنقة  (0( الرقم)

حسان))0020ي)الرباط املغرب

ابراهيم عنوانه)ا)) ( السيد البغوغ)
حي السدرى مجلوعة)3)زنقة)03)رقم)

ي8  50)20)الدار ابيضاء)املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

غشت) 3ي) بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2020)تحت رقم)2)328.

582I

COMPTAFFAIRES

ALAOUI TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وفاة شريك

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 ALAOUI TRANSPORT

 شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رياض 
السالم رقم 72ي - 28800 املحلد ة 

املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
ي8ي3.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
2020)تم اإلعالم) 20)نونبر) املؤرخ في)
لعالوي) مصطفى  ( الشريك) بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  عل2  حصصه  توزيع  و 
نونبر) 0ي) في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2020)بالشكل امتي):
السيد)ة)))فتيحة))سعو ))،)))2) 

حصة).
 729 ( (، ( غزالن لعالوي) السيد)ة))

حصة).
 729 ( (، ( ا لان لعالوي) السيد)ة))

حصة).
السيد)ة)) ونس لعالوي))،))258.ي 

حصة).
((، ( محلد أمين لعالوي) السيد)ة))

258.ي)حصة).
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي  بتاريخ) ( باملحلد ة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم))ي7ي.

583I

Gescompte

 STE: AFRICA RECOVERY
AND CONSULTING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

Gescompte
  bd(Zerktouni 9 me(étage 2(5

 n°92 casablanca ، 20050،
Casablanca(Maroc

 STE: AFRICA(RECOVERY(AND
CONSULTING SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 3ي زنقة 

أحلد املجاطي إقامة النخيل الطابق 
ي رقم 8 الدار البيضاء - 20050 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

283255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 STE:( AFRICA( RECOVERY( AND

.CONSULTING SARL

تحصيل) (: بإ جاز) غرض الشركة 

الد ون.
زنقة) 3ي) (: عنوان املقر االأتلاعي)

أحلد املجاطي إقامة النخيل الطابق)
ي)رقم)8)الدار البيضاء)-)20050)الدار)

البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

300.000,00) رهم،)مقسم كالتا ي:

((: عاشق) نزهة  السيدة 

00ي  بقيلة) حصة  50.000,00ي)

 رهم للحصة).

بناني) لهلام  سوكينة  السيدة 

00ي  بقيلة) حصة  50.000,00ي) ( (:

 رهم للحصة).

500.ي  (: عاشق) نزهة  السيدة  (

بقيلة)00ي) رهم.

(: بناني) لهلام  سوكينة  السيدة 

500.ي)بقيلة)00ي) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة نزهة عاشق عنوانه)ا)))ي 
الجد د) العهد  إقامة  فارسوفي  زنقة 

 20050 البيضاء) الدار  2شقة)) ط)

الدار البيضاء)املغرب.

بناني) لهلام  سوكينة  السيدة 

عنوانه)ا))تجزئة عين الد اب2)علارة)

ب شقة8)عين الد اب الدار البيضاء)

20050)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة نزهة عاشق عنوانه)ا)))ي 

الجد د) العهد  إقامة  فارسوفي  زنقة 

 20050 البيضاء) الدار  2شقة)) ط)

الدار البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)757985.

582I

ZHAR AHMED

STE CAFE TAJ D›OR

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

ZHAR AHMED

 HAY(QODS(BENSOUDA ، يي

30030، FES(MAROC

STE CAFE TAJ D›OR شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي إقامة 

نا  ة العلارة يأ املتجرين ي و 2 

شارع بنسو ة فاس - 30030 فاس 

املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.23255

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تم) (2020 نونبر) يي) في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«900.000) رهم»)أي من)»00.000ي 

عن) »000.000.ي) رهم») إ 2)  رهم»)

مع   ون) مقاصة  إأراء) ( (: طريق)

الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

يي) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)3582/2020.

585I
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UPSILON CONSULTING

MADRIAM GESTION PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING

 Angle(avenue(Omar(El(Khayam

 et(boulevard(Abderrahim

 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier(Beauséjour ، 20250،

Casablanca(MAROC

  MADRIAM GESTION PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي )2 شارع 

الزرقطوني، مكتب رقم 5ي و )ي، 

الطابق ) - 30ي20 الدار البيضاء 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي3ي282

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. MADRIAM GESTION PRIVE

تقد م) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الخدمات املتعلقة بالتكوين)،)تدريب)

التدريس وتحسين تقنيات) (، امفرا )

وتوزيع) ونشر  استيرا   االتصال.)

الوثائق والكتب.)).

)2)شارع) عنوان املقر االأتلاعي):)

)ي،) و) 5ي) رقم) مكتب  الزرقطوني،)

البيضاء) الدار  30ي20)  -  ( الطابق)

املغرب).

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

30)حصة) ( (: السيد ا ريس صدقي)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

30)حصة) ( (: السيدة مامة صدقي)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 30 ( (: السيد محلد أمين صدقي)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

السيدة امينة االزرق):))0ي)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) صدقي  ا ريس  السيد 

البيضاء) الدار  82ي27) بوسكورة)

املغرب.

عنوانه)ا)) صدقي  مامة  السيدة 

البيضاء) الدار  (20250 كاليفورنيا)

املغرب.

صدقي) أمين  محلد  السيد 

الدار) (20250 كاليفورنيا) عنوانه)ا))

البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) االزرق  امينة  السيدة 

البيضاء) الدار  (20250 كاليفورنيا)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) صدقي  ا ريس  السيد 

البيضاء) الدار  82ي27) بوسكورة)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)552)75.

58(I

 BOULANGERIE PÂTISSERIE CHAHDLUX

ORIENTALE

مخبزة حلويات شهد لوكس 

الشرقية
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BOULANGERIE PÂTISSERIE

CHAHDLUX ORIENTALE

  DHAR LAMHALLA

 LOTISSEMENT EL

 MOUBADARA(NR 315 DHAR

 LAMHALLA(LAZZARET(OUJDA،

60020، OUJDA(MAROC

مخبزة حلويات شهد لوكس الشرقية 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي ظهر املحلة 
تجزئة املبا رة رقم 5ي3  ظهر املحلة 

الزاري وأدة 0020) وأدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3(087

في مؤرخ  حر  عقد  (  بلقت�سى)
2020)تم إعدا  القانون)  3ي)أكتوبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
مخبزة) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

حلويات شهد لوكس الشرقية.
مخبزة- (: بإ جاز) الشركة  غرض 

حلويات.
ظهر) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
5ي3))ظهر) املحلة تجزئة املبا رة رقم)
وأدة) ((0020 وأدة) الزاري  املحلة 

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: محلد) بنبلة  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بنبلة محلد عنوانه)ا))حي)

السالم مداغ)3303))بركان املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بنبلة محلد عنوانه)ا))حي)

السالم))مداغ)3303))بركان املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
02) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)2803.

587I

MAGIC SWEET INTERNATIONAL

ماجيك سويت انترناسيونال
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MAGIC SWEET

INTERNATIONAL

 N°7 2EME(ETG(BOULEVARD

 SOHAIB ERROUMI SIDI

BERNOUSSI ، 20620، الدار 

البيضاء املغرب

ماأيك سويت انترناسيونال شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 7 

الطابق الثاني شارع صهيب الرومي 

سيدي البرنو�سي - 20)20 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي22993

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  9ي20) نونبر) (2(

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)ماأيك)

سويت انترناسيونال.

صناعة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

املفندات) و  الشوكالطة  و  الكاكاو 

االستيرا  و التصد ر.
 7 رقم) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

الرومي) الثاني شارع صهيب  الطابق 

الدار) (20(20 (- البرنو�سي) سيدي 

البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

000.000.ي) رهم،)مقسم كالتا ي:
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0.000ي  ( السيد مصطفى صبار):)
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) صبار  مصطفى  السيد 
راسين) حي  أونج  ميشال  زنقة  5ي)
20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) صبار  مصطفى  السيد 
راسين) حي  أونج  ميشال  زنقة  5ي)
20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)9ي20)تحت رقم)722300.
588I

MAROCHOC INTERNATIONAL

ماروشوك انترناسيونال
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAROCHOC INTERNATIONAL
 HAY EL MANSOUR

 EXTENSIONGROUPE 70
 RUE 2 N°122 1ER(ETG(SIDI

 BERNOUSSI(CASABLANCA ،
20)20، الدار البيضاء املغرب

ماروشوك انترناسيونال شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 

املنصور مجلوعة 70 زنقة 2 رقم 
22ي الطابق ي سيدي البرنو�سي - 

20)20 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
229929

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  9ي20) نونبر) (2(
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

ماروشوك انترناسيونال.
صناعة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
املفندات) و  الشوكالطة  و  الكاكاو 

االستيرا  و التصد ر.
حي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
رقم) (2 زنقة) (70 مجلوعة) املنصور 
(- البرنو�سي) سيدي  ي) الطابق) 22ي)

20)20)الدار البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

000.000.ي) رهم،)مقسم كالتا ي:
0.000ي  ( السيد مصطفى صبار):)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) صبار  مصطفى  السيد 
راسين) حي  أونج  ميشال  زنقة  5ي)
20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) صبار  مصطفى  السيد 
راسين) حي  أونج  ميشال  زنقة  5ي)
20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)9ي20)تحت رقم)722299.
589I

MAROCHOC INTERNATIONAL

را ترادينغ
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAROCHOC INTERNATIONAL
 HAY EL MANSOUR

 EXTENSIONGROUPE 70
 RUE 2 N°122 1ER(ETG(SIDI

 BERNOUSSI(CASABLANCA ،

20)20، الدار البيضاء املغرب
را ترا  نغ شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي بلوك 39 

رقم 20 شارع صهيب الرومي سيدي 
البرنو�سي - 20)20 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي)2ي)2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 03) ونيو)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
را) (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

ترا  نغ.
غرض الشركة بإ جاز):)االستيرا  و)

التصد ر لللوا  الغذائية.
 39 عنوان املقر االأتلاعي):)بلوك)
20)شارع صهيب الرومي سيدي) رقم)
البيضاء) الدار  (20(20 (- البرنو�سي)

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: السيد مصطفى صبار)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) صبار  مصطفى  السيد 
راسين) حي  أونج  ميشال  زنقة  5ي)
20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) صبار  مصطفى  السيد 
راسين) حي  أونج  ميشال  زنقة  5ي)
20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
بتاريخ ( البيضاء) بالدار   التجارية 
 يي) ونيو)2020)تحت رقم)735593.

590I

 رعة ارشا ات ش.م.م

EMAC
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

مالءمة النظام امسا�سي للشركة

 رعة ارشا ات ش.م.م
5ي شارع بئر أنزران صندوق بريد 
0ي تصومعت 5ي شارع بئر أنزران 

صندوق بريد 0ي تصومعت، 
25000، ورزازات املغرب

EMAC »شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة»

وعنوان مقرها االأتلاعي: رقم 28ي 
شارع موالي الطاهر بن عبد الكريم 

حي املقاومة - 25000 ورزازات 
املغرب.

»مالءمة النظام امسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

ي2ي0ي.
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
تقرر) 9ي20) ماي) (25 في) املؤرخ 
للشركة) امسا�سي  النظام  مالءمة 
تحويل املقر) مع مقتضيات القانون:)

اإلأتلاعي للشركة.
استقالة مسير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
االبتدائية بورزازات))بتاريخ)2ي) ونيو)

9ي20)تحت رقم)0)8ي.

Iي59

bouaidoun(hassan(Fiduciaire(comptable

STE BEACHELLE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

 bouaidoun(hassan(Fiduciaire
comptable

 I(place(hassan(II(AZROU ،
53100، AZROU(MAROC

STE BEACHELLE  شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
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 N° 25 وعنوان مقرها اإلأتلاعي

 RUE MY DRISS AIT REGHISS

 AZROU - 53100 AZROU

.MAROC

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

9ي9.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

2020)تقرر حل) 08) أنبر) املؤرخ في)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها) مبلغ  ( ( (STE BEACHELLE

مقرها) وعنوان  0.000ي) رهم 

 N° 25 RUE MY DRISS اإلأتلاعي)

 AIT REGHISS AZROU - 5300ي

 NON(:(نتيجة ل(AZROU MAROC

.RENTABILITÉ DU PROJET

 N° 25 و حد  مقر التصفية ب)

 RUE MUY DRISS AIT REGHISS

 AZROU - 5300ي AZROU

 .MAROC

و عين:

 FARIDA  IAAGOUBI السيد)ة))

 RUE 9 QU 58ي  عنوانه)ا)) و 

 PAM AHADAF AZROU 5300ي

)ة)) كلصفي) (AZROU MAROC

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي) أنبر) بتاريخ) ( بازرو) االبتدائية 

2020)تحت رقم)9ي9.

592I

CABINET HAMDI

POLYTEL بوليطيل
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وفاة شريك

CABINET HAMDI

 Avenue(Hassane(II 6ème ,ي3ي

 étage، 20200، casablanca

maroc

POLYTEL بوليطيل 

 شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 0ي زنقة 
عالل الفا�سي - 0 الدار البيضاء  

املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.((323

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)ي0) أنبر)2020)تم اإلعالم)
بوفاة الشريك محلد الشابي و توزيع)
لرسم) (

ً
تبعا الورثة  عل2  حصصه 

 2020 نونبر) 9ي) في) املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل امتي):

((، ( الشابي) ( هللا) عبد  السيد)ة))
20.000)حصة).

((، ( الشابي) حسن  السيد)ة))
000.)ي)حصة).

((، ( الشابي) أمينة  السيد)ة))
0.000ي)حصة).

((، ( الشابي) خد جة  السيد)ة))
0.000ي)حصة).

((، ( الشابي) فاطلة  السيد)ة))
0.000ي)حصة).

((، ( إغيروأ ور) فاظلة  السيد)ة))
2.000ي)حصة).

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم))75799.
593I

CECOGEL / SARL

L’ORCHIDEE ROSE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
L’ORCHIDEE ROSE شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي وأدة، 
مشروع أوهرة وأدة ، القسلة 

املفرزة رقم 3ي متجر بالطابق 

السفلي - 0000) وأدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
95ي)3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) 5ي)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.L’ORCHIDEE ROSE
استغالل) (: غرض الشركة بإ جاز)

مقهى،)بيتيز ريا،)ومطعم..
وأدة،) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
القسلة) (، وأدة) أوهرة  مشروع 
بالطابق) متجر  3ي) رقم) املفرزة 

السفلي)-)0000))وأدة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
الغوتي) الزهراء) فاطلة  السيد 
00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي) ( (:

للحصة).
(: الغوتي) الزهراء) السيد فاطلة  (

000ي)بقيلة)00ي) رهم.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
الغوتي) الزهراء) فاطلة  السيد 
زنقة) القدس  حي  وأدة،) عنوانه)ا))
البراق رقم)27. 0000))وأدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الغوتي) الزهراء) فاطلة  السيد 
زنقة) القدس  حي  وأدة،) عنوانه)ا))

البراق رقم)27 0000))وأدة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)2989.

592I

LEADER FIN

ESTELLA
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LEADER FIN

زنقة شوفا ي بيار  اإلقامة فالروس» 

E» الطابق الثاني املكتب 2ي الدار 

بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب

ESTELLA شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 3ي زنقة 

احلد املجاتي إقامة املب الطابقي  

رقم 8 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

277337

 08 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  (2020 أكتوبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ESTELLA

غرض) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الشركة في كل من املغرب والخارج:

بخدمة) املتعلقة  الخدمات  (-

امعطال مي نوع من املركبات)؛

في) لإلصالح  السيارات  سحب  (-

املرآب)؛

آلة) طريق  عن  باملوقع  العنا ة  (-

فشل) (، املفرغة) اإلطارات  (، القطر)

الوقو )،)خطأ فشل البطارية)؛

-)مصلح الجسم من قطع الغيار.

-)امليكانيكا بشكل عام.
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املعامالت) أليع  (، أعم) وبشكل 

التجارية والصناعية واملالية واملنقولة)

والعقارية أو غيرها من املعامالت التي)

؛) وتطورها) نلوها  تعزيز  شأنها  من 

غير) أو  مباشرة  مشاركة  أي  وكذلك 

في) امشكال  من  شكل  بأي  مباشرة 

الشركات التي تسع2 لتحقيق أهداف)

ملاثلة..
زنقة) 3ي) (: عنوان املقر االأتلاعي)

احلد املجاتي إقامة املب الطابقي  
رقم)8 - 20000)الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: الحكام) ألال  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الحكام  ألال  السيد 
حي) (22 رقم) (02 الرحلة زنقة) شارع 

البيضاء) الدار  (20000 موالي رشيد)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الحكام  ألال  السيد 
حي) (22 رقم) (02 الرحلة زنقة) شارع 

البيضاء) الدار  (20000 موالي رشيد)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2020)تحت رقم)322ي0075.

595I

DAMO CONSULTING SARL

SHIDO TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

DAMO CONSULTING SARL

 AV(PASTEUR 1° ETG(N°18 52

 TANGER(tanger, tanger، 90000،

tanger MAROC

SHIDO TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 52 زنقة  7 

حي مبروكة  - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

0989يي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SHIDO TRANS

نقل)) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

والدو ي)) وطنيا  الطرق  عبر  البضائع 

لحساب الغير.
عنوان املقر االأتلاعي):)52)زنقة))7 

حي مبروكة))-)90000)طنجة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 50 ( (: ( السيد الكزار حسام الد ن)

حصة بقيلة)000.ي) رهم للحصة).

 50 ( (: املصطفى) الكزار  السيد 

حصة بقيلة)000.ي) رهم للحصة).

 50 (: السيد الكزار حسام الد ن) (

 50.000 بقيلة) اأتلاعية  حصة 

 رهم.

السيد الكزار املصطفى):)50)حصة)

اأتلاعية بقيلة)50.000) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

الد ن) حسام  الكزار  السيد 
عنوانه)ا))حي مبروكة زنقة)7)رقم)22 

طنجة)90000)طنجة املغرب.

السيد الكزار املصطفى عنوانه)ا))
طنجة) (22 رقم) (7 زنقة) مبروكة  حي 

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الد ن) حسام  الكزار  السيد 
عنوانه)ا))حي مبروكة زنقة)7)رقم)22 

طنجة)90000)طنجة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)237297.

59(I

Ste AQUA SALZARO SARL

MREIL FUHRER
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL
حي محلد بن عبدهللا زنقة املحلد ة 
رقم 02 السلارة، 72000، السلارة 

املغرب
MREIL FUHRER شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
 Quartier وعنوان مقرها اإلأتلاعي

 smara - 22/industriel(nr(a 21
72000 السلارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37ي2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 07) أنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 MREIL(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.FUHRER
(: بإ جاز) الشركة  غرض 

Fourniture(pour(la(pharmacier
 Travaux( divers( et

. construction
 Quartier(:(عنوان املقر االأتلاعي
 industriel nr a 222/ي smara -

72000)السلارة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد موالي ارشيد االسلاعيلي)

00ي  بقيلة) حصة  (800 ( (: العلوي)

 رهم للحصة).

السيدة شريفة أها ):))200)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد موالي ارشيد االسلاعيلي)
رقم) 2ي) الزنقة) عنوانه)ا)) ( العلوي)

الرشيد ة) )ي520) ( حي املحيط) )0ي)

املغرب.

عنوانه)ا)) أها   شريفة  السيدة 
املحيط)) حي  )0ي) رقم) 2ي) الزنقة)

)ي520)الرشيد ة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد موالي ارشيد االسلاعيلي)
رقم) 2ي) الزنقة) عنوانه)ا)) ( العلوي)

الرشيد ة) )ي520) ( حي املحيط) )0ي)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالسلارة))بتاريخ)7ي) أنبر)

2020)تحت رقم)200/2020.

597I

KEN.BOUI SERVICES

GH IM EX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KEN.BOUI SERVICES

الشقة 8 الطابق 2 علارة النجوم 

شارع البكاي لهبيل ، 3300)، بركان 

املغرب

GH IM EX شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 79 شارع 

بئر انزران حي الحسني الطابق 

الثاني الشقة رقم 2  - 3300) بركان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7295
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 02) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 GH IM(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.EX
تصد ر) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

واسترا  كل االالت الصناعية.
79)شارع) عنوان املقر االأتلاعي):)
بئر انزران حي الحسني الطابق الثاني)
الشقة رقم)2  - 3300))بركان املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد غوزا ي أالل):))00ي)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) أالل  غوزا ي  السيد 
زنقة بو نيب حي التقدم) 9ييي) رقم)

تاوريرت)5800))تاوريرت املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) أالل  غوزا ي  السيد 
زنقة بو نيب حي التقدم) 9ييي) رقم)

تاوريرت)5800))تاوريرت املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي) أنبر) بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2020)تحت رقم)522/2020.

598I

Green taxis rak

GREEN TAXIS RAK
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Green taxis rak
تجزئة الشرف علارة الشروق رقم 

2ي شارع عالل الفا�سي امتدا 

 مراكش ، 00)23، مراكش املغرب
Green taxis rak شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 
الشرف علارة الشروق الطابق 2 

رقم 2ي شارع عالل الفا�سي امتدا  
مراكش مراكش 00)23 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5ي079ي

ي0  عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 أكتوبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 Green(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.taxis rak
مقاول) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
الزبناء) لتوصيل  امأرة  سيارات 

حسب الرغبة.
تجزئة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
 2 الطابق) الشروق  علارة  الشرف 
شارع عالل الفا�سي امتدا ) 2ي) رقم)
مراكش) (23(00 مراكش) مراكش 

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: امنة) حلا ن  السيدة 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( آمنة) حلا ه  السيدة 
علارة الحوز رقم)2ي)اسيف مراكش)

00)23)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) امنة  حلا ن  السيدة 
علارة الحوز رقم)2ي)اسيف مراكش)

00)23)مراكش املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
نونبر) (05 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2020)تحت رقم)-.

599I

BFR

PNP LLC
إعالن متعد  القرارات

BFR
 Rue(Al(Fnideq ، 20100، ,(

Casablanca(Maroc
PNP LLC)»شركة ذات املسؤولية)

املحدو ة ذات الشريك الوحيد»
(،2(5 االأتلاعي:) مقرها  وعنوان 
إقامة) (،92 رقم) الزرقطوني،) شارع 

شل�سي)-)-)الدار البيضاء)املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري:)-
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

املؤرخ في)23)نونبر)2020
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)
تعيين السيد سينا اميدوزور كلسير)

أد د للشركة
قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تعد ل املا ة)37)للنظام امسا�سي
قرار رقم)3:)الذي  نص عل2 ما لي:)
موافقة عل2 منح توقيع بنكي لصالح)

السيدة كارولينا كالطا و 
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)
بند رقم)37:)الذي  نص عل2 ما لي:)
تعيين السيد سعيد))اميدوزور حامل)
من) 9ي5057307) رقم) السفر  أواز 
السيد) تعيين  و  اممريكية  الجنسية 
اميدوزور حامل أواز السفر) ( سينا)
الجنسية) من  7ي5285728) رقم)

اممريكية كلسيير ن للشركة
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)757702.

(00I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

إيــــنــــــاس
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

إ ــــنــــــاس  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 2  زنقـــة  

اليـــرمـــوك  حــــي  عــــش  الـســـــوســـــن  -- 

20270  البيضــاء  املــغــــرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي)).7يي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

2020)تقرر حل) 02) أنبر) املؤرخ في)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

00.000ي  رأسلالها) مبلغ  ( ( إ ــــنــــــاس)

اإلأتلاعي) مقرها  وعنوان   رهم 
عــــش)) ( حــــي) ( اليـــرمـــوك) ( زنقـــة) ( (2

البيضــاء)) ( (20270 (-- ( الـســـــوســـــن)

و) ( الــلــنـــــافــســــــة) (: نتيجة ل) ( املــغــــرب)

امزمــــة))اإلقـتـصــــا  ــــــة).
زنقـــة)) ( (2 و حد  مقر التصفية ب)

اليـــرمـــوك))حــــي))عــــش))الـســـــوســـــن))--)

20270)البيضـــاء))املــغــــرب).)

و عين:

و) ( الـصـــد ـــق) ( حســـن) السيد)ة))
زنقـة) و  املنـار  مـحـج  زاويـــة  عنوانه)ا))
بـــوركـــون)) ( (8 رقــــم) ( شـقـــة) ( شـفـروي)

30ي20)البيضــاء)))املــغــــرب)))كلصفي)

)ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):)2))زنقـــة))

اليـــرمـــوك))حــــي))عــــش))الـســـــوســـــن)

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

8ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)9)758.0.

Iي0)
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ALEXANDRIS COMPTA - SARL

الـشــركـــة  الــعــقــــاريــــة  هـــنـــد  
إيـــريــــس

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
حل شركة

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
الـشــركـــة  الــعــقــــاريــــة  هـــنـــد  إ ـــريــــس  
شركة ذات املسؤولية املحدو ة)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 2 زنقـة 2 

شتنبــر إقــامــة ليــالص حــي الــســـوســن  
- 20020 البيضــاء املــغــــرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي97.22.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 02) أنبر) املؤرخ في)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
إ ـــريــــس))) ( هـــنـــد) ( الــعــقــــاريــــة) ( الـشــركـــة)
00.000ي) رهم) رأسلالها) مبلغ 
 2 زنقـة) (2 وعنوان مقرها اإلأتلاعي)
شتنبــر إقــامــة ليــالص حــي الــســـوســن))
- 20020)البيضــاء)املــغــــرب نتيجة ل):)

املنافســة و امزمــة اإلقتصــا  ـــة).
زنقــة)) ( (2 و حد  مقر التصفية ب)
 20230 اليــرمــوك))حــي ا لســوســـن)--)

البيضـــأء))املــغــــرب).)
و عين:

و) ( الـصـــد ـــق) ( حســـن) السيد)ة))
زنقـة) و  املنـار  مـحـج  زاويـــة  عنوانه)ا))
بـــوركـــون)) ( (8 رقــــم) ( شـقـــة) ( شـفـروي)
كلصفي) ( املــغــــرب) ( البيضــاء) 30ي20)

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 
2))زنقــة)) (: الوثائق املتعلقة بالتصفية)

اليــرمــوك))حــي ا لســوســـن
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)758.070.
(02I

socomif sarl

BENHAKOU ALUMINIUM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

socomif sarl

زنقة محلد الحصا ي علارة 35 شقة 

رقم 2 ، 2005ي، القنيطرة املغرب

 BENHAKOU ALUMINIUM

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 

ي3ي امندلس ولد عرفة  - 2000ي 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57853

7ي  عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020  أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.BENHAKOU ALUMINIUM

نجارة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

املومنيوم.

تجزئة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

2000ي  (- ( امندلس ولد عرفة) ي3ي)

القنيطرة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

هكو)) بن  الرحلان  عبد  السيد 

00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي) ( (:

للحصة).

(: ( السيد عبد الرحلان بن هكو) (

000.ي)بقيلة)00ي) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء)

وصفات ومواطن الشركاء):

هكو)) بن  الرحلان  عبد  السيد 

عنوانه)ا))القنيطرة)2000ي)القنيطرة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

هكو)) بن  الرحلان  عبد  السيد 

عنوانه)ا))القنيطرة)2000ي)القنيطرة)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي2  بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)80589.

(03I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

INDOKA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

INDOKA شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي علارة بي، 

شقة 2، طريق اڭوراي، مكناس - 

50000 مكناس  املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22285

العام) الجلع  بلقت�سى 

نونبر) )ي) في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) رأسلال  رفع  تم  (2020

»000.000.يي) رهم») قدره) بلبلغ 

إ 2) »3.500.000) رهم») من) أي 

طريق) عن  «2.500.000ي) رهم»)

الشركة) مع   ون  مقاصة  إأراء) ( (:

املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

0ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

2020)تحت رقم)97ي2.

(02I

Media Med Consulting 2.0 SARL

 MEDIA MED CONSULTING
2.0 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تفويت حصص

 Media(Med(Consulting 2.0
SARL

 PROP YASSINE AV MLY
 RACHID IMMEUBLE RACHIDIA

 ،APP 5 GUERCIF ، 35100
أرسيف املغرب

 MEDIA MED CONSULTING
SARL 2.0 شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي إقامة 

الراشيد ة 05 - 00ي35 أرسيف 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

7ي7ي.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) (2020 نونبر) (09 في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
رضوان))) )ة)) السيد) تفويت 
حصة اأتلاعية من) (200 احلويش)
)ة)) السيد) ( 200)حصة لفائدة) أصل)

أحلد هواري بتاريخ)09)نونبر)2020.
رضوان) )ة)) السيد) تفويت 
حصة اأتلاعية من) 00ي) احلويش)
)ة)) السيد) ( 00ي)حصة لفائدة) أصل)
أ وب))صابري بتاريخ)09)نونبر)2020.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
 09 بتاريخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)938.

(05I

Global(Infobel

SAN.FOUAD
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Global(Infobel
 N°95 3 émé(étage  lotissement
alhouda ، 8000، Agadir(Maroc

 SAN.FOUAD
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شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

الحسن الثاني حي ليشاليه 02 

بيوكرى شتوكة ا ت باها - 87200 

بيوكرى  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

927ي2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 03) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

SAN. (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.FOUAD

صناعة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

املالبس.

شارع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

 02 ليشاليه) حي  الثاني  الحسن 

 87200 (- باها) ا ت  بيوكرى شتوكة 

بيوكرى))املغرب).

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيدة سناء)فؤا ):))000.ي)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

)السيدة سناء)فؤا ):)نقد ة بقيلة)

00ي) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) فؤا   سناء) السيدة 

 P02 3ي  افدا أوان كوميز أوانيتو)

ي2900  اسبانيا) ماالكا  فوينكيروال 

ماالكا اسبانيا.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) فؤا   سناء) السيدة 

 P02 3ي  افدا أوان كوميز أوانيتو)

ي2900  اسبانيا) ماالكا  فوينكيروال 

ماالكا اسبانيا

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

03) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

2020)تحت رقم))223.

(0(I

SACO CONSEIL

CHICHAWA FER
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

SACO CONSEIL

 MHAMID 9 N 468 1ER(ETAGE

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

CHICHAWA FER شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وار الحاج 

العربي ألاعة السويهلة مراكش - 

20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

903)0ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 غشت) ي3)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.CHICHAWA FER

غرض الشركة بإ جاز):)بيع وتوزيع)

الحد د)،)االستيرا  و التصد ر.

:) وار) االأتلاعي) املقر  عنوان 

السويهلة) ألاعة  العربي  الحاج 

مراكش)-)20000)مراكش املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

((: ( الطالبي) الصلد  عبد  السيد 
500)حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة)
السيد عبد الرحيم حنيف)):))500 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الطالبي)) الصلد  عبد  السيد 
عنوانه)ا))املسيرة)ي)حرف أ رقم)8ي8 

مراكش)20000)مراكش املغرب.
حنيف)) الرحيم  عبد  السيد 
رقم) جحا  ازكي  رب  عنوانه)ا)) وار 
مراكش) (20000 مراكش) 200ي)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حنيف)) الرحيم  عبد  السيد 
رقم) جحا  ازكي  رب  عنوانه)ا)) وار 
مراكش) (20000 مراكش) 200ي)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
02)أكتوبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)5982يي.

(07I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

  STE SORTAITEUR(
SARL(A-U

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
 STE(SORTAITEUR  SARL(A-U(

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع  
بغدا   رقم )يي  تطوان 93000 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) (2020 5ي) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE( (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SORTAITEUR  SARL(A-U

تقوم)) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

وكذلك)) ( (, ( البناء) ( باعلال) ( الشركة)

الحرف)) ( وكل) ( الحفالت) ( ملون)

املرتبطة))بهلا..

شارع)) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

 93000 تطوان) ( )يي) رقم) ( بغدا )

تطوان املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد ابراهيم))التسغيتي):))000.ي 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

)السيد ابراهيم))التسغيتي):)000ي 

بقيلة)00ي) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

التسغيتي) ( ابراهيم) السيد 

-)يي  رقم) ( بغدا ) ( شارع) عنوانه)ا))

تطوان)93000)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

التسغيتي) ( ابراهيم) السيد 

-)يي  رقم) ( بغدا ) ( شارع) عنوانه)ا))

تطوان)93000)تطوان املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي) أنبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)520/20.

(08I
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MSB Consulting

بروكالوان
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

MSB Consulting
 Bd(Zerktouni , N° 400, Etage
 4, B22 ، 20000، Casablanca

Maroc
بروكالوان شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 59 شارع 
الزرقطوني ط3 مكتب 8 - 20000 

البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
3ي3232.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)25)نونبر)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
«59)شارع الزرقطوني ط3)مكتب)8 - 
20000)البيضاء)املغرب»)إ 2)»ي)زاوية)
زنقة مو�سى بن نصير وزنقة  وبوس)
مكتب)3 - 20000)البيضاء))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)758277.
(09I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE LE BONSAI SUSHI
BAR

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
قفل التصفية

SOCIETE BEMAFI
رقم 32 الطابق الثالت شارع الحسن 
الثاني أحداف أزرو ، 00ي53، أزرو 

املغرب
 SOCIETE LE BONSAI SUSHI

BAR شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : إقامة 
امخوين حي الرياض مخزن رقم ي - 

53000 ا فران املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2(9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2020 نونبر) (30 املؤرخ في)

 SOCIETE LE BONSAI SUSHI BAR

شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ)
وعنوان) 00.000ي) رهم  رأسلالها)

امخوين) إقامة  اإلأتلاعي  مقرها 

 53000  - ي  حي الرياض مخزن رقم)

عن) للتوقف  نتيجة  املغرب  ا فران 

العلل).

و عين:
السيد)ة))علر بهاء)الد ن))امميري)

شارع السرو تجزئة) 2ي) و عنوانه)ا))

الرباط) 70ي0ي) السوي�سي) نبابيا 

املغرب كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

إقامة) وفي  (2020 نونبر) (30 بتاريخ)

 - ي  امخوين حي الرياض مخزن رقم)

53000)ا فران املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي2) أنبر) بتاريخ) ( بازرو) االبتدائية 

2020)تحت رقم)9)2.

0Iي)

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

الشـــركــة  العقـــاريـــة  

بـيـــــرسـبـكـتـيـــف
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

الشـــركــة  العقـــاريـــة  بـيـــــرسـبـكـتـيـــف  

شركة ذات املسؤولية املحدو ة)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 2  زنقــة  

2 شتنبــر إقــامـــة  لـيـــالص حــــي 

الســوســـن -- 20090  البيضــاء  

املــغــــرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

9)08.8ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

2020)تقرر حل) 02) أنبر) املؤرخ في)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

بـيـــــرسـبـكـتـيـــف))) ( العقـــاريـــة) ( الشـــركــة)

00.000ي) رهم) رأسلالها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإلأتلاعي)2))زنقــة))2 

شتنبــر إقــامـــة))لـيـــالص حــــي الســوســـن)

-- 20090))البيضــاء))املــغــــرب))نتيجة ل)

:)املــنــــافســـة))و))امومــــة))اإلقـتــصـــا  ــــة).
زنقــة)) ( (2 و حد  مقر التصفية ب)

اليــرمــوك))حــي الســوســـن))--)))30ي20 

البيضـــأء))املــغــــرب).)

و عين:

و) ( ( الـصـــد ـــق) ( ( حســـن) السيد)ة))
زنقـة) و  املنـار  مـحـج  زاويـــة  عنوانه)ا))
بـــوركـــون))) ( (8 رقــــم) ( شـقـــة) ( شـفـروي)

20270)البيضـــاء)))املــغـــرب)))كلصفي)

)ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

املخابرة و محل تبليغ العقو  و الوثائق)

و) ( الـلـنــــافـســـــة) (: املتعلقة بالتصفية)

امزمـــة))اإلقـتـصــا  ــة

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)ي758.07.

Iيي)

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

الشــركــة العقـــاريـــة حـمـــاس
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

الشــركــة العقـــاريـــة حـلـــاس  شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 2  زنقــة  

2 شتنبــر إقــامـــة  لـيـــالص حــــي 

الســوســـن  --    30ي20 البيضـــأء  

املــغــــرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

307.)0ي.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 02) أنبر) املؤرخ في)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( ( حـلـــاس) العقـــاريـــة  الشــركــة 
وعنوان) 00.000ي) رهم  رأسلالها)
2)شتنبــر) ( زنقــة) ( (2 مقرها اإلأتلاعي)
((((-- ( الســوســـن) حــــي  لـيـــالص  ( إقــامـــة)
نتيجة ل) ( املــغــــرب) ( البيضـــأء) 30ي20)

:)املنـــافــســة))و امزمـــة))اإلقتصـــا  ـــة).
زنقـــة)) ( (2 و حد  مقر التصفية ب)
اليـــرمـــوك))حــــي))الســوســـن)--)30ي20 

البيضـــأء))املــغــــرب).)
و عين:

)الـــصــــد ــــــق)))و) ( السيد)ة))حــســـــن)
زنقـة) و  املنـار  مـحـج  زاويـــة  عنوانه)ا))
بـــوركـــون))) ( (8 رقــــم) ( شـقـــة) ( شـفـروي)
20270)البيضـــاء))))املــغــــرب)))كلصفي)

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
املخابرة و محل تبليغ العقو  و الوثائق)
و)) ( املنـــافســـة) (: بالتصفية) املتعلقة 

امزمــة))اإلقتصـــا  ـــة)
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم))758.07.

2Iي)

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

الشركـــة العقـــاريـــة كينــهــي
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
الشركـــة العقـــاريـــة كينــهــي  

شركة ذات مسؤولية محدو ة 
ذات الشريك الوحيد

)في طور التصفية)
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وعنوان مقرها اإلأتلاعي 2  زنقــة  
اليـــرمــوك  حــــي  الســوســـن -- 30ي20 

البيضــاء  املــغــــرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
يي38.2ي.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2020)تقرر حل) 02) أنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
العقـــاريـــة) الشركـــة  الوحيد  الشريك 
00.000ي  رأسلالها) مبلغ  ( ( كينــهــي)
  2 اإلأتلاعي) مقرها  وعنوان   رهم 
(-- الســوســـن) ( حــــي) ( اليـــرمــوك) ( زنقــة)
نتيجة ل) ( املــغــــرب) ( البيضــاء) 30ي20)

:)املنــافســـة))و))امزمـــة اإلقتصــــا  ــــة.
زنقــة)) ( (2 و حد  مقر التصفية ب)
30ي20  (-- )حــــي الســوســـن) اليـــرمـــوك)

البيضـــاء))املــغــــرب).)
و عين:

و) ( ( الـصـــد ـــق) ( ( حســـن) السيد)ة))
زنقـة) و  املنـار  مـحـج  زاويـــة  عنوانه)ا))
بـــوركـــون))) ( (8 رقــــم) ( شـقـــة) ( شـفـروي)
20270)البيضــاء)))املــغــــرب)))كلصفي)

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 
2))زنقــة)) (: الوثائق املتعلقة بالتصفية)

اليـــرمـــوك))حــــي الســوســـن
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)758.072.
3Iي)

AITOUNA MOHAMED

رامييكال
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

AITOUNA MOHAMED
 RUE(ANTAKI(N29 ، 90000،

TANGER MAROC
رامييكال شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي باملنطقة 

الحرة مد نة السيارات تقسيم  
82يطنجة باملنطقة الحرة مد نة 

السيارات تقسيم  82يطنجة 

90000 طنجة املللكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

003ييي

 07 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  (2020  أنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

رامييكال.

الترويج) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

العقاري.

باملنطقة) (: عنوان املقر االأتلاعي)

تقسيم)) السيارات  مد نة  الحرة 

مد نة) الحرة  باملنطقة  82يطنجة 

السيارات تقسيم))82يطنجة)90000 

طنجة املللكة املغربية.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)00ي)سنة).

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

00.000,00ي) رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: النوينو) رظوان  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) النوينو  رظوان  السيد 

امستر ام) 0000ي) امستر ام هولندا)

هولندا.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) النوينو  رظوان  السيد 

امستر ام) 0000ي) امستر ام هولندا)

هولندا

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

8ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)79)7.

2Iي)

HOLDING HBF

STE AMZOUR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

HOLDING HBF
 AVENUE CHEFCHAOUNE 22

 R2SIDENCE YASMINE REZ DE
 CHAUSSEE(BUREAU(N°1 VN
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
STE AMZOUR شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 

سلمى طريق اكوراي الطابق السفلي 
الشقة رقم ي مكناس  - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

729ي5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 2ي) أنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.AMZOUR
مدرسة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

خاصة.
تجزئة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
سلمى طريق اكوراي الطابق السفلي)
 50000 (- ( مكناس) ي) رقم) الشقة 

مكناس املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

2.000.000) رهم،)مقسم كالتا ي:
 HOLDING( :( ( 2.000 الشركة)

حصة بقيلة)000.ي) رهم للحصة).
 2.000 ( (: السيد بوزكري سللام)

حصة بقيلة)000.ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) (HOLDING الشركة)

اقامة) ( شفشاون) شارع  (22 مكناس)

ي  شقة) السفلي  الطابق  (  اسلين)

50000)مكناس املغرب.

السيد بوزكري سللام عنوانه)ا))

الطابق) اكوراي  طريق  سلمى  تجزئة 

مكناس)) ي) رقم) الشقة  السفلي 

50000)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) روم  محلد  السيد 
مكناس))رقم)8ي)تجزئة سنبلة النعيم))

50000)مكناس املغرب

بللكي) ( الرحيم) عبد  السيد 

 38/39 رقم) مكناس  عنوانه)ا))

 2 الطابق) اقامة  اسين  ي) سكتور)

مكناس) (50000 قرطبة) 2ي) شقة)

املغرب

السيد عبد العا ي بللكي))عنوانه)ا))

املد نة) شفشاون  شارع  (22 مكناس)

الجد دة)50000)مكناس املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

8ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

2020)تحت رقم)ي235.

5Iي)

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

ZAHAQUIPE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

ZAHAQUIPE شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 5ي 

مكرر تجزئة املسعو ي  راركة اكا  ر 

- 80000 اكا  ر املغرب.

حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.38705

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 07) أنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
الشريك الوحيد)ZAHAQUIPE))مبلغ)
وعنوان) 00.000ي) رهم  رأسلالها)
مقرها اإلأتلاعي رقم)5ي)مكرر تجزئة)
 80000 (- اكا  ر) املسعو ي  راركة 
اكا  ر املغرب نتيجة ل):)حل الشركة.

5ي  و حد  مقر التصفية ب رقم)
مكرر تجزئة املسعو ي  راركة اكا  ر)

- 80000)اكا  ر املغرب.)
و عين:

و) بومالك  ( محلد) السيد)ة))
رياض) يي) 320رقم) زنقة) عنوانه)ا))
اكا  ر املغرب) (80000 السالم اكا  ر)

كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2) أنبر) بتاريخ) ( باكا  ر) التجارية 

2020)تحت رقم)7)975.
I)ي)

MSB Consulting

سطافوان
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

MSB Consulting
 Bd(Zerktouni , N° 400, Etage
 4, B22 ، 20000، Casablanca

Maroc
سطافوان شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 59 شارع 
الزرقطوني ط3 مكتب 8 - 20000 

البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.332825

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)25)نونبر)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

«59)شارع الزرقطوني ط3)مكتب)8 - 
20000)البيضاء)املغرب»)إ 2)»ي)زاوية)
زنقة مو�سى بن نصير وزنقة  وبوس)

مكتب)3 - 20000)البيضاء))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي2  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)758278.

7Iي)

DARISTISHARA WA TIKNIAT AL HISSABAT

 PATISSERIE BOULANGERIE

AIN JDIDA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

 DARISTISHARA WA TIKNIAT AL

HISSABAT

 TANGER AV ABDERRAHMAN

 NACER(ETAGE 1 N°3 ، 90000،

TANGER MAROC

 PATISSERIE BOULANGERIE

AIN JDIDA شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 

املغوغة الكبيرة - 90000 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

7ي892.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2020 نونبر) (30 املؤرخ في)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

 PATISSERIE BOULANGERIE AIN

00.000ي  رأسلالها) مبلغ  ( (JDIDA

حي) اإلأتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

طنجة) (90000 (- الكبيرة) املغوغة 

املغرب نتيجة ل):)لم تقم باي نشاط).

حي) ب  التصفية  مقر  حد   و 

املغوغة الكبيرة تجزئة)507 - 90000 

طنجة املغرب.)

و عين:

و) الشلحة  ( احلد) السيد)ة))

عنوانه)ا))حي املغوغة الكبيرة))90000 

طنجة املغرب كلصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

حي) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

املغوغة الكبيرة تجزئة)507

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)237272.

8Iي)

Finconseil

COMFORTHOME

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

Finconseil

 bd(zerktouni ، 20200، 20ي

casablanca(maroc

COMFORTHOME شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

الال  اقوت رقم 9) الطابق الثاني 

- - 20200  الدار البيضاء  املللكة 

املغربية.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

9309ي2.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2020 نونبر) 7ي) املؤرخ في)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ رأسلالها) ( (COMFORTHOME

مقرها) وعنوان  0.000ي) رهم 

رقم) الال  اقوت  شارع  اإلأتلاعي 

الدار) ( (20200 (- (- الطابق الثاني) ((9

(: املللكة املغربية نتيجة ل) ( البيضاء)

الخلول.

شارع) ب  التصفية  مقر  حد   و 

الثاني) الطابق  ((9 رقم) الال  اقوت 

املللكة) ( الدار البيضاء) ( (20200  -  -

املغربية.)

و عين:

و) أا بل  ( حكيم) ( السيد)ة))

محلد) روح  مسكن  (20 عنوانه)ا))

 ( 3)مجلع) الفدوزي زنجبيل الطابق)

الدار) ( (20200 منطقة املستشفيات)

كلصفي) املغربية  املللكة  ( البيضاء)

)ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

0ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)))يي3.

9Iي)

Advance(Center

TARMIT INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

Advance(Center

 Villa 9k4 Rue(Annajd(Hay(Riad ،

10020، Rabat(Maroc

TARMIT INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي املحل رقم 

7ي ستي سنتر الرياض شارع املليا 

تقاطع زنقة مزياتة الرباط - 70ي0ي 

الرباط املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.72525

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)22)شتنبر)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

الرياض) سنتر  ستي  7ي) رقم) »املحل 

شارع املليا تقاطع زنقة مزياتة الرباط)

»)ي  إ 2) املغرب») الرباط  70ي0ي)  -
زنقة مزياتة سوي�سي الرباط)-)70ي0ي 

الرباط))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

نونبر) (23 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2020)تحت رقم)08755ي.

(20I
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STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

LAYADI CHASSE ET PECHE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

  B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech(maroc
  LAYADI CHASSE ET PECHE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 38 
،منطقة الزاوية العباسية ، قاعة 
املشرع، مراكش - 20000 مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
283ي2.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)ي3)أكتوبر)2020)تقرر حل)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
 LAYADI CHASSE الشريك الوحيد)
0.000ي  ))مبلغ رأسلالها) (ET PECHE
 رهم وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم)
38)،منطقة الزاوية العباسية)،)قاعة)
مراكش) (20000 (- مراكش) املشرع،)
أي) مزاولة  عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

نشاط.
 38 و حد  مقر التصفية ب رقم)
قاعة) (، العباسية) الزاوية  ،منطقة 
مراكش) (20000 (- مراكش.) املشرع،)

املغرب.)
و عين:

لويس) أون  ( ( رينو) السيد)ة))
قاع) ،طوالت  (33 رقم) عنوانه)ا)) و 
مراكش) (20000 الزاوية) املشرع،)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي2) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)82)8يي.

Iي2)

ACDEN

ليكسوري هوم ماتيريالس
شركة ذات مسؤولية محدو ة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACDEN

 Boulevard(Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème(étage ،

20380، CASABLANCA(MAROC

ليكسوري هوم ماتير الس شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 7يي، 

شارع الحسن الثاني، مبنى بلو بارك 

،الطابق 7  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

282995

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) )ي)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

ليكسوري هوم ماتير الس.

(: بإ جاز) الشركة  غرض 

وتسويق) وتصد ر  استيرا   (-

أليع املنتجات واملوا  وموا  البناء)

)الرخام والبالط وام وات) واملعدات)

والسباكة) والكهرباء) الصحية 

وامعلال) والسوائل  والتكييف 

الخشبية وامملنيوم)...).

التطوير) أعلال  تنفيذ  (-

والتصليم) والتشييد  والبناء)

وموا ) منتجات  وتشكيل  والتجليع 

البناء)والتعاقد.

املتاأرة في أليع املنتجات) (-

والبضائع والسلع واملوا  بغض النظر)

عن طبيعتها أو منشئها.

وتصد ر) وإ ارة  إنشاء) (-

وحيازة وبيع وتبا ل وتأأير ملتلكات)
أصول) أو  مصانع  أو  علل  ورش  أو 

تجارية،)لصالحها ولصالح الغير.

في) واملشاركة  التأسيس  (-

حصص وإ ارة أليع الشركات التي)

مباشرة) غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بهدف الشركة.

منح وتنفيذ أليع العقو ) (-

العامة أو الخاصة املتعلقة بامنشطة)

املذكورة.

أليع) تلثيل  التجارة،) (-

علولة،) املاركات املغربية وامأنبية،)

وساطة  ولية.

العلليات) أليع  عام،) وبشكل 

واملنقولة) والصناعية  التجارية 

والعقارية واملالية التي تتعلق بشكل)

مباشر أو غير مباشر بامشياء)املذكورة)

أعاله،)أو التي من شأن الشركة تعزيز)

أي) وكذلك  وتطويرها،) تحقيقها 

بأي) مشاركة مباشرة أو غير مباشرة،)

شكل من امشكال في الشركات التي)

تسع2 لتحقيق أهداف ملاثلة أو ذات)

صلة.

7يي،) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

مبنى بلو بارك) شارع الحسن الثاني،)

الدار البيضاء) (20000  -   7 ،الطابق)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

00ي  ( (: فيفيان) الدهان  السيدة 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة الدهان فيفيان عنوانه)ا))
قدور) بن  اللطيف  عبد  شارع  )ي)

الدار) (0000 ( بوركون) (5 ش) (02 ط)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الدهان فيفيان عنوانه)ا))
قدور) بن  اللطيف  عبد  شارع  )ي)

الدار) (0000 ( بوركون) (5 ش) (02 ط)

البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)0000.

(22I

ADVISORIS

 TIMAR TANGER
MEDITERRANEE

تعيين مد ر عام

ADVISORIS

 Quartier(des(hôpitaux,

 N°5 avenue(des(pléiades

 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،

CASABLANCA MAROC

 TIMAR TANGER

MEDITERRANEE  شركة  

املساهلة

وعنوان مقرها االأتلاعي املنطقة 

الحرة قصر املجاز تجزئة 0يي 

مستو ع رقم 2 وا  الرمل  - - طنجة  

املغرب.

تعيين مد ر عام
رقم التقييد في السجل التجاري 

يي)28.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

املؤرخ في)02)مارس)2020)تقرر تعيين)

 FREDERIC JEAN PIERRE((السيد)ة

 TIMAR(مد را عاما لشركة((TAHON

TANGER MEDITERRANEE))بتاريخ)

02)مارس)2020

وتتلثل الصالحيات املخولة فيلا)
 لي:)صالحيات املد ر العام في القانون)

االسا�سي للشركة.
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باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
نونبر) (20 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)5)2358.
(23I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

BB TRAVEL 2 FUN
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتلاعي للشركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شارع فلسطين ، 30000، 

فاس املغرب
BB(TRAVEL 2 FUN شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم )32 

زنقة ابن الدراج سبتي حي بدر فاس - 
30000 فاس املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

5ي555.
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)22) نا ر)9ي20)تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
»رقم))32)زنقة ابن الدراج سبتي حي)
بدر فاس)-)30000)فاس املغرب»)إ 2)
«23)زنقة بشير ابراهيمي اقامة امليراج)
أيروند الدار البيضاء)-)30000)الدار)

البيضاء))املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
فبرا ر) (25 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

9ي20)تحت رقم))78.
(22I

مكتب مو�سى رشيد

 SOLUTION
DIAGNOSTIQUE AUTO

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب مو�سى رشيد
علارة ي شقة يي زنقة الصويرة 

شارع محلد الخامس م ج ، 50000، 

مكناس املغرب

 SOLUTION DIAGNOSTIQUE

AUTO  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي املحل 2-3 

املسمى هند 5-) علارة E 74 رياض 

الزيتون مكناس 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

759ي5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 SOLUTION DIAGNOSTIQUE

. AUTO

كهرباء) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

السيارات).

عنوان املقر االأتلاعي):)املحل)3-2 
رياض) (E 72 علارة) (5-( املسمى هند)

مكناس) (50000 مكناس) الزيتون 

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد نور الد ن اخالفة)):))000.ي 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

اخالفة)) الد ن  نور  السيد 
السالم) حي  (523 رقم) عنوانه)ا))

توسيع سيدي سعيد)50000)مكناس)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اخالفة)) الد ن  نور  السيد 
عنوانه)ا))رقم)523)حي السالم توسيع)
سيدي سعيد)50000)مكناس املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

2020)تحت رقم)2279.
(25I

مكتب مو�سى رشيد

ME-KWAI
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

مكتب مو�سى رشيد
علارة ي شقة يي زنقة الصويرة 

شارع محلد الخامس م ج ، 50000، 
مكناس املغرب

ME-KWAI شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 298 
مكتب رقم 8 الطابق الثاني رياض 

االسلاعلية  - 50000 مكناس 
املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي2933.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم) (2020 2ي) أنبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «500.000.ي) رهم»)
»00.000).ي  إ 2) «00.000ي) رهم»)
تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد ة أو عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

2020)تحت رقم)2372.
(2(I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

YASSGOOD
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC
YASSGOOD شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلأتلاعي علارة 

املستقبل رقم يي2 حي رياض السالم 
اكا  ر - 80000 اكا  ر املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

يي292.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2020 أكتوبر) )ي) في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة)
رأسلالها) مبلغ  ( (YASSGOOD
مقرها) وعنوان  0.000ي) رهم 
يي2  اإلأتلاعي علارة املستقبل رقم)
 80000 (- اكا  ر) السالم  رياض  حي 
اكا  ر املغرب نتيجة ل):))حل الشركة.
علارة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
املستقبل رقم)يي2)حي رياض السالم)

اكا  ر)-)80000)اكا  ر املغرب.)
و عين:

و) اغريس  ( السيد)ة)) ونس)
يي2  علارة املستقبل رقم) عنوانه)ا))
 80000 اكا  ر) السالم  رياض  حي 

اكا  ر املغرب كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2) أنبر) بتاريخ) ( باكا  ر) التجارية 

2020)تحت رقم)))975.

(27I

eurest compta sarl

 AGI JAC ASSURRANCES
SUCURSSALES

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تعيين مسير أد د للشركة

eurest compta sarl
 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI(FES ، 30000،
FES MAROC

 AGI JAC ASSURRANCES
SUCURSSALES
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 شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 0ي شارع 

عالل بن عبدهللا مكتب رقم 61،62 

و 3) فاس الجد د - 30000 فاس 

املغرب.

تعيين مسير أد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(285

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

2020)تم تعيين) )0) أنبر) املؤرخ في)

مسير أد د للشركة السيد)ة))مصلح)

سليرة))كلسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي2) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)88/2020)3.

(28I

LOGIFIN

NURAY STYLE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

LOGIFIN

 RUE(OUED(ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER(ETAGE, APP(N°

 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC

NURAY STYLE شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

موالي  وسف إقامة  اسين ١ رقم 

5ي - 90000 طنجة  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20073

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2020 ي3) وليوز) في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة)

رأسلالها) مبلغ  ( (NURAY STYLE

مقرها) وعنوان  200.000) رهم 

اإلأتلاعي شارع موالي  وسف إقامة)
طنجة)) (90000  - 5ي  رقم) (١  اسين)

املغرب نتيجة ل):)خسارة السوق.

شارع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
موالي  وسف إقامة  اسين)١)رقم)5ي 

- 90000)طنجة))املغرب.)

و عين:
السيد)ة))محلد الحبيب))ناصري)

و عنوانه)ا))شارع موالي رشيد تجزئة)
5 90000)طنجة)) 5)رقم) بنطا و زنقة)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

شتنبر) (29 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)2ي50.

(29I

FIDUCO ATROU

 EL AFFARI MULTI-SERVICES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCO ATROU TANTAN

 TANTAN(TANTAN، 82010،

TAN-TAN maroc

 EL AFFARI MULTI-SERVICES

SARL AU  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي الحي 

االقتصا ي الوطية  طانطان 

0ي820 طانطان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(25

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 ي2) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 EL (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 AFFARI MULTI-SERVICES SARL

. AU

تسيير) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

املقاهي و املطاعم.

الحي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

االقتصا ي الوطية))طانطان)0ي820 

طانطان املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
العفاري) عبدالرحيم  السيد 

00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي) ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
العفاري) عبدالرحيم  السيد 

الثاني) الحسن  شارع  عنوانه)ا))

الوطية)0ي820)طانطان املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العفاري) عبدالرحيم  السيد 

الثاني) الحسن  شارع  عنوانه)ا))

الوطية)0ي820)طانطان املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بطانطان))بتاريخ)ي2) أنبر)

2020)تحت رقم))27.

(30I

zagora consulting sarl

NACIRI INVEST
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zagora consulting sarl

رقم9يي  شارع محلد الخامس ، 

27900، زاكورة املغرب

NACIRI INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي االطلس 

حي فضراكوم  - 25000 ورزازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

77ييي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) (2020 08) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.NACIRI INVEST

غرض الشركة بإ جاز):)حلام.

االطلس) (: عنوان املقر االأتلاعي)

ورزازات) (25000 (- ( فضراكوم) حي 

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد الناصري فيصل)):))000.ي 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الناصري فيصل))عنوانه)ا))

زاكورة) (27900 البركة) زاوية  حي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الناصري فيصل))عنوانه)ا))

زاكورة) (27900 البركة) زاوية  حي 

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

8ي) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بزاكورة)

2020)تحت رقم)0)9.

Iي3)
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MARCHICA CONSEIL

ZAOUMA IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

22 ، شارع طوكيو، الطابق ي، شقة 
ي، الناظور. ، 2000)، الناظور 

املغرب

 ZAOUMA IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي املطار، 

امللك املسمى» سوريف»، رقم 2، 

الناظور - 0ي20). الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

77يي2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 شتنبر) ي2)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ZAOUMA IMPORT EXPORT

غرض الشركة بإ جاز):)التصد ر و)

االستيرا ..

حي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

سوريف»،) املسمى») امللك  املطار،)
الناظور) 0ي20).) (- الناظور) (،2 رقم)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

320)حصة) ( (: السيد  حيى زريوح)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

السيد  وسف ابغلي):))330)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 330 ( (: مسعو ي) محلد  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) زريوح  السيد  حيى 
23،))حي لعري الشيخ)،) 9،)رقم) زنقة)

الناظور.)2000))الناظور املغرب.

عنوانه)ا)) ابغلي  السيد  وسف 
حي اوال  ابراهيم,))زنقة)22)،)رقم)7ي  

،الناظور.)0ي20))الناظور املغرب.

حي) السيد  حيى زريوح عنوانه)ا))

الناظور.) (، بني انصار) سيدي موس,)

2050))الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) زريوح  السيد  حيى 
حي لعري الشيخ) ( (،23 رقم) (،9 زنقة)

،الناظور.))2000))الناظور املغرب

عنوانه)ا)) ابغلي  السيد  وسف 
حي اوال  ابراهيم,))زنقة)22)،)رقم)7ي  

،الناظور.)0ي20))الناظور املغرب

السيد محلد مسعو ي عنوانه)ا))

حي سيدي موس,)بني انصار)،)الناظور)

2050))الناظور املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي  بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)3779.

(32I

sabahinfo

جواد الشاري
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sabahinfo

 N° 70 pole(socio-economique

 el(kelaa(des(sraghna ، 43000، el

kelaa(des(sraghna(maroc

أوا  الشاري شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي الهناء 

ي رقم 0)2 قلعة السراغنة 23000 

قلعة السراغنة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25(9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2020 نونبر) (2( املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

الشريك الوحيد أوا  الشاري))مبلغ)
وعنوان) 0.000ي) رهم  رأسلالها)
رقم) ي) الهناء) حي  اإلأتلاعي  مقرها 

قلعة) (23000 السراغنة) قلعة  (2(0

عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  السراغنة 

تحقيق الربح.

و حد  مقر التصفية ب حي الهناء)
 23000 قلعة السراغنة) (2(0 رقم) ي)

قلعة السراغنة املغرب.)

و عين:

و) الشاري  ( أوا ) السيد)ة))
 927 رقم) ي) النخلة) حي  عنوانه)ا))

املغرب) السراغنة  قلعة  (23000

كلصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاريخ)يي 

 أنبر)2020)تحت رقم)328/2020.

(33I

Fiducie olympia sarl

AZARI SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

Fiducie olympia sarl

 1er  etage(n°10groupe  10  rue

 de(marrakech(Agadir، 80000،

agadir maroc

AZARI SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي اقامة اكين 

بارك، تجزئة B علارة )B، محل رقم 

) شارع 20 غشت فونتي، اكا  ر. - 

80000 اكا  ر املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

25277

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 03) أنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 AZARI(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.SERVICE
غرض الشركة بإ جاز):

)**)استغالل مقهى،)مطعم و قاعة)
شاي.

التقليدي) الطعام  تقد م  (**
والحفالت املوسيقية والترفيه وأليع)
بالتلوين) املتعلقة  امنشطة  أنواع 
منتجات) املشروبات،) (، املقهى) (،
في) كريم  اآليس  املعجنات،) املخابز،)

املكان أو الوأبات الجاهزة.
وتسويق)) وتصد ر  استيرا   (**

لجليع موا  املقاهي واملطاعم.
أليع) إأراء) عام،) بشكل  و  (**
أو) الصناعية  أو  التجارية  املعامالت 
التي) العقارية  أو  املنقولة  أو  املالية 
أو) مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون  قد 
غير مباشر بأي من امنشطة املشار)
إليها أعاله أو التي قد تعزز توسع هذه)

الشركة وتطويرها..
اقامة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
اكين بارك،)تجزئة)B)علارة))B،)محل)
رقم)))شارع)20)غشت فونتي،)اكا  ر.)

- 80000)اكا  ر املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيدة غزا ي وفاء):))000.ي)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) وفاء) غزا ي  السيدة 
اقامة تلنارت)2)علارة)27)الشقة رقم)
اكا  ر) (80000 اكا  ر.) بنسركاو  )ي)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)) وفاء) غزا ي  السيدة 

اقامة تلنارت)2)علارة)27)الشقة رقم)

اكا  ر) (80000 اكا  ر.) بنسركاو  )ي)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

8ي) أنبر) بتاريخ) ( باكا  ر) التجارية 

2020)تحت رقم)97550.

(32I

CGMI SARL

سنتر دي جيني ماتيمتيك 
أنفورماتيك

إعالن متعد  القرارات

CGMI SARL

 BD(AL(QODS 836 ETG4 APP8

 MANDAROUNA AIN CHOCK

 CASABLANCA، 20470،

casablanca(maroc

سنتر  ي أيني ماتيلتيك 

أنفورماتيك »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االأتلاعي: 

 BOULEVARD(AL(QODS 836

 ETG 4 APP8 MANDAROUNA

AIN(CHOCK   20470 الدار 

البيضاء  املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

ي57)39.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

2020)تم اتخاذ) ي3)غشت) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

االول:تفويت) القرار  رقم  قرار 

اسهم الشركة:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تفويت مائتين وخلسين))250))سهًلا)

مللوكة) (، 00ي) رهم للسهم) بقيلة)

واحد) بدرهم  ساطع  هشام  للسيد 
رمزي لصالح السيد  ونس بعال.

قرار رقم تعد ل النظام امسا�سي:)

الذي  نص عل2 ما لي:)بند)))و)7

قرار رقم تحول نوع الشركة:)الذي)

ذات) شركة  من  ما لي:) عل2   نص 

املسؤولية املحدو ة))ا 2))شركة ذات)

املسؤولية املحدو ة بشريك وحيد.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)
النظام امسا�سي التالية:)

عل2) الذي  نص  (:( رقم) بند 
التي) امسهم  أليع  تفويت  ما لي:)
ساطع لصالح) (  للكها السيد هشام)
ي3  بتاريخ) (، بعال) السيد  ونس 
وأه) عل2  2020فيلا  تعلق  غشت)
،) لتلك) (

ً
سهلا (250 بـ) الخصوص 

املكونة) امسهم  أليع  اآلن  امخير 
00ي  500)سهم بقيلة) لرأس املال أو)

 رهم للسهم.
بند رقم)7:)الذي  نص عل2 ما لي:))
املال) لرأس  املكونة  امسهم  أليع 
بقيلة) سهم  (500 أو) 50000 رهم 
السيد) لصالح  للسهم  00ي) رهم 

 ونس بعال.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي0  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)8))755.

(35I

HELP ENTREPRISE

BEN LHOSSIN PRESSING
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسلية

HELP ENTREPRISE
 23RUE(BOURED 2EME(ETG
 APPT 4 ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC
  BEN LHOSSIN PRESSING

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

 وعنوان مقرها اإلأتلاعي الطابق 
امر�سي متجر رقم 82ي تجزئة 2 - 

22000 الصويرة املغرب.
بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستدراك  (
الرسلية عد )25)5)بتاريخ))0) نا ر)

ي202.
بدال من):)مريلة باعقيل

 قرأ):)مريلة الطنجي
الباقي بدون تغيير.

(3(I

DOUALOUSS SARL A.U

DOUALOUSS SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

DOUALOUSS SARL A.U

رقم 3 ميزانين علارة النخيل ملتقى 

شارع محلد الخامس و شارع 

الجيش امللكي انزكان ، 323)8، 

انزكان املغرب

DOUALOUSS SARL A.U  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االأتلاعي رقم 3 

ميزانين علارة النخيل ملتقى شارع 

محلد الخامس وشارع الجيش امللكي 

انزكان - 323)8 انزكان املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

7053ي.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت) (2020 نونبر) (22 في) املؤرخ 

نشاط) إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):

تسيير،) استغالل،) بيع،) اقتناء،)

التجارية) االنشطة  أليع  وكراء)

وكذا) واملطاعم،) باملقاهي  الخاصة 

لها) التي  التجارية  االنشطة  أليع 

بهذه) مباشر  غير  او  مباشر  ارتباط 

املهنة.

اصل) اقتناء) عل2  املصا قة  (*

تجاري مقهى ومطعم املتواأد برقم)

علارة الرشا  شارع املقاومة الحي) ي)

الصناعي اكا  ر حسب محضر البيع)

االبتدائية) باملحكلة  العلني  باملزا  

بأكا  ر بتاريخ)2020/يي/)ي.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

8ي) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

2020)تحت رقم))227.

(37I

FO CONSULTUNG SARL AU

SAO INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 34 APPT 2 RUE(AL

 ADDARISSA(HASSAN ،

100000، RABAT(MAROC

SAO INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي علارة رقم 

30 شقة رقم 8 موالي أحلد لوكيلي 

حسان الرباط - 0020ي الرباط 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي39)

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 SAO (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.INVEST

(: بإ جاز) الشركة  غرض 

مطعم،حانة.

علارة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

أحلد) موالي  (8 رقم) شقة  (30 رقم)

0020ي  (- الرباط) حسان  لوكيلي 

الرباط املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد عثلان مكوار):))320)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

السيد محلد  وش):))330)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 330 ( السيد عبد النور بنيعيش):)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مكوار  عثلان  السيد 
تجزئة) زيد  بن  أسامة  زنقة  رقم)2)
70ي0ي  3)السوي�سي الرباط) الوال  ة)

الرباط املغرب.
عنوانه)ا)) محلد  وش  السيد 
زنقة بني بوعياش تجزئة الوال ة)) (22
الرباط) 70ي0ي) الرباط) السوي�سي 

املغرب.
بنيعيش) النور  عبد  السيد 
محلد) الرايس  زنقة  ي0) عنوانه)ا))
70ي0ي  الرباط) السوي�سي  ( با نة)

الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) مكوار  عثلان  السيد 
تجزئة) زيد  بن  أسامة  زنقة  رقم)2)
70ي0ي  3)السوي�سي الرباط) الوال  ة)

الرباط املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2020)تحت رقم)28223ي.
(38I

bouaidoun(hassan(Fiduciaire(comptable

A 2 AGENCEMENT TCE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

 bouaidoun(hassan(Fiduciaire
comptable

 I(place(hassan(II(AZROU ،
53100، AZROU(MAROC

A 2 AGENCEMENT(TCE  شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : شقة 9 
إقامة  تزنيت شارع الحسن 2 أزرو  - 

00ي53 أزرو املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.30389

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)05)أكتوبر)2020)تقرر حل)
شركة) ( (A 2 AGENCEMENT TCE
مبلغ) املحدو ة  املسؤولية  ذات 
وعنوان) 50.000) رهم  رأسلالها)

إقامة)) (9 شقة) اإلأتلاعي  مقرها 

تزنيت شارع الحسن)2)أزرو))-)00ي53 

أزرو املغرب نتيجة لعدم املر و  ة).

و عين:

و) ( وعلاليش) ( محلد) السيد)ة))

سيدي) إيشن  واحي  أ ت  عنوانه)ا))

أزرو الغرب كلصفي) 00ي53) الخفي)

)ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

 9 2020)وفي شقة) أكتوبر) (05 بتاريخ)

إقامة))تزنيت شارع الحسن)2)أزرو))-)

00ي53)أزرو املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

2020)تحت رقم)23).

(39I

MARCHICA CONSEIL

IMALLAHEN AGRO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

22 ، شارع طوكيو، الطابق ي، شقة 
ي، الناظور. ، 2000)، الناظور 

املغرب

IMALLAHEN AGRO  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وار 

امالحا، اوال  العربي ،بني بويفرور 

،الناظور. - 72)2). الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

75يي2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 غشت) 0ي)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. IMALLAHEN AGRO
غرض الشركة بإ جاز):)ي.)تربية و)

تسلين االبقار و انتاج الحليب.
2.)تربية امرانب.

3.)التصد لر و االستيرا ..
:) وار) االأتلاعي) املقر  عنوان 
بويفرور) ،بني  العربي) اوال   امالحا،)
،الناظور.)-)72)2).)الناظور املغرب.

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

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتا ي:

بوشيحة) الحكيم  عبد  السيد 
00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي) ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
بوشيحة) الحكيم  عبد  السيد 
بويفرور) بني  امالحا،) عنوانه)ا)) وار 

،الناظور.)72)2))الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بوشيحة) الحكيم  عبد  السيد 
بويفرور) بني  امالحا،) عنوانه)ا)) وار 

،الناظور.)72)2))الناظور املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي  بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)3778.
(20I

EURODEFI-NORD-AUDIT

TANGEROISE DE SYNDIC
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

EURODEFI-NORD-AUDIT 
00ي90 طنجة، املغرب شارع محلد 

الخامس الطابق 2 رقم 22، 
 TANGEROISE DE SYNDIC شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة : 
وعنوان مقرها االأتلاعي

3شارع أبي الحسن الشا  ي، إقامة 
لطيفة، بين طابقين رقم -3 90000 

طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري:  

29)ي)    

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2020 شتنبر) 5ي) في) املؤرخ 

 TANGEROISE DE SYNDIC حل)

شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ)

رأسلالها)00.000ي) رهم

وعنوان مقرها)

الشا  ي،) الحسن  أبي  3شارع 

 -   3 إقامة لطيفة،)بين طابقين رقم)

90000)طنجة املغرب

هشام:) الوزاني  السيد)ة)) عين  و 

نتيجة لتصفية بالترا�سي

إقامة) قا رية  تجزات  عنوانه  و 

25)طنجة املغرب كلصفي) الصنوبر)

)ة))للشركة.)

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

بتاريخ)5ي)شتنبر)2020)وفي)

90000)طنجة املغرب.)3شارع أبي)

بين) إقامة لطيفة،) الحسن الشا  ي،)

طابقين رقم3   

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

أكتوبر) 9ي) بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2020)تحت رقم)):)232892

Iي2)

EURODEFI-NORD-AUDIT

JAWAHER INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

EURODEFI-NORD-AUDIT

00ي90 طنجة، املغرب شارع محلد 

الخامس الطابق 2 رقم 22، 

 JAWAHER INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدو ة : 

وعنوان مقرها االأتلاعي

شارع محلد السا س إقامة بهية 

أزهار بلوك 3  رقمي - 90000 طنجة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.78087
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 5ي)شتنبر) املؤرخ في)
ذات) شركة  (JAWAHER INVEST
رأسلالها) مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 
(: مقرها) وعنوان  00.000ي) رهم 
بهية) إقامة  السا س  محلد  شارع 
3   - 90000)رقميطنجة) أزهار بلوك)

املغرب.
هشام:) الوزاني  السيد)ة)) عين  و 

نتيجة لتصفية بالترا�سي
إقامة) قا رية  تقسيم  عنوانه  و 
25)طنجة املغرب كلصفي) الصنوبر)

)ة))للشركة.)
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

بتاريخ)5ي)شتنبر)2020)وفي)
شارع) املغرب.) طنجة  (90000
أزهار) بهية  إقامة  السا س  محلد 

بلوك)3   
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
أكتوبر) 9ي) بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2020)تحت رقم)23287

(22I

AMBULANCE RBATI ASSISTANCE

 AMBULANCE RBATI
ASSISTANCE. SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 AMBULANCE RABATI
ASSISTANCE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 30. زنقه 
موالي أحلد الوكيلي . رقم 8 حسان 

0000ي الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28297ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (2(
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
 AMBULANCE الشركة:) تسلية 

.RABATI ASSISTANCE
غرض الشركة بإ جاز):)

خدمات سيارة اإلسعاف
نقل املر�سى واملوتى

صيانة السيارات
مساعدة املر�سى في املنزل.

30.)زنقه) (: عنوان املقر االأتلاعي)
8)حسان) موالي أحلد الوكيلي).)رقم)

0000ي)الرباط املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  (: عالل) الشاطبي  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) عالل  الشاطبي  السيد 
االتقدم) الصفصاف.) مجوعة  5يي.)

0200ي)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عالل  الشاطبي  السيد 
االتقدم) الصفصاف.) مجوعة  5يي.)

0200ي)الرباط املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي) أنبر) بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2020)تحت رقم)ي22)

(23I

EURODEFI-NORD-AUDIT

 AL BORAQ
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
قفل التصفية

EURODEFI-NORD-AUDIT
00ي90 طنجة، املغرب شارع محلد 

الخامس الطابق 2 رقم 22، 
 AL BORAQ CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها االأتلاعي

28ي شارع ال لة فاطلة الزهرة 

عزيزية - 90000 طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري:  

32027 / طنجة    

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

2020)تقرر حل) 5ي)شتنبر) املؤرخ في)

 AL BORAQ CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ)
رأسلالها)00.000ي) رهم

لة) ال  شارع  28ي) مقرها) وعنوان 

 90000 (- عزيزية) الزهرة  فاطلة 

طنجة املغرب

(: الوزاني هشام) و عين السيد)ة))

نتيجة لتصفية بالترا�سي

إقامة) قا رية  تجزأت  عنوانه  و 

25)طنجة املغرب كلصفي) الصنوبر)

)ة))للشركة.)

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

 90000 وفي) (2020 شتنبر) 5ي) بتاريخ)

لة) ال  شارع  28ي) املغرب.) طنجة 

فاطلة الزهرة عزيزية)))

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

التجارية بطنجة بتاريخ

(: تحت رقم) ( ( )ي2020) أكتوبر) (

232823

(22I

SODIGECO SARL

BELRIMKA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SODIGECO SARL

يي شارع الداخلة الطابق 3 رقم 8 ، 

50000، مكناس املغرب

BELRIMKA SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي مخزن 

طريق سيدي قاسم إقامة رقم 80 
رميكا مكناس - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37)ي5

 22 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 أكتوبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.BELRIMKA SARL AU

غرض الشركة بإ جاز):)

 TRAVAUX DIVERS ET DE -ي 

BATIMENT

.2-NEGOCE   
مخزن) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

 80 رقم) إقامة  قاسم  سيدي  طريق 
مكناس) (50000 (- مكناس) رميكا 

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

((: ( بلحسن) الحكيم  عبد  السيد 

00,00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي)

للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

بلحسن)) الحكيم  عبد  السيد 
ي) رب الكامل التوتة)) رقم) عنوانه)ا))

50000)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بلحسن)) الحكيم  عبد  السيد 
ي) رب الكامل التوتة) رقم) عنوانه)ا))

50000)مكناس املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

09) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

2020)تحت رقم)52ي2.

(25I
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FOUZMEDIA

SOCIETE AIRCAPAX
شركة ذات مسؤولية محدو ة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE AIRCAPAX

شركة ذات مسؤولية محدو ة
 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي املنطقة 
الصناعية الشطر الثاني بير الرامي 
الرقم 28 - 2000ي القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
578(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 02) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE AIRCAPAX
بيع) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
وأكياس) الورق  وانتاج  وتسويق 

التغليف
وأليع) واالستيرا   التصد ر 

الخدمات.
املنطقة) (: عنوان املقر االأتلاعي)
الرامي) بير  الثاني  الشطر  الصناعية 
الرقم)28 - 2000ي)القنيطرة املغرب.

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

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتا ي:

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

املصطفى) ويعيش  السيد 
3ي  الرقم) باستور  شارع  عنوانه)ا))

2200ي)سيدي سليلان املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء)

ومواطن مسيري الشركة:

املصطفى) ويعيش  السيد 

3ي  الرقم) باستور  شارع  عنوانه)ا))

2200ي)سيدي سليلان املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي2  بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)-.

(2(I

FOUZMEDIA

MELODY PROPERTY
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 MELODY PROPERTY

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 295 شارع 

محلد السا س OLM السوي�سي - 

20000 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28389ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 ي0) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MELODY PROPERTY

االنعاش) (: غرض الشركة بإ جاز)

العقاري.

عنوان املقر االأتلاعي):)295)شارع)

(- السوي�سي) (OLM السا س) محلد 

20000)الرباط املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الشركة)JULIA INVEST)عنوانه)ا))

 OLM السا س) محلد  شارع  (295

السوي�سي)20000)الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الزين  سعيد  السيد 

تجزئة املنظر الجليل زنقة ا ت مزال)

الرقم)20 20000)الرباط املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

22) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2020)تحت رقم)ي0929ي.

(27I

FIDUCIAIRE MEGAFISC

MAZOUZ BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MAZOUZ BATIMENT SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في) (-I

5ي))أكتوبر)2020،)تم وضع القانون)

مسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

محدو ة ذات املليزات التالية):

 MAZOUZ (« ( (: التسلية) (*

BATIMENT)»)ش ذ م م

سواء) الشركة  هدف  (: *الهدف)

أو) لحسابها  بالخارج  أو  باملغرب 

لحساب الغير:

-البناء)وامشغال املتنوعة

ي))شارع) ( ( (: ( ( ( ( املقر اإلأتلاعي) (*

ي  طابق) أملعاني  مصطفى  لال قوت 

رقم))))5)الدار البيضاء

99)سنة ابتداء)من تاريخ) املدة:) (*

تأسيسها النهائي.

*)الرأسلال اإلأتلاعي):)الرأسلال)

00.000,00ي  في) ( محد ) اإلأتلاعي 

حصة) 000ي) إ 2) مقسم   رهم 

00,00ي) رهم) فئة) من  اأتلاعية 

محررة) بالكامل،) مكتتبة  للواحدة،)

حسب) الشركاء) بين  تلاما  وموزعة 

حصصهم كلا لي:

حصة) ( 000ي) السيد نبيل مزوز)

اأتلاعية)

آالف) خلسة  مجلوعه  ما  أي 

حصة اأتلاعية))))))))))))000ي))حصة)

اأتلاعية

تبتدأ) (: ( ( ( اإلأتلاعية) السنة  (*

فاتح  نا ر) من  اإلأتلاعية  السنة 

وتنتهي في)ي3) أنبر.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير) (*

)كلسير للشركة ملدة غير) نبيل مزوز)

محدو ة.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم  (*

بتاريخ) املحكلة  لهذه  التجاري 

رقم) تحت  (200( 07) ونيو)

 .277(29

ملخص قصد النشر

(28I

MJ MANAGEMENT SARL

MEJORES MODE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT SARL

3 شارع ابن تومرت اقامة حكلت 

الطابق 2 الشقة 2 طنجة 90000 

طنجة املغرب

MEJORES MODE

 شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 3 شارع 

ابن تومرت اقامة حكلت الطابق 

2 الشقة 2 طنجة 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي0979ي
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) ي2)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MEJORES MODE

أعلال) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

وربط) العقاري  والترويج  التشييد 

الصا رات

استيرا  وتصد ر أي منتج أو ما ة)

أو ما ة تتعلق بلجال املالبس.

شارع) (3 (: عنوان املقر االأتلاعي)

الطابق) حكلت  اقامة  تومرت  ابن 

طنجة) (90000 طنجة) (2 الشقة) (2

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

مبلغ رأسلال الشركة:)000.000.ي 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 5.000 (: محلد) العشاب  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 5.000 (: السيد الشيباني ابراهيم)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد العشاب محلد عنوانه)ا))

27ي  رقم) قطعة  2ا  الخير) تجزئة 

90000)طنجة املغرب.

ابراهيم) الشيباني  السيد 

 3 رقم) (2 النصر) تجزئة  عنوانه)ا))

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العشاب محلد عنوانه)ا))

27ي  رقم) قطعة  2ا  الخير) تجزئة 

90000)طنجة املغرب

ابراهيم) الشيباني  السيد 

 3 رقم) (2 النصر) تجزئة  عنوانه)ا))

90000)طنجة املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

نونبر) 7ي) بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2020)تحت رقم)279).

(29I

FIRST(SISTRIBUTION(&(NEGOCE(SARL

FIRST DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 FIRST(DISTRIBUTION &

NEGOCE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

* تأسيس شركة *

بلقت�سى عقد عرفي موقع))بتاريخ)

بفاس) واملسجل  ( 2/2020ي/ي0)

بتاريخ)2/2020ي/02)تم وضع قانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  أسا�سي 

الخصائص) تحلل  والتي  املحدو ة 

التالية):)

 FIRST شركة) (: ( -ي)التسلية)

 DISTRIBUTION( &( NEGOCE

ش.ذ.م.م)

(- (: -2)الهدف االأتلاعي)

مستحضرات التجليل بالتقسيط

-)أشغال مختلفة))

-)استيرا  وتصد ر)

)-)مفاوض

-3)رأسلال):))))200.000)) رهم))

 2 علارة) (: االأتلاعي) املقر  (2-

شارع سان لويس بجانب) ي) الطابق)

حي زازا فاس.

-5)املسير):)السيد))نبيل الخروبي)

السيد)))تغزرتي الحسين

-))املدة):)99)سنة

تم) (: ( القانوني) اإل داع  (7-

التجارية) باملحكلة  اإل داع 

عد ) تحت  بفاس2/2020ي/7ي)

2020/3((5

(. ( ( ( التجاري:) السجل  رقم  (8-

9)53))فاس
بلثابة مقتطف وبيان)

(50I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

AS NET
إعالن متعد  القرارات

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT
ET FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL
 IMM(6(APP9(،(50000،(MEKNES

MAROC
»شركة ذات املسؤولية) (AS NET

املحدو ة ذات الشريك الوحيد»
س) االأتلاعي:) مقرها  وعنوان 
20ي)تجزئة رياض الزيتون شطر ب)-)

50000)مكناس املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري:)
.20527

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
املؤرخ في)02)فبرا ر)2020

تم اتخاذ القرارات التالية:)
الذي) (: قرار رقم استقالة املسير)
املسيرة) استقالة  ما لي:) عل2   نص 
للبطاقة) الحاملة  سامية  علر  ا ت 

  Uالوطنية رقم)ي)00)ي
قرار رقم تعيين مسير أد د):)الذي)
تعيين مسير أد د)  نص عل2 ما لي:)
للبطاقة) الحامل  زعي  احلد  السيد 

BK3092(9(الوطنية رقم
(: الحصص) تفويت  رقم  قرار 
الذي  نص عل2 ما لي:)تفويت أليع)
سامية) علر  ا ت  السيدة  حصص 
ا 2 السيد احلد زعي بحصة))000ي) 

بقيلة)00ي) رهم للحصة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)
النظام امسا�سي التالية:)

بند رقم)):)الذي  نص عل2 ما لي:)
الحصص

بند رقم)7:)الذي  نص عل2 ما لي:)
رأسلال الشركة

عل2) الذي  نص  3ي:) رقم) بند 
ما لي:)التسيير

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
فبرا ر) 8ي) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

2020)تحت رقم)ي77.
Iي5)

Tigos

 LES DE ABATTOIRS DE 
ZENATA

إعالن متعد  القرارات

Tigos

 rue(felix(max(guedeg ، 70

20000، الدار البيضاء املغرب

 LES DE ABATTOIRS DE 

ZENATA »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة»

وعنوان مقرها االأتلاعي:  ي) شارع 

لال  اقوت زاوية مصطفى املعاني 

املكتب )5 - - الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3(3523

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2020 9ي) ونيو) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:))

تفويت السيد رشيد صبر)50ي)حصة)

و) الشرقاوي  صالح  السيد  لفا ة 

تفويت))السيد رشيد صبر)00ي)حصة)
لفا ة السيد بدر الد ن الشرقاوي)

قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:))

من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

املحدو ة)) املسؤولية  شركة  ات 

شركة  ات) إ 2  وحيد  شريك   ات 

املسؤولية املحدو ة

قرار رقم)3:)الذي  نص عل2 ما لي:))

استقالة السيد رشيد صبر))من مهامه)

كلسير وحيد للشركة و تعيين السيد)
رشيد صبر و السيد صالح الشرقاوي)

كلسير ن للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)

بند رقم)):)الذي  نص عل2 ما لي:))

السيد رشيد صبر)250)حصة);)السيد)

صالح الشرقاوي)50ي)حصة);)السيد)

بدر الد ن الشرقاوي)00ي)حصة

عل2) الذي  نص  5ي:) رقم) بند 

و) صبر  رشيد  السيد  تعيين  ما لي:)

كلسير ن) الشرقاوي  صالح  السيد 

للشركة.
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باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
يي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

غشت)2020)تحت رقم)05)722.

(52I

cafdeco

LES PARADIS DE AICHA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cafdeco
 rue(al(wahda 5éme(étage

 imm 110 casablanca ، 20500،
casablanca(maroc

LES PARADIS DE AICHA شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
 N°07 وعنوان مقرها اإلأتلاعي

 bin(Alswar  - ي-opération 618
44000 ESSAOUIRA(MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5393

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) ي0)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 LES (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.PARADIS DE AICHA
السياحة) (: غرض الشركة بإ جاز)

الرييفية
خدمات شخصية اخرى

منظم امعلال أو ا ارة الخدمات)
ا ارة الفنا ق و  ور الضيافة.

 N°07 (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
 opération( 618-1( bin( Alswar( ( -

.22000 ESSAOUIRA MAROC
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتا ي:

أ وب) أبو  املو 2  عبد  السيد 
00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي) ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
أ وب) أبو  املو 2  عبد  السيد 
أبي) بنو  سعد  شارع  ((03 عنوانه)ا))
الصويرة) (22000  5 تجزئة) وقاص 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
أ وب) أبو  املو 2  عبد  السيد 
أبي) بنو  سعد  شارع  ((03 عنوانه)ا))
الصويرة) (22000  5 تجزئة) وقاص 

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

أكتوبر)2020)تحت رقم)229.
(53I

CAPITOL WORLD

CAPITOL WORLD
إعالن متعد  القرارات

CAPITOL WORLD
السالم ي تجزئة  2 رقم )3ي اهل 

لغالم سيدي مومن ، 00)20، 
الدارالبيضاء املغرب

CAPITOL WORLD »شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة»

وعنوان مقرها االأتلاعي: السالم 
ي تجزئة  2 رقم )3ي اهل لغالم 
سيدي مومن - - الدارالبيضاء 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.25207

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2020 ي2)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)
اتفاقية تفويت حصص:)املصا قة) (-
امللنوحة) حصة  (500 تفويت) عل2 
قبل) من  (2020 سبتلبر) ي2) بتاريخ)
السيد أ وب الكلري لصالح السيد)

نور الد ن فريشة.)

قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

-)تحويل الشكل القانوني:)قرر الجلع)

من)) القانوني  الشكل  تغيير  العام 

.»SARL«(2 ا(«SARL AU»

قرار رقم)3:)الذي  نص عل2 ما لي:)

الخدمات) الشركة:) غرض  تلد د  (-

البر د ة اإل ارية وتسليم الطرو .

عل2) الذي  نص  (:2 رقم) قرار 

مشاركين:) مد رين  تعيين  (- ما لي:)

تعيين السيد أ وب الكلري والسيد)

نور الد ن فريشة بصفتهلا مسير ن)

مشاركين لفترة غير محد ة.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)

بند رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تحد ث النظام امسا�سي للشركة بعد)

التغييرات املختلفة التي تم إأراؤها)

منذ إنشاء)الشركة

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2020)تحت رقم)ي23ي75.

(52I

EL OUARRAD AZIZ

EL YOUBI GROCERY
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ

 Imm 2 appt 3 Av(des(far(Rue(a

 1 Etage(vn  Meknes(meknes،

50000، meknes(maroc

EL YOUBI GROCERY شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 82ي 

تجزئة لعراي�سي  2ـ  5 البساتين 

مكناس - 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

50909

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 غشت) (2(

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 EL (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.YOUBI GROCERY
غرض الشركة بإ جاز):)-)بيع املوا )

الغدائية بالتقسيط ونصف الجللة
-)التصد ر و االسترا .

رقم) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
5)البساتين) ـ) (2 ( 82ي)تجزئة لعراي�سي)

مكناس)-)50000)مكناس املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيدة إمان اليوبي):))750)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
السيد حلزة اليوبي):))250)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) اليوبي  إمان  السيدة 
 5 ـ) (2 ( لعراي�سي) تجزئة  82ي) رقم)
مكناس) (50000 مكناس) البساتين 

املغرب.
السيد حلزة اليوبي عنوانه)ا))رقم)
5)البساتين) ـ) (2 ( 82ي)تجزئة لعراي�سي)

مكناس)50000)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اليوبي  إمان  السيدة 
 5 ـ) (2 ( لعراي�سي) تجزئة  82ي) رقم)
مكناس) (50000 مكناس) البساتين 

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
3ي)أكتوبر) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

2020)تحت رقم)3202.
(55I

ائتلانية منارة

MOON COSMETICS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

ائتلانية منارة
8ي زنقة موريتانيا علارة معالل 

شقة رقم 7ي أليز مراكش مراكش،
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 20000، مراكش املغرب
moon cosmetics  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
 n 345 al وعنوان مقرها اإلأتلاعي
 massar(route(de(safi - 40000

مراكش املغرب.
تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
9)005ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)29) ونيو)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
 n( 345( al( massar( route( de( safi»
 n02« إ 2) 20000 -)مراكش املغرب»)
 bis(z.i(al(massar(lot(399(route(de

safi(-(40000)مراكش))املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
نونبر) 0ي) بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2020)تحت رقم)7053يي.
(5(I

ائتلانية منارة

MOON COSMETICS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

ائتلانية منارة
8ي زنقة موريتانيا علارة معالل 

شقة رقم 7ي أليز مراكش مراكش، 
20000، مراكش املغرب

moon cosmetics  شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

 n02 bis وعنوان مقرها اإلأتلاعي
 z.i(al(massar(lot 399 route(de

safi - 40000 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
9)005ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) (2020 29) ونيو) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
 jaouad )ة)) السيد) تفويت 
boutaled(100)حصة اأتلاعية من)
)ة)) السيد) ( 200)حصة لفائدة) أصل)

bachir(sid)بتاريخ)29) ونيو)2020.
 jaouad )ة)) السيد) تفويت 
اأتلاعية) حصة  (boutaled( 100

)السيد) 200)حصة لفائدة) من أصل)
29) ونيو) بتاريخ) (yasmine  sid )ة))

.2020
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
نونبر) 0ي) بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2020)تحت رقم)7053يي.
(57I

ائتلانية منارة

MOON COSMETICS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

مالءمة النظام امسا�سي للشركة

ائتلانية منارة
8ي زنقة موريتانيا علارة معالل 

شقة رقم 7ي أليز مراكش مراكش، 
20000، مراكش املغرب

MOON COSMETICS  »شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة»

 N02 :وعنوان مقرها االأتلاعي
 BIS Z.I AL MASSAR LOT N399
 ROUTE DE SAFI MARRAKECH

- - مراكش املغرب.
»مالءمة النظام امسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

9)005ي.
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
تقرر) (2020 29) ونيو) في) املؤرخ 
مالءمة النظام امسا�سي للشركة مع)
النظام) تحيين  القانون:) مقتضيات 
و) (5 تحيين البند) االسا�سي للشركة:)

البند)0ي
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
نونبر) 0ي) بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2020)تحت رقم)7053يي.
(58I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

TOP COLLINE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE(MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL(KELAA(DES
SRAGHNA MAROC

 TOP COLLINE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 972 
الهناء ي قلعة السراغنة - 23000 

قلعة السراغنة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
ي285.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) (2020 3ي) نا ر) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
العزيز) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
حصة اأتلاعية من) 00ي) العلراني)
)ة)) السيد) ( 00))حصة لفائدة) أصل)

حسن بنحدة بتاريخ)3ي) نا ر)2020.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
بتاريخ) ( السراغنة) بقلعة  االبتدائية 
28) نا ر)2020)تحت رقم)2020/)2.
(59I

GHIZLANE DOUBLANE

HAMAD ALGUES
إعالن متعد  القرارات

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 علارة العبدي شارع محلد 

السا س ، 22000، الجد دة املغرب
HAMAD ALGUES »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة»
 DR OLD :وعنوان مقرها االأتلاعي
 EL GHADBANE MLY ABDELLAH

24000 - الجد دة املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
3227ي.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
املؤرخ في)5ي)أكتوبر)2020

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تغيير اسم الشركة
قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تحويل مقرالشركة
قرار رقم)3:)الذي  نص عل2 ما لي:)

توسيع نشاط الشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)
بند رقم)3:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تغيير اسم الشركة

بند رقم)5:)الذي  نص عل2 ما لي:)
تحويل مقرالشركة

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي0  بتاريخ) ( بالجد دة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)3))25.

((0I

FIDINO CONSEIL

ALMAXYRA ROBOTICS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

FIDINO CONSEIL
 N°11 RUE(AZIZ(BELLAL 5EME

 ETAGE(MAARIF(CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA(MAROC
ALMAXYRA ROBOTICS  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

 N°وعنوان مقرها االأتلاعي يي
 RUE(AZIZ(BELLAL 5EME(ETAGE
 MAARIF - 20000 CASABLANCA

.MAROC
تغيير تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
7ي3907

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى  (
تم تغيير) (2020 نونبر) 9ي) املؤرخ في)
 ALMAXYRA« من) الشركة  تسلية 
 ALMAXYRA(&«(2 إ (« (ROBOTICS

. » COMPANY
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)758023.

Iي))

BILMOU LOGISTIC

BILMOU LOGISTIC
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

BILMOU LOGISTIC
 YOUSSEF IBNOU TACHFINE
 2EME(ETAGE(N°3 - TANGER ،

90000، TANGER(MAROC
 BILMOU LOGISTIC
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شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وسف 
ابن تاشفين - الدور الثاني رقم 3 - 

طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي093يي
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 0ي)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.BILMOU LOGISTIC
النقل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الوطني و الدو ي للبضائع)
:) وسف) .عنوان املقر االأتلاعي)
 -  3 الدور الثاني رقم) (- ابن تاشفين)

طنجة)-)90000)طنجة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
200)حصة) ( (: السيد أشلل معا )

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
السيد النامري بالل):))00))حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) معا   أشلل  السيد 
بلوك) (2 طنجة البالية مجلع  و  ت)

0ي)رقم)229 90000)طنجة))املغرب.
عنوانه)ا)) بالل  النامري  السيد 
زنقة)38)شاطئ أزال حي الداليا طنجة)

البالية)90000)طنجة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) معا   أشلل  السيد 
بلوك) (2 طنجة البالية مجلع  و  ت)

0ي)رقم)229 90000)طنجة))املغرب
عنوانه)ا)) بالل  النامري  السيد 
زنقة)38)شاطئ أزال حي الداليا طنجة)

البالية)90000)طنجة))املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

)ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)237225.

((2I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

QOUIDA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE(MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL(KELAA(DES

SRAGHNA MAROC

QOUIDA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 85ي 

تجزئة تساوت ي قلعة السراغنة - 

00ي23 قلعة السراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2257

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 2ي)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.QOUIDA TRANS

نقل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

عنوان املقر االأتلاعي):)رقم)85ي 

(- السراغنة) قلعة  ي) تساوت) تجزئة 

00ي23)قلعة السراغنة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: محلد) اقويدة  السيد 
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محلد  اقويدة  السيد 
قلعة) ي) تساوت) تجزئة  85ي) رقم)
السراغنة) قلعة  00ي23) السراغنة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) محلد  اقويدة  السيد 
قلعة) ي) تساوت) تجزئة  85ي) رقم)
السراغنة) قلعة  00ي23) السراغنة)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاريخ)07 

 أنبر)2020)تحت رقم)302/2020.

((3I

CABINET BOUZIDI

 STATION JAWHARATE
RAYAN

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 25ي 
الناظور ، 2000)، الناظور املغرب

 STATION JAWHARATE RAYAN
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي ي3ي 
قصرالكبير حي الوفاق سلوان - 

2000) ناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
099ي2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.STATION JAWHARATE RAYAN
محطة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
خدمة))وقو )،)زيوت)،)غسيل)،)قهوة)

ومطعم).
ي3ي  (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
(- سلوان) الوفاق  حي  قصرالكبير 

2000))ناظور املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: عالل) موساوي  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) عالل  موساوي  السيد 
ناظور) ((2000 سلوان) الوفاق  حي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عالل  موساوي  السيد 
ناظور) ((2000 سلوان) الوفاق  حي 

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)27)نونبر)

2020)تحت رقم)ي))3.

((2I

CABINET BOUZIDI

EURO ACCES
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 25ي 
الناظور ، 2000)، الناظور املغرب

EURO ACCES شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  حي وال  
بوطيب سكتورب رقم 35 - 2000) 

ناظور املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

0993ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 نونبر) (22 في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

محلد)) )ة)) السيد) تفويت 

الناصري)000.ي)حصة اأتلاعية من)

السيد) ( لفائدة) حصة  000.ي) أصل)

22)نونبر) )ة)))حكيم الناصري بتاريخ)

.2020

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

 07 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)يي37.

((5I

FLASH ECONOMIE

GHRISS BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GHRISS –غريس بيزنس-

    BUSINESS

شركة محدو ة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد»ش.م.م-ش.و 
رأس مالها 00, 000 00ي  رهم  

شقة رقم 2ي زنقة القنيطرة املد نة 

الجد دة  مكناس
رقم السجل التجاري ي22ي5 

بلكناس

تأسيس شركة

بلقت�سى) الشركة  هذه  أسست 

0/2020ي/)2  بتاريخ) العرفي  العقد 

0/2020ي/28  و املسجل بلكناس في)

املتضلنة للبيانات التالية من طرف)

خصائصها) ليل2  حدو  بن  السيدة 

كالتا ي):

شركة محدو ة)) ( ( الشركة) ( شكل)

الوحيد) الشريك  ذات  املسؤولية 

»ش.م.م-ش.و»

التسلية:)غريس بيزنس)))))

   - GHRISS BUSINESS

امأهزة) بيع  مكتبة-) موضوع:)

املعلوماتية ومعدات املكتب.

و بصفة عامة أليع العلليات) ( (
املالية) و  التجارية  العقارية  املنقولة 
التي  لكن أن تتصل بصفة مباشرة)
أو) الشركة  أو غير مباشرة بلوضوع 
الشركة) تطور  إ 2  تؤ ي  آن   لكن 

املذكورة.
املقر االأتلاعي))شقة رقم)2ي)زنقة)

القنيطرة املد نة الجد دة مكناس
سنة تبتدئ من تاريخ) (99 ( ( املدة)

تسجيل الشركة)
)رأسلال الشركة)))))00, 000 00ي 
 رهم مقسلة إ 2)000ي)حصة قيلة)
كل واحدة منها)00, 00ي) رهم منحت)

كالتا ي)
000ي  ليل2:) حدو  بن  السيدة 
حصة)000,00 00ي)) رهم)))))))))))))))))))))))))

التسيير) ) رأع  الشركة) تسيير 
واإلمضاء))للسيدة بن حدو ليل2 ملدة)

غير محدو ة)))
ي3  ي) نا ر إ 2) ( سنة الشركة))من)

 أنبر
توزيع امرباح

)بعد خصم املصاريف و التحلالت)
القانون) في  إليها  املشار  القانونية 
التأسي�سي و بعد خصم)5%))لتكوين)

الربح) فان  القانوني  االحتياطي  (
الصافي  قسم بين الشركاء)كل حسب)
مال) رأس  في  االأتلاعية  حصصه 

الشركة
رقم))التقييد))في))السجل))التجاري))
ثم  وم) بلكناس  التجارية  باملحكلة 

2020/يي/30)تحت))عد )ي22ي5 
(((I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

S 2 B A V
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE(MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL(KELAA(DES
SRAGHNA MAROC

S 2 B(A(V شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم )22 
تجزئة الزيتون العطاوية قلعة 

السراغنة - 00ي23 قلعة السراغنة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 S 2 B (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.A V
*اشغال) (: غرض الشركة بإ جاز)

البناء
*التجارة العامة.

رقم) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
تجزئة الزيتون العطاوية قلعة) (22(
قلعة السراغنة) 00ي23) (- السراغنة)

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
العزيز) عبد  صغراوي  السيد 
00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي) ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
العزيز) عبد  صغراوي  السيد 
الشعراء) الكواملة  عنوانه)ا)) وار 
00ي23  السراغنة) قلعة  العطاوية 

قلعة السراغنة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العزيز) عبد  صغراوي  السيد 
الشعراء) الكواملة  عنوانه)ا)) وار 
00ي23  السراغنة) قلعة  العطاوية 

قلعة السراغنة املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاريخ)09 

 أنبر)2020)تحت رقم)7/2020ي3.

((7I

FLASH ECONOMIE

 TRANSPORT PAYS BAS
AFRIQUE INTER

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

 TRANSPORT PAYS BAS « شركة
   «AFRIQUE INTER

شركة محدو ة املسؤولية » ش. م. 
م »

رأس مالها 00, 000 00ي  رهم
علارة  فاء 25 شقة 3ي اقامة موالي 

اسلاعيل م ج )
مكناس

تأسيس شركة 
بلقت�سى) الشركة  هذه  أسست 
0/2020ي/9ي  ( العقد العرفي بتاريخ)
0/2020ي/23  و املسجل بلكناس في)
بين السيد الكناوي سوهيل و الكناوي)

محلد))
خصائصها كالتا ي

محدو ة)) شركة  الشركة  شكل 
املسؤولية)»ش.م.م»
التسلية))شركة

 TRANSPORT PAYS BAS
  AFRIQUE INTER

موضوع)))))النقل الوطني و الدو ي)
– والتصد ر) االستيرا   ( (- للبضائع)
وموا ) مختلفة  أشغال  في  مقاول 

البناء)
العلليات) أليع  عامة  بصفة  و 
املالية) و  التجارية  العقارية  املنقولة 
التي  لكن أن تتصل بصفة مباشرة)

أو غير مباشرة بلوضوع الشركة))))))
تطور) إ 2  تؤ ي  آن  أو  لكن 

الشركة املذكورة
 25 فاء) ( علارة) ( االأتلاعي) املقر 
شقة)3ي)اقامة موالي اسلاعيل م ج)

مكناس
سنة تبتدئ من تاريخ) (99 ( ( املدة)

تسجيل الشركة).
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00ي   000,  00 ( ( رأسلال الشركة)
 رهم مقسلة إ 2)000ي)حصة قيلة)
كل واحدة منها)00, 00ي) رهم منحت)

كالتا ي)
الكناوي))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) سوهيل  السيد 
750)حصة))00, 75000) رهم))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

السيدة محلد الكناوي
250)حصة)00, 25000)) رهم))

التسيير) ) رأع  الشركة) تسيير 
للسيد سوهيل الكناوي رقم بطاقته)
الوطنية  )225335))ملدة غير محدو ة)
رقم) ( طارق) الكناوي  والسيد 
ي22207  الوطنية  ) بطاقته 
الشخص املسؤول عن تسيير اإل ارة)

الدائلة والفعالة لنشاط الشركة
ملدة غير محدو ة))

منفر )) بشكل  يعو   -اإلمضاء)
للسيد سوهيل الكناوي رقم بطاقته)
الوطنية  )225335))ملدة غير محدو ة))
ي3  ي) نا ر إ 2) ( سنة الشركة))من)

 أنبر)
توزيع امرباح

بعد خصم املصاريف و التحلالت)
القانون) في  إليها  املشار  القانونية 
التأسي�سي و بعد خصم)5%))لتكوين)

الربح) فان  القانوني  االحتياطي 
الصافي  قسم بين الشركاء)كل حسب)
مال) رأس  في  االأتلاعية  حصصه 

الشركة
رقم))التقييد))في))السجل))التجاري))
ثم  وم) بلكناس  التجارية  باملحكلة 

2020/يي/30)تحت))عد )ي25ي5
((8I

Soft(finances(sarl

KS GHARB CARRIERE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

Soft(finances(sarl
شارع بئر أنزران علارة زينب رقم 2 ، 

000)ي، سيدي قاسم الغرب
KS GHARB CARRIERE شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

الحسن الثاني رقم 23 الخنيشات - 

000)ي سيدي قاسم املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27355

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 نونبر) 2ي) املؤرخ في)
 KS شركة ذات املسؤولية املحدو ة)
GHARB CARRIERE))مبلغ رأسلالها)
مقرها) وعنوان  00.000ي) رهم 
اإلأتلاعي شارع الحسن الثاني رقم)
سيدي) 000)ي) (- الخنيشات) (23
قاسم املغرب نتيجة ل):)أزمة النشاط)

و املنافسة.
شارع) ب  التصفية  مقر  وحد  
(- الخنيشات) (23 الحسن الثاني رقم)

000)ي)سيدي قاسم املغرب.)
و عين:

و) شويبة  ( كلال) السيد)ة))
الثاني) الحسن  شارع  عنوانه)ا))
أرف) الخنيشات  قيا ة  (23 رقم)
سيدي قاسم املغرب) 000)ي) امللحة)

كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 08 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

 أنبر)2020)تحت رقم)7ي5.
((9I

GHIZLANE DOUBLANE

MAE WEST
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 علارة العبدي شارع محلد 

السا س ، 22000، الجد دة املغرب
MAE WEST شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
 RUE (7 وعنوان مقرها اإلأتلاعي
 AZIZ(BELLAL 2EME(ETG(N° 3
MAARIF - 27000 الد\ار البيضاء 

ااملغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

282227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 MAE (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.WEST

(: بإ جاز) الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIERE

 RUE (7 (: عنوان املقر االأتلاعي)

 AZIZ BELLAL 2EME ETG N° 3

البيضاء) الد\ار  (MAARIF - 27000

ااملغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 500 ( (: السيد حبراوي نور الد ن)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

السيد فؤا  معاوية):))500)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الد ن) نور  حبراوي  السيد 

تجزئة) (08 رقم) بقعة  عنوانه)ا))

امندلس)22000)الجد دة املغرب.

عنوانه)ا)) معاوية  فؤا   السيد 

اسبانيا))22000)اسبانيا))اسبانيا).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الد ن) نور  حبراوي  السيد 

تجزئة) (08 رقم) بقعة  عنوانه)ا))

امندلس)22000)الجد دة املغرب

عنوانه)ا)) معاوية  فؤا   السيد 

اسبانيا))22000)اسبانيا))اسبانيا)

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)2ي309.

(70I

ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو ة

SAHART
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

شارع العركوب رقم ي7722-0 

صندوق البر د رقم )2ي، 73000، 

الداخلة املغرب

SAHART شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع عبد 

الخالق طوريس رقم ي3 - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

855)ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 3ي)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SAHART

غرض الشركة بإ جاز):)-استغالل)

وتسيير مقهى.

عنوان املقر االأتلاعي):)شارع عبد)

 73000  - ي3  رقم) طوريس  الخالق 

الداخلة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: السيد عبد الحق عوا )

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيد عبد الحق عوا  عنوانه)ا))

حي النصر اوال  عيا  سوق السبت)

السبت) سوق  (23552 النلة) اوال  

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حفيظ عوا  عنوانه)ا))حي)

الداخلة) (73000 59ي  رقم) السالم 

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 09 بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 أنبر)2020)تحت رقم)80يي.

Iي7)

SAFI CONSULTANT

RH OLIVA

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير أد د للشركة

SAFI CONSULTANT

علارة ميلونة الطابق الثاني حي 

الجريفات اسفي ، 000)2، اسفي 

املغرب

RH OLIVA  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي علارة 

ميلونة الطابق الثاني حي الجريفات 

- 000)2 اسفي املغرب.

تعيين مسير أد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

ي959.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2020 نونبر) (2( املؤرخ في)

تيجي) مسير أد د للشركة السيد)ة))

رشيد كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

07) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

2020)تحت رقم)890ي.

(72I

ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو ة

COMPIM
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

شارع العركوب رقم ي7722-0 

صندوق البر د رقم )2ي، 73000، 

الداخلة املغرب

COMPIM شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي السالم 
رقم 8ي5ي - 73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

829)ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.COMPIM

بيع قطع) (: غرض الشركة بإ جاز)

غيار السيارات.

حي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

السالم رقم)8ي5ي - 73000)الداخلة)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد هشام التومي):))500)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

حصة) (500 ( (: السيد خالد غر ا)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) التومي  هشام  السيد 

بني  خلف) شرقاوة  البراهلة   وار 

28830)املحلد ة املغرب.

 273 السيد خالد غر ا عنوانه)ا))
زنقة)5)طابق)ي)شقة)ي)الوفاء)28830 

املحلد ة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 273 السيد خالد غر ا عنوانه)ا))
زنقة)5)طابق)ي)شقة)ي)الوفاء)28830 

املحلد ة املغرب

عنوانه)ا)) التومي  هشام  السيد 

بني  خلف) شرقاوة  البراهلة   وار 

28830)املحلد ة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 02 بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 أنبر)2020)تحت رقم)58يي.

(73I

ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو ة

DAKHLA USINAGE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

شارع العركوب رقم ي7722-0 

صندوق البر د رقم )2ي، 73000، 

الداخلة املغرب

DAKHLA USINAGE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

العركوب رقم ي0-7722 الداخلة 

73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

827)ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 2ي) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.DAKHLA USINAGE
اشغال) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

االملنيوم).
شارع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
الداخلة) 7722-ي0) رقم) العركوب 

73000)الداخلة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: التومي) هشام  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) التومي  هشام  السيد 
املحلد ة) 0ي288) التومي) هشام 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) التومي  هشام  السيد 
املحلد ة) 0ي288) التومي) هشام 

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 05 بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

نونبر)2020)تحت رقم)57يي.

(72I

ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو ة

SAM PELAGIC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتلاعي للشركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

شارع العركوب رقم ي7722-0 
صندوق البر د رقم )2ي، 73000، 

الداخلة املغرب
SAM PELAGIC شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة عبد 
الخالق طوريس - 73000 الداخلة 

املغرب.
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تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي77).
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)يي)نونبر)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
»زنقة عبد الخالق طوريس)-)73000 
السالم) »حي  إ 2) املغرب») الداخلة 
 73000  - )3ي  رقم) 2ي) رقم) زنقة 

الداخلة))املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 09 بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 أنبر)2020)تحت رقم)ي8يي.

(75I

FLASH ECONOMIE

GOOD POINT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GOOD POINT
 شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
مقرها اإلأتلاعي: 5)2 شارع 

الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 -الدار 
البيضاء 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
282375

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (09
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد-
تسلية الشركة):

-  GOOD POINT 
غرض الشركة بإ جاز):)اإلستشارة)
اإلستراتيجية،الهندسة،اإلستشارة)

اإل ارية)،و التدريب،الدعم اإل اري-
والتكنولوجي للشركات

 2(5 (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
 92 رقم) (9 شارع الزرقطوني الطابق)

-الدار البيضاء)-

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: الشركة)

تأسيسها)-

000.ي) رهم،) الشركة:) رأسلال 

مقسم كالتا ي-

 SEKA JEAN CARLOS السيد) (

ORACE N’ CHO

00ي) رهم) بقيلة) حصة  0ي)

للحصة)

والعائلية) الشخصية  امسلاء)

ومواطن مسيري الشركة-

 SEKA JEAN CARLOS السيد)

 ORACE N’CHO

202)شارع الزيراوي الدار) عنوانه)

البيضاء)

 ABOU BAKARY السيد)

 OUATTARA

202)شارع الزيراوي الدار) عنوانه)

البيضاء))

تبتدئ السنة) السنة اإلأتلاعية:)

اإلأتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

ي3) أنبر

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 09 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم))823)75

(7(I

AZ CONSULATNTS

GLORIA DECO SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141

 CASABLACA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 GLORIA DECO SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 2 زنقة 

وا  زيز الطابق 2  - 0ي00ي الرباط 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي5يي2ي

ي0  عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  9ي20) أكتوبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.GLORIA DECO SERVICES

أعلال) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

التصليم الداخلي والد كور.

زنقة) (2 (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

الرباط) 0ي00ي)  -   2 وا  زيز الطابق)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

((: زروال) الزهراء) فاطلة  السيدة 

00ي)حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

زروال) الزهراء) فاطلة  السيدة 

ي  العنبرة) امندلس  رياض  عنوانه)ا))

علارة)ي)شقة)2ي)حي الرياض)0ي00ي 

الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

زروال) الزهراء) فاطلة  السيدة 

ي  العنبرة) امندلس  رياض  عنوانه)ا))

علارة)ي)شقة)2ي)حي الرياض)0ي00ي 

الرباط املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

التجارية بالرباط))بتاريخ)-)تحت رقم)-.

(77I

GHIZLANE DOUBLANE

ZAHRAT EL FARAH
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 علارة العبدي شارع محلد 

السا س ، 22000، الجد دة املغرب
ZAHRAT EL FARAH شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وار 

الغضبان رقم 99 موالي عبد هللا  - 
22000 الجد دة املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

2295ي.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم) (2020 نونبر) 7ي) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«200.000) رهم»)أي من)»00.000) 
عن) »000.000.ي) رهم») إ 2)  رهم»)
أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
0ي  بتاريخ) ( بالجد دة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)25723.

(78I

SAFI CONSULTANT

RH OLIVA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SAFI CONSULTANT
علارة ميلونة الطابق الثاني حي 

الجريفات اسفي ، 000)2، اسفي 
املغرب

RH OLIVA شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 

02 الطابق الثاني علارة ميلونة 
أريفات اسفي - 000)2 اسفي 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
ي959.
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 نونبر) (2( في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

حفيظ) )ة)) السيد) تفويت 

حصة اأتلاعية من) (500 العساوي)

)ة)) السيد) ( 500)حصة لفائدة) أصل)

رشيد تيجي بتاريخ))2)نونبر)2020.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

07) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

2020)تحت رقم)890ي.

(79I

SAFI CONSULTANT

MOTO FOX

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

SAFI CONSULTANT

علارة ميلونة الطابق الثاني حي 

الجريفات اسفي ، 000)2، اسفي 

املغرب

MOTO FOX شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي بلوك 03 

رقم 35ي لوت اكدال - 80000 ا ت 

ملول املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

2387ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 نونبر) (30 في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

سبيري) رشيد  )ة)) السيد) تفويت 

00ي)حصة اأتلاعية من أصل)00ي 

عبدالكبير) )ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

فرطاك بتاريخ)30)نونبر)2020.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

0ي) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

2020)تحت رقم)2202.

(80I

FIDUBAC SARL

BOUKHRISSI-BELL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

توسيع نشاط الشركة)

FIDUBAC SARL
2)يمكرر شارع  وسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم يي الناضور

62000، nador(maroc
BOUKHRISSI-BELL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها االأتلاعي شارع 

حسن يزنقة السكوري رقم )22 
مقر رقم ي الناظور - 2000)  

الناظور  الناظور.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ي2022.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) (2020 )ي) أنبر) في) املؤرخ 
نشاط) إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):
للبضائع) والدو ي  الوطني  النقل 

لآلخرين.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
ي2  بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)3795.
Iي8)

ائتلانية حكيم الرأواني ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد

MB MAROC SERVICES شركة
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية حكيم الرأواني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شارع محلد الزرقطوني  ربيي رقم 
)ي حي السالم ويسالن مكناس ، 

50080، مكناس املغرب
 MB MAROC SERVICES شركة

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 
السعد ة رقم 2)3 برج موالي علر - 

50000 مكناس  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

07)ي5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (0(

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

شركة) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.MB MAROC SERVICES

خدمات) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

البستنة والتنظيف

استيرا  و تصد ر

املتاأرة.

حي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

السعد ة رقم)2)3)برج موالي علر)-)

50000)مكناس))املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيدة رأاء)أباحلدون):))000.ي 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة رأاء)أباحلدون عنوانه)ا))

ا ت) ((3 رقم) (3  رب ا ت عال بلوك)

ملول)80000)ا ت ملول املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة رأاء)أباحلدون عنوانه)ا))

ا ت) ((3 رقم) (3  رب ا ت عال بلوك)

ملول)80000 80000 80000

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

)ي)أكتوبر) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

2020)تحت رقم)2)3.

(82I

SILVER FID

فيبيك
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

SILVER FID

322  شارع مصطفى ملعاني 

الدارالبيضاء شارع مصطفى 

ملعاني الدارالبيضاء، 20520، 

الدارالبيضاء املغرب

فيبيك شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي كلم 

8ي طريق أوال  سعيد بوسكورة - 

82ي27 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

5ي0)22.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

2ي20  أكتوبر) 9ي) في) املؤرخ 

بلبلغ) الشركة  رأسلال  رفع  تم 

من) أي  »500.000) رهم») قدره)

«2.000.000) رهم»)إ 2)»2.500.000 

مقاصة) إأراء) ( (: طريق) عن   رهم»)

مع   ون الشركة املحد ة املقدار و)

املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

2ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2ي20)تحت رقم)0739ي005 .

(83I

SILVER FID

فيبيك
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

توسيع نشاط الشركة)

SILVER FID

322  شارع مصطفى ملعاني 

الدارالبيضاء شارع مصطفى 

ملعاني الدارالبيضاء، 20520، 

الدارالبيضاء املغرب

فيبيك شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها االأتلاعي كلم 

8ي طريق أوال  سعيد بوسكورة - 

82ي27 الدار البيضاء املغرب.
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توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

5ي0)22.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) 2ي20) أكتوبر) (22 في) املؤرخ 
نشاط) إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):
مقاول في أشغال عدة و مختلفة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
2ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2ي20)تحت رقم)0739ي005.

(82I

مغرب تدبير

CONTACT AMBULANCE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

مغرب تدبير
شارع مراكش إقامة النجد الطابق ي 

رقم 2ي ، 90000، طنجة املغرب
CONTACT AMBULANCE شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي : 20شارع 

السرور تجزئة اهال رقم 575 - 
90000 طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.57295
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2020 أكتوبر) (08 في) املؤرخ 
 CONTACT AMBULANCE حل)
شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ)
وعنوان) 00.000ي) رهم  رأسلالها)
السرور) 20شارع  اإلأتلاعي) مقرها 
تجزئة اهال رقم)575 - 90000)طنجة)
املغرب نتيجة لعدم توفر االمكانيات.

و عين:
و) بولحيان  ( ( أليل) السيد)ة))
شارع كاسكون الشقة) 2ي) عنوانه)ا))
) 90000)طنجة املغرب كلصفي))ة))

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
بتاريخ)08)أكتوبر)2020)وفي)20)شارع)
 -  575 الشقة) اهال  تجزئة  السرور 

90000)طنجة املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي0) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)29ي)23.

(85I

مغرب تدبير

ANDALOUS TRANSFERT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

مغرب تدبير

شارع مراكش إقامة النجد الطابق ي 
رقم 2ي ، 90000، طنجة املغرب

ANDALOUS TRANSFERT شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : )7يشارع 

هارون الرشيد 20شارع السرور 

تجزئة اهال رقم 575 90000 طنجة 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي3572.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2020 أكتوبر) 2ي) في) املؤرخ 

 ANDALOUS TRANSFERT حل)

شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ)
وعنوان) 0.000ي) رهم  رأسلالها)

هارون) )7يشارع  اإلأتلاعي) مقرها 

20شارع السرور تجزئة اهال) الرشيد)
املغرب) طنجة  (90000  575 رقم)

االمكتنيات) كفا ة  لعدم  نتيجة 

املا  ة.

و عين:

و) ( الطويل) ( ( محلد) السيد)ة))

الرشيد) هارون  )7ي) عنوانه)ا))

)ة)) كلصفي) املغرب  طنجة  (90000

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

)7ي  وفي) (2020 أكتوبر) 2ي) بتاريخ)

طنجة) (90000 (- الرشيد) هارون 

املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

02) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)9ي2)23.

(8(I

مستأمنة عالم امرقام

 STE AUTO RADIOUSSE
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

مستأمنة عالم امرقام
رقم 09ي ساحة كيل الحبوب 

الطابق التاني الفقبه بن صالح ، 
23200، الفقيه بن صالح املغرب

 STE AUTO RADIOUSSE
SERVICES شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االأتلاعي طريق 

خريبكة كلم 05 اوال  نجاع كريفات 
- 23200 الفقيه بن صالح املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

3ي23.
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت) (2020 نونبر) 9ي) في) املؤرخ 
نشاط) إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):
سحب و اصالح السيارات و االالت)

الثقيلة.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

07) أنبر)2020)تحت رقم)ي)3.
(87I

FOUZMEDIA

  RAMI NEW TREND STYLE
SARL.AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
  RAMI NEW TREND STYLE

SARL.AU  شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 59 اقامة 
موالي عبدالعزيز شارع موالي 
عبدالعزيز الرقم 2 - 2000ي 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 RAMI (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

. NEW TREND STYLE  SARL.AU
الغرض) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

من الشركة هو:
أي) من  املالبس  وتسويق  صنع  (-

نوع أو عالمة تجارية.
(، التلثيل) (، العلولة) (، املتاأرة) (-

التوزيع مي بند أو معدة)،
لجليع) التجاري  التلثيل  (-
التجارية) والعالمات  الشركات 
والتراخيص) االختراع  وبراءات 
االقتصا  ة) املصالح  ومجلوعات 

املغربية أو امأنبية)،
وتأأير) وتأأير  وحيازة  إنشاء) (-
املؤسسات) أليع  وتشغيل  وتركيب 
امنشطة) من  بأي  املتعلقة  والورش 

املحد ة.
-)نقل البضائع

)االستحواذ عل2 حصة بأي شكل)
الغرض) ذات  الشركات  أليع  في 
بيع) نقاط  فتح  وكذلك  امللاثل 

مختلفة في أليع أنحاء)املغرب.
املعامالت) أليع  عامة  وبصفة  (
التجارية واملالية والصناعية واملنقولة)
تتعلق بشكل مباشر التي   والعقارية 
أو غير مباشر بتحقيق الهدف املذكور)
تحقيقه) تعزز  أن  املحتلل  من  أو 

وتطوير الشركة..
 59 (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
شارع) عبدالعزيز  موالي  اقامة 
2000ي   -  2 موالي عبدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.
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أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

ا ريس) بن  خالد  الرامي  السيد 

القنيطرة) 2000ي) (--- عنوانه)ا))

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ا ريس) بن  خالد  الرامي  السيد 

عنوانه)ا))--)2000ي)القنيطرة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي0  بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)-.

(88I

FIDUCIAIRE CHEMS

ESSOVERT CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

FIDUCIAIRE CHEMS

 IMM 11 LOT(EL(HANSALI(R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

ESSOVERT CONSEIL  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شقة 22 

سكتور مسرور ي اقامة سعدان 

طابق 2 شارع محلد الخامس تلارة - 

2000ي تلارة املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

7)095ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)08)أكتوبر)2020)تم))تحويل))

للشركة) الحا ي  االأتلاعي  املقر 

ي  مسرور) سكتور  (22 »شقة) من)

شارع محلد) (2 اقامة سعدان طابق)

تلارة) 2000ي) (- تلارة) الخامس 
االول) الحسن  »شارع  إ 2) املغرب»)

اقامة نخيلة علارة)A)الطابق)2)شقة)

7ي)تلارة)-)2000ي)تلارة))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2020)تحت رقم))0937ي.

(89I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

MEGUSTA CAR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE(MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL(KELAA(DES

SRAGHNA MAROC

MEGUSTA CAR شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 02 

تجزئة الطجين العطاوية قلعة 

السراغنة - 00ي23 قلعة السراغنة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2285

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 05) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MEGUSTA CAR

كراء) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

رقم) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

قلعة) العطاوية  الطجين  تجزئة  (02

قلعة السراغنة) 00ي23) (- السراغنة)

املغرب.

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

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: بوريط  اسين) السيد 
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بوريط  اسين  السيد 
العطاوية) الطجين  تجزئة  (02 رقم)
قلعة) 00ي23) السراغنة) قلعة 

السراغنة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) احلد  لقلان  السيد 
قلعة) العطاوية  اشعيب  اوال    وار 
السراغنة) قلعة  00ي23) السراغنة)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاريخ)يي 

 أنبر)2020)تحت رقم)2020/)32.

(90I

LUXID GROUP SARL AU

ليكسيد كروب
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

LUXID GROUP SARL AU
 Bd(Mohamed 6, Menara ,02

 Garden(M1 Rue(Sergent
 Chef(Hassan(Mouaatassim
 Gueliz - Marrakech 04, Bd

 Mohamed 6, Menara(Garden
 M1 Rue(Sergent(Chef(Hassan

 Mouaatassim(Gueliz -
 Marrakech، 40000، marrakech

MAROC
ليكسيد كروب  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 97ي 
الحي اال اري الشلا ي شارع مكة 

امام محالت فيال سيد احلد املتوكل 
العيون - 70000 العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20295

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت) (2020 ي0) أنبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

حليد الكوري) )ة)) تفويت السيد)

حصة اأتلاعية من أصل) 5.000ي)

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (30.000

ي0) أنبر) بتاريخ) عبيابة  بشرى 

.2020

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)7ي) أنبر)

2020)تحت رقم)3099/2020.

Iي9)

ADYEL(&(ASSOCIES

DIHYAN
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ADYEL & ASSOCIES

 bis(Boulevard(Ain 23

 Taoujtate(Résidence(les(Fleurs

 Appartement(N°2، 20000،

casablanca(maroc

DIHYAN شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي ي3ي شارع 

انفا، العلارة ازير. الرقم يي ب 

الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

203ي28

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (02

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.DIHYAN
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صانع) (- (: بإ جاز) الشركة  غرض 

العقد لللجوهرات)؛

وتسويق) وتصنيع  ابتكار  (-

املجوهرات والحرف اليدوية وأليع)

املنتجات امللاثلة)؛

املصوغات) وتصد ر  استيرا   (-

الحرفية) املنتجات  أنواع  وأليع 

وأليع املنتجات امللاثلة.

ي3ي  (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

شارع انفا،)العلارة ازير.)الرقم)يي)ب)

20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيدة يسرى نيشان):))50)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

السيد  وسف نيشان):))50)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا))) نيشان  يسرى  السيدة 

سكن) امندلس  رياض  تجزات  (29

البيضاء) الدار  (، كاليفورني) املير ا 

20000)الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا))) نيشان  السيد  وسف 

سكن) امندلس  رياض  تجزات  (29

البيضاء) الدار  (، كاليفورني) املير ا 

20000)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا))) نيشان  يسرى  السيدة 

سكن) امندلس  رياض  تجزات  (29

البيضاء) الدار  (، كاليفورني) املير ا 

20000)الدار البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي0  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)-.

(92I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE POLY-TECH

DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 SOCIETE POLY-TECH

DEVELOPPEMENT

شركة محدو ة املسؤولية

الرأسلال :  100.000،00 رهم

املقر االأتلاعي :  إقامة 7ي ابن 

بطوطة. زاوية ابن بطوطة وعبد 

الكريم الد وري الطابق ي شقة 3–                                    

الدار البيضاء.

تأسيس شركة محدو ة املسؤولية

بلقت�سى عقد عرفي مسجل بالدار)

فاتح  أنبر2020  بتاريخ  البيضاء)

لشركة) امسا�سي  القانوني  تحرير  تم 

محدو ة املسؤولية)،)مليزاتها كاآلتي:

التسلية):))

 SOCIETE POLY-TECH

DEVELOPPEMENT

الهدف االأتلاعي):

انتاج و))تصنيع موا  البناء

شركة الهندسة املدنية.

أي) في  وسيلة  بأي  املشاركة 

والذي) إنشاؤه  أو  إنشاؤه  تم  علل 

(، الشركة) بهدف  ا 
ً
مرتبط قد  كون 

كلًيا أو) (، بشكل مباشرأو غير مباشر)

أزئًيا للغرض املشار إليه أعاله ومن)

املحتلل أن يعزز تطوير امعلال.

الشركاء):

 PLY-TECH ( الشركة) ( ( ( ( ( ( ( ( ( (-

بالسجل) مسجلة  (: (INDUSTRIE

رقم) تحت  فاس  بلد نة  ( التجاري)

ي5ي28.

 CHAHAMOU ( )الشركة) ( ( ( ( ( ( ( ( (-

INVEST):)مسجلة بالسجل التجاري))

بلد نة فاس تحت رقم)))2839) .

مسجلة) (:LDR ( الشركة) ( ( ( ( ( ( ( ( ( (-

 PONTOISE, ( التجاري) بالسجل 

France)تحت رقم)))7)98ي8889

ابن) 7ي) اقامة) ( (: املقر االأتلاعي)

وعبد) بطوطة  ابن  زاوية  ( (. بطوطة)

(–3 ي)شقة) الكريم الد وري الطابق)

الدار البيضاء.

100.000،00) رهم) ( (: الرأسلال)

بقيلة))))) حصة  000.ي) ا 2) مقسلة 

100،00) رهم للحصة،)اكتتبت كلها)

الشركاء) طرف  من  تسد دها  تم  و 

كالتا 2)

 PLY-TECH ( الشركة) (-

INDUSTRIE.                   200)))حصة

 CHAHAMOU ( )الشركة) ( ( ( ( ( ( ( ( (-

INVEST(:.((((((((((((((((((((250))))حصة

                                                   LDR( : ( الشركة) (-

550)))حصة

املجلوع)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))000.ي 

حصة

99)سنة ابتداء)من تاريخ) ( (: -املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.

من) تبتدأ  ( (: االأتلاعية) السنة 

ي3) أنبر من) فاتح  نا ر و تنتهي في)

كل سنة.

تسيير الشركة):))تم تعيين

 DOS REIS LAURENT ( السيد)

أنسية فرنسية حامل) ( (CHARLES

أواز سفر رقم)))CA2057)ي

 MOUICI SAMIR السيد) و 

حامل أواز سفر) ( أنسية أزائرية)

رقم)))32)ي88)ي

مسيران للشركة ملدة غير محدو ة.

القانوني و التسجيل في) اإل داع  (

السجل التجاري):))

بكتابة) القانوني  اإل داع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 

  2020 7ي) أنبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)757798.

بالسجل) الشركة  تقييد  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 

59ي.283)بتاريخ)7ي) أنبر)2020 
قصد النشر و اإلعالن)

(93I

HOME COMPTA

SAHEL PIECES AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير أد د للشركة

HOME COMPTA

 WIFAK 1 BD(OUED(OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL(OULFA ،

20240، CASABLANCA(MAROC

SAHEL PIECES AUTO  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 

البركة املجلوعة 7 علارة 92 شقة 2 

- 20220 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير أد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.272(05

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2020 نونبر) 9ي) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  أد د  مسير 

بنللدني ابراهيم كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)287)75.

(92I

HOME COMPTA

BAB EL NASRE SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

HOME COMPTA

 WIFAK 1 BD(OUED(OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL(OULFA ،

20240، CASABLANCA(MAROC

BAB EL NASRE SERVICE شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي )2 شارع 

الزركتوني الطابق 2 شقة ) - 

0)205  الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

282529



315 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 BAB (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.EL NASRE SERVICE

ورشة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

(- الكهروميكانيكية) أو  اإللكترونيات 

االتبر د و تكييف.

)2)شارع) عنوان املقر االأتلاعي):)

الزركتوني الطابق)2)شقة)) - 0)205  

الدار البيضاء))املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد اسامة مفتكر):))330)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 330 ( (: بنشتكي) السيد  اسين 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

320)حصة) ( (: السيد وليد محيب)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مفتكر  اسامة  السيد 
 92 رقم) (32 زنقة) ي) تجزئة الحسنية)

الدار البيضاء)) ( (20220 حي الحسني)

املغرب.

بنشتكي عنوانه)ا))) السيد  اسين 
حي) (90 رقم) (32 زنقة) ي) الحسنية)

البيضاء)) الدار  ( (20220 الحسني)

املغرب.

السيد وليد محيب عنوانه)ا))حي)

السالم م س)ي)علارة)))شقة)5)املفة))

20220))الدار البيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد وليد محيب عنوانه)ا))حي)

السالم م س)ي)علارة)))شقة)5)املفة))

20220))الدار البيضاء))املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
بتاريخ ( البيضاء) بالدار   التجارية 
 يي) أنبر)2020)تحت رقم)39ي757.
(95I

AFRODITA

 ANDALUCRISTAL
INDUSTRIE SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

AFRODITA
 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

 ANDALUCRISTAL INDUSTRIE
SARL شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 07 شارع 
هارون الرشيد - 90000 طنجة 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
9ي229.

الشريك) قرار  بلقت�سى 
)ي) أنبر) في) املؤرخ  الوحيد 
الشركة) رأسلال  رفع  تم  (2020
»5.770.000) رهم») قدره) بلبلغ 
إ 2) »7.230.000) رهم») من) أي 
طريق) عن  «3.000.000ي) رهم»)
الشركة) مع   ون  مقاصة  إأراء) ( (:

املحد ة املقدار و املستحقة.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)237397.
(9(I

COMPTABLE

JUDIA PNEU SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTABLE
 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES(N°39 ABDELAZIZ
 3TOUARGA(MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC

JUDIA PNEU SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم ي)2ي 

علارة مرأان 5 مكناس - 50000 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3ي7ي5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (07

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 JUDIA(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.PNEU SARL AU

غرض الشركة بإ جاز):)شراء)بيع و)

اصالح االطارات

االسترا  و التصد ر

التجارة.
رقم) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

(- مكناس) (5 مرأان) علارة  ي)2ي)

50000)مكناس املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد الجراري نورالد ن):))000.ي 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

)السيد لجراري نورالد ن):)000ي 

بقيلة)00ي) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

نورالد ن) الجراري  السيد 
عنوانه)ا))رقم)ي)2ي)علارة مرأان)5 

مكناس)50000)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

نورالد ن) الجراري  السيد 

عنوانه)ا))رقم)ي)2ي)علارة مرأان)5 

مكناس)50000)مكناس املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

2020)تحت رقم)ي228.

(97I

ANDERSEN CONSULTING

 SOCIETE ANONYME DE

GRANITO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وفاة شريك

ANDERSEN CONSULTING

 RUE(DE(GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

 SOCIETE ANONYME DE

GRANITO SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 9ي زنقة 

الجبهة الوطنية الطابق السفلي - 

90000 طنجة املغرب.

وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

3ي)ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

2020)تم اإلعالم) 23)نونبر) املؤرخ في)

كر ونا) بير يون  بيالر  الشريك  بوفاة 

(
ً
تبعا الورثة  عل2  حصصه  توزيع  و 

02) وليوز) في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2020)بالشكل امتي):

 508 ( (، ( العراقي) علي  السيد)ة))

حصة).

 252 ( (، ( عزيزة العراقي) السيد)ة))

حصة).

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

8ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)237329.

(98I
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ANDERSEN CONSULTING

AZIZA YASMINA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وفاة شريك

ANDERSEN CONSULTING
 RUE(DE(GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
AZIZA YASMINA SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 9ي زنقة 

الجبهة الوطنية الطابق السفلي 
طنجة 90000 طنجة املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2795
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
2020)تم اإلعالم) 23)نونبر) املؤرخ في)
كر ونا) بير يون  بيالر  الشريك  بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  عل2  حصصه  توزيع  و 
02) وليوز) في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2020)بالشكل امتي):
59ي.ي  ( (، ( علي العراقي) السيد)ة))

حصة).
 579 ( (، ( عزيزة العراقي) السيد)ة))

حصة).
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)237330.

(99I

ANDERSEN CONSULTING

ITHERSOM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وفاة شريك

ANDERSEN CONSULTING
 RUE(DE(GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
ITHERSOM SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي املنطقة 
الصناعية املغوغة طنجة 90000 

طنجة املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3023

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

2020)تم اإلعالم) 22)نونبر) املؤرخ في)

كر ونا) بير يون  بيالر  الشريك  بوفاة 

(
ً
تبعا الورثة  عل2  حصصه  توزيع  و 
02) وليوز) في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2020)بالشكل امتي):

السيد)ة))علي العراقي))،))30)حصة

5ي  ( (، ( العراقي) عزيزة  السيد)ة))

حصة).

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

8ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)237328.

700I

conseils sarl

CAMPO IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

conseils sarl

شارع لبنان اقامة  امنة ي مكتب 
رقم 9ي طنجة، 90000، طنجة 

املغرب

CAMPO IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 

عواطف قطعة 3) اعزيب الحاج 

قدور  - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53073

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  2ي20) 0ي) نا ر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.CAMPO IMMO

االنعاش) (: غرض الشركة بإ جاز)

العقاري).

تجزئة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
الحاج) اعزيب  ((3 قطعة) عواطف 

قدور))-)90000)طنجة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
الحساني) الحليد  عبد  السيد 
الخروبي):))00ي)حصة بقيلة)000.ي 

 رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الحساني) الحليد  عبد  السيد 
زنقة ابن البيطر) الخروبي عنوانه)ا))
طنجة) (90000 ي  البرانص) (52 رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحساني) الحليد  عبد  السيد 
زنقة ابن البيطر) الخروبي عنوانه)ا))
طنجة) (90000 ي  البرانص) (52 رقم)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
20) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2ي20)تحت رقم)5ي023ي.
Iي70

ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو ة

STE CARRIERE LAIDI SUD
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

شارع العركوب رقم ي7722-0 
صندوق البر د رقم )2ي، 73000، 

الداخلة املغرب
 STE CARRIERE LAIDI SUD

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي الرحلة 
2 رقم 2ي - 73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
937)ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 7ي) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.CARRIERE LAIDI SUD
غرض الشركة بإ جاز):)-)-)

أشغال) االحجار،) مقالع  استغالل 
البناء)و أشغال مختلفة.

حي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
الرحلة)2)رقم)2ي - 73000)الداخلة)

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: لعيدي) محلد  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) لعيدي  محلد  السيد 
 30000 زنقة وليلي طريق ا لوزار) (8

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) لعيدي  محلد  السيد 
 30000 زنقة وليلي طريق ا لوزار) (8

فاس املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي  بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 أنبر)2020)تحت رقم)232ي.

702I

ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو ة

ZAYANE MINERALES
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة
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شارع العركوب رقم ي7722-0 
صندوق البر د رقم )2ي، 73000، 

الداخلة املغرب
ZAYANE MINERALES شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 
الوحدة بلوك 7ي رقم ي0ي2 - 

73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
925)ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ZAYANE MINERALES
)البحت) (- (: غرض الشركة بإ جاز)

والتنقيب عن املعا ن.
حي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
الوحدة بلوك)7ي)رقم)ي0ي2 - 73000 

الداخلة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: حساني) هجر  السيدة 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) حساني  هجر  السيدة 
 2 رقم) (2 ب) بلوك  العسكري  الحي 

73000)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حساني  هجر  السيدة 
 2 رقم) (2 ب) بلوك  العسكري  الحي 

73000)الداخلة املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي  بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 أنبر)2020)تحت رقم)223ي.

703I

ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو ة

META SAHARA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

شارع العركوب رقم ي7722-0 
صندوق البر د رقم )2ي، 73000، 

الداخلة املغرب
META SAHARA شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي السالم 
شارع علر ابن الخطاب رقم 820ي 

مكرر - 73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
893)ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 META (: اإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.SAHARA
-اشغال) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

البناء)واشغال مختلفة.
عنوان املقر االأتلاعي):)حي السالم)
820ي  شارع علر ابن الخطاب رقم)

مكرر)-)73000)الداخلة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي)حصة) ( السيد حسن زها):)
بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسن زها عنوانه)ا))بلوك)
قصبة) ميلون  سيدي  (52 رقم) (02

الطاهر)50ي)8)ا ت ملول املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن زها عنوانه)ا))بلوك)
قصبة) ميلون  سيدي  (52 رقم) (02

الطاهر)50ي)8)ا ت ملول املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 08 بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 أنبر)2020)تحت رقم)78يي.

702I

نوغلب

ROPITSSA DOUR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

نوغلب
شقة 7 ، طابق2  تقسيم ريزانا 

مبروكة طريق أكوراي مكناس ، 
50000، مكناس املغرب

ROPITSSA DOUR شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 

 وارازروفن سيدي سليلان مول 
الكيفان مكناس  - 50000 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي72ي5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 ي0) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ROPITSSA DOUR
تاأر) (- (: بإ جاز) الشركة  غرض 

موا  البناء
املنتجات) أليع  في  التجارة  (-

الغذائية واملكتبية.
(: االأتلاعي) املقر  عنوان 
مول) سليلان  سيدي   وارازروفن 
مكناس) (50000 (- ( الكيفان مكناس)

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد بن  الل الحسين):))000.ي 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بن  الل الحسين عنوانه)ا))
 25800 قصر ا ت  حي حصيا تنغير)

تنغير املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن  الل الحسين عنوانه)ا))
 25800 قصر ا ت  حي حصيا تنغير)

تنغير املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

2020)تحت رقم))229.

705I

MED EXPERTISE

 LES ATELIERS DU
BATIMENT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MED EXPERTISE
 N°65  E1 IMM(TIFAOUINE(AV

 AL MOUKAOUAMA QI AGADIR
، 80000، AGADIR(MAROC

 LES ATELIERS DU BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 222 

إقامة خليج النخيل علارة رقم 2 

فونتي اكا  ر  - 80000 اكا  ر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

25279

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 05) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 LES (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ATELIERS DU BATIMENT

التصنيع) (: غرض الشركة بإ جاز)

الصناعي ملوا  البناء.
عنوان املقر االأتلاعي):)رقم)222 

 2 رقم) علارة  النخيل  خليج  إقامة 

فونتي اكا  ر))-)80000)اكا  ر املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 300.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 3.000 ( (: بنعلي) مراحي  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مراحي بنعلي عنوانه)ا))فيال)
رقم)335)حي إليغ أكا  ر)8000)اكا  ر)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مراحي بنعلي عنوانه)ا))فيال)
رقم)335)حي إليغ أكا  ر)8000)اكا  ر)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

8ي) أنبر) بتاريخ) ( باكا  ر) التجارية 

2020)تحت رقم)97552.

70(I

IL CONSIGLIO SARLAU

MARBOROCK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

IL CONSIGLIO SARLAU

 LOT 8ي-APPT(N°18 IMM(N°17

 SOKOMA(MARRAKECH ،

20000، مراكش املغرب

MARBOROCK SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي طريق 

تاركة إقامة خالد رقم 0ي شارع 

2    م م الطابق الثاني مراكش 

ACHOUR 40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي0773ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 نونبر) (20 في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

كدار) طارق  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اأتلاعية  حصة  0)ي)

500)حصة لفائدة))السيد))ة))محلد)

النجراوي بتاريخ)يي)نونبر)2020.
نبيل املجناوي) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اأتلاعية  حصة  70ي)

500)حصة لفائدة))السيد))ة))محلد)

النجراوي بتاريخ)يي)نونبر)2020.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

)ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)8598يي.

707I

IL CONSIGLIO SARLAU

MARBOROCK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير أد د للشركة

IL CONSIGLIO SARLAU

 LOT 8ي-APPT(N°18 IMM(N°17

 SOKOMA(MARRAKECH ،

20000، مراكش املغرب

MARBOROCK SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي طريق 

تاركة إقامة خالد رقم 0ي شارع 2    

م م الطابق الثاني مراكش املغرب - 

20000  مراكش   املغرب.

تعيين مسير أد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي0773ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2020 نونبر) (20 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  أد د  مسير 
لقبول) تبعا  آخر  كلسير  طارق  كدار 

استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

)ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)8598يي.

708I

IL CONSIGLIO SARLAU

MARBOROCK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير أد د للشركة

IL CONSIGLIO SARLAU

 LOT 8ي-APPT(N°18 IMM(N°17

 SOKOMA(MARRAKECH ،

20000، مراكش املغرب

MARBOROCK SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي طريق 

تاركة إقامة خالد رقم 0ي شارع 2    

م م الطابق الثاني مراكش املغرب - 

20000 مراكش  املغرب.

تعيين مسير أد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي0773ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2020 نونبر) (20 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  أد د  مسير 

املجناوي نبيل كلسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

)ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)8598يي.

709I

IL CONSIGLIO SARLAU

MARBOROCK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير أد د للشركة

IL CONSIGLIO SARLAU

 LOT 8ي-APPT(N°18 IMM(N°17

 SOKOMA(MARRAKECH ،

20000، مراكش املغرب

MARBOROCK SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي طريق 

تاركة إقامة خالد رقم 0ي شارع 2    

م م الطابق الثاني مراكش املغرب - 

20000 مراكش املغرب.

تعيين مسير أد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي0773ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2020 نونبر) (20 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  أد د  مسير 

تبعا) آخر  كلسير  محلد  النجراوي 

لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

)ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)8598يي.

0Iي7

SOFT ALTERNATIVE SARL

CAP BETON
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتلاعي للشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

CAP BETON شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 5 شارع 

نيو ميلتون إقامة بالل الطابق الثاني 
رقم 3ي - 90000 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

809)0ي.
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الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في)30)نونبر)2020)تم))تحويل))

املقر االأتلاعي الحا ي للشركة من)»5 

شارع نيو ميلتون إقامة بالل الطابق)

طنجة) (90000  - 3ي  رقم) الثاني 

ميلتون) نيو  شارع  (5« إ 2) املغرب»)

 -  20 إقامة بالل الطابق الثاني رقم)

90000)طنجة))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)0)2372.

Iيي7

SOFT ALTERNATIVE SARL

TETRASOFT

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

TETRASOFT شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي ي2، زنقة 

صنهاأة إقامة هند املكتب رقم 03 - 

90000 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.87225

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)02)نونبر)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

«ي2،)زنقة صنهاأة إقامة هند املكتب)

03 - 90000)طنجة املغرب»)إ 2) رقم)

الخضراء) املسيرة  شارع  زاوية  «3ي)

وزنقة الخوارزمي إقامة امالفي محل)

رقم)ي0 - 900000)طنجة))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

نونبر) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)9)2359 .

2Iي7

SOFT ALTERNATIVE SARL

DISCAT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

DISCAT شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي ميناء 

الصيد طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22385

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر) (2020 9ي) أنبر) في) املؤرخ 

محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  حل 

ذات الشريك الوحيد)DISCAT))مبلغ)
500.000,00.ي) رهم) رأسلالها)

ميناء) اإلأتلاعي  مقرها  وعنوان 

الصيد طنجة)-)90000)طنجة املغرب)

نتيجة ل):)توقف عن العلل بعد هدم)

محطة الوقو .

ميناء) ب  التصفية  مقر  حد   و 

طنجة) (90000 (- طنجة) الصيد 

املغرب.)

و عين:

و) بنجلون  ( ( السيد)ة)) وسف)

 07 عنوانه)ا))تجزئة زينة قطعة رقم)

طريق بوبانة فيال نا ر)90000)طنجة)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)237259.

3Iي7

SOFT ALTERNATIVE SARL

PESCATCH
إعالن متعد  القرارات

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة املغرب

PESCATCH »شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة»

وعنوان مقرها االأتلاعي: ميناء 
طنجة منطقة الصيد مخزن رقم ي0 

- 900000 طنجة املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.352(3

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
2020)تم اتخاذ) ي0) أنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)
حصة من فئة) (50 املوافقة عل2 بيع)
00ي) رهم التي كانت في حوزة السيد)
 20 ب) ( العشيري وذلك) العزيز  عبد 
حصة لفائدة السيد بنجلون  وسف)
زكرياء) السيد  لفائدة  حصص  و0ي)

وأنان
قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)
املوافقة عل2 استقالة املسير السيد)
عبد العزيز العشيري حيث أصبحت)
املسير) طرف  من  مسؤولة  الشركة 

الوحيد الحا ي السيد زكرياء)وأنان
عل2) الذي  نص  (:3 رقم) قرار 
املوافقة عل2 النظام امسا�سي) ما لي:)
وإلغاء) الجد دة  صيغته  في  للشركة 

النظام امسا�سي القد م
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)
الذي  نص عل2) (:7 و) (( ( بند رقم)
ما لي:)املوافقة عل2 بيع)50)حصة من)
00ي) رهم التي كانت في حوزة) فئة)
وذلك)) العشيري  العزيز  عبد  السيد 
حصة لفائدة السيد بنجلون) (20 ب)
حصص لفائدة السيد)  وسف و0ي)

زكرياء)وأنان
عل2) الذي  نص  )ي:) رقم) بند 
املوافقة عل2 استقالة املسير) ما لي:)
حيث) العشيري  العزيز  عبد  السيد 

أصبحت الشركة مسؤولة من طرف)

زكرياء) السيد  الحا ي  الوحيد  املسير 

وأنان

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)ي)2372.

2Iي7

ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو ة

KATIMA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

شارع العركوب رقم ي7722-0 

صندوق البر د رقم )2ي، 73000، 

الداخلة املغرب

KATIMA شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي االمل 

ي0 بلوك 22 رقم 08 - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

923)ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (30

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.KATIMA

-أليع) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الرياضات املائية.

حي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
االمل)ي0)بلوك)22)رقم)08 - 73000 

الداخلة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:
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السيد عبد الواحد الخوش):))50 
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

RICHARD ANNE- السيدة)
SOPHIE(VERONIQUE(:((50)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الخوش) الواحد  عبد  السيد 
اطلس) علارة  اطلس  حي  عنوانه)ا))
 02 رقم) (02 الطابق) (02 الشقة)

73000)الداخلة املغرب.
RICHARD ANNE- السيدة)
عنوانه)ا)) (SOPHIE VERONIQUE

-)-)-)فرنسا.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الخوش) الواحد  عبد  السيد 
اطلس) علارة  اطلس  حي  عنوانه)ا))
 02 رقم) (02 الطابق) (02 الشقة)

73000)الداخلة املغرب
RICHARD ANNE- السيدة)
عنوانه)ا)) (SOPHIE VERONIQUE

-)-)-)فرنسا
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي  بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 أنبر)2020)تحت رقم)222ي.
5Iي7

LIFT TECHNOLOGY

LIFT TECHNOLOGY
إعالن متعد  القرارات

LIFT TECHNOLOGY
رقم )2 شارع مرس سلطان شقة 3 
الطابق ي الدارالبيضاء ، 30ي20، 

الدارالبيضاء املغرب
LIFT TECHNOLOGY »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة»
وعنوان مقرها االأتلاعي: رقم )2 

شارع مرس سلطان شقة 3 الطابق ي 
الدارالبيضا - - الدارالبيضا املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

33ييي2.
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2020 نونبر) (02 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)
بتاريخ) ملنوحة  حصة  (500 تفويت)
السيدة) قبل  من  (2020 نونبر) (02
فاطلة الزهراء)سناني لصالح السيد)
تفويت) و  (، موقات) الشريف  طارق 
بنفس) ملنوحة  اخرى  حصة  (500
التاريخ من قبل السيدة بهيجة كريم)

لصالح السيد مصطفى زا ن
قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)
الزهراء) فاطلة  السيدة  استقالة 
من) كريم  بهيجة  السيدة  و  سناني 
للشركة) كلسيرتين  مسؤوليتهلا 
الشريف) طارق  بالسيد  وتعويضهلا 
موقات والسيد مصطفى زا ن الأل)

غير محد 
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)
بند رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)
تحد ث النظام امسا�سي للشركة بعد)
التغييرات املختلفة التي تم إأراؤها)

منذ إنشاء)الشركة
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)ي75773.
I)ي7

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

CHAIN PROJECT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتلاعي للشركة

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 0ي
 LOUBILA(BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC
CHAIN PROJECT شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي ي) شارع 
اللة  اقوت زاوية مصطفى املعاني 
الطابق 2 رقم 2) - - الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ي25552.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في)08) أنبر)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

«ي))شارع اللة  اقوت زاوية مصطفى)

الدار) (- (- ((2 رقم) (2 املعاني الطابق)

الحاج) »شارع  إ 2) املغرب») البيضاء)

5ي  2)مكتب رقم) احلد مكوار علارة)

عين سبع)-)-)الدار البيضاء))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)757975.

7Iي7

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

CHAIN PROJECT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

B.EVENT-MEDIA-

COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 0ي

 LOUBILA(BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC

CHAIN PROJECT شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

الحاج احلد مكوار علارة 2 مكتب 

رقم 5ي عين سبع - - الدار البيضاء 

املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

رفع) تم  (2020 08) أنبر) في) املؤرخ 

رأسلال الشركة بلبلغ قدره)»50.000 

إ 2) »50.000) رهم») أي من)  رهم»)

«00.000ي) رهم»)عن طريق):))تقد م)

حصص نقد ة أو عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2020)تحت رقم)757975.

8Iي7

RODINA TACH

 SOCIETE RODINA TACH

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

RODINA TACH

72شارع موالي  وسف الرقم ي 

وأدة ، 0000)، وأدة املغرب

 SOCIETE RODINA TACH SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االأتلاعي 72 شارع 

موالي  وسف الرقم يوأدة - 

0000) وأدة  املغرب .

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32055

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تغيير) (2020 نونبر) ي0) املؤرخ في)

نشاط الشركة من)»التجارة

)التشجير)

»النجارة) إ 2) الحفالت») تلوين 

الحد ثة)

))أعلال مختلفة))أو أعلال البناء».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

0ي) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)2903.

9Iي7

MAT PRO EQUIPEMENTS

 MAT PRO EQUIPEMENTS

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAT PRO EQUIPEMENTS

شارع عبد الرحيم  بوعبيد 

الرقم)5يتجزئة بلد ة وأدة ، 

0000)، وأدة املغرب

 MAT PRO EQUIPEMENTS SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع عبد 

الرحيم بوعبيد الرقم )5يتجزيئة 

بلد ة وأدة - 0000) وأدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي23)3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 MAT (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.PRO EQUIPEMENTS SARL AU

استيرا ) ( (: غرض الشركة بإ جاز)

معدات الفنا ق واملطاعم)

الفنا ق) معدات  وبيع  شراء)

واملطاعم)-توزيع قطع))الغيار.

عنوان املقر االأتلاعي):)شارع عبد)

)5يتجزيئة) الرقم) بوعبيد  الرحيم 

بلد ة وأدة)-)0000))وأدة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

90.000,00) رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد عا ل حسام الد ن):))900 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الد ن) حسام  عا ل  السيد 
 57 رقم) 7ي) يزنقة) حكم) عنوانه)ا))

الدارالبيضاء) (20000 الدارالبيضاء)

املغرب.

الد ن) حسام  عا ل  السيد 
 57 رقم) 7ي) يزنقة) حكم) عنوانه)ا))

الدارالبيضاء) (20000 الدارالبيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الد ن) حسام  عا ل  السيد 
 57 رقم) 7ي) يزنقة) حكم) عنوانه)ا))
الدارالبيضاء) (20000 الدارالبيضاء)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
22) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)ي305.
720I

FO CONSULTUNG SARL AU

AOULA SHOP
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE(AL
 ADDARISSA(HASSAN ،
100000، RABAT(MAROC
AOULA SHOP شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي علارة رقم 
30 شقة رقم 8 موالي أحلد لوكيلي 

حسان الرباط - 0020ي الرباط 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9ي282ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 )0) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.AOULA SHOP
بيع) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

املالبس.
علارة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
أحلد) موالي  (8 رقم) شقة  (30 رقم)
0020ي  (- الرباط) حسان  لوكيلي 

الرباط املغرب.

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

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيدة))السعد ة املليوي):))000.ي 
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

املليوي) السعد ة  ( السيدة)
عنوانه)ا))حي الرشا  زنقة)7))رقم))7 

الرباط)0000ي))الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املليوي) السعد ة  ( السيدة)
عنوانه)ا))حي الرشا  زنقة)7))رقم))7 

الرباط)0000ي))الرباط املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2020)تحت رقم)389).
Iي72

ZAKARYA TARIK

فكتيبات
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZAKARDA
 N°41 RUE 1 LOT(RATC(HAY(AL
 QODS(CASABLANCA ، 20610،

CASABLANCA MAROC
فكتيبات شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 

 C5 مباركة القدس علارة 8) رقم
سيدي البرنو�سي الدارالبيضاء 

الدارالبيضاء 0ي)20 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
229207

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) 9ي20) فبرا ر) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

فكتيبات.

الشركة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

تهدف في كل من املغرب والخارج إ 2:

وأليع) املختلفة  البناء) -أعلال 

الحرف.

والتصد ر) واالستيرا   -التصنيع 

والتفاوض) واإل جار  والتوزيع  والبيع 

أي) في  املشورة  وتقد م  وتسويق 

منتج معروض أو قد  كون ذا فائدة)

للشركة.

-أليع علليات التنقيب أو البناء

-أي علليات من أي نوع تساهم في)

تحقيق هذا الهدف..

عنوان املقر االأتلاعي):)حي مباركة)
سيدي) (C5 رقم) ((8 علارة) القدس 

البرنو�سي الدارالبيضاء)الدارالبيضاء)

0ي)20)الدارالبيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (0.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد فاختي عبد القا ر)):))00) 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

القا ر)) عبد  فاختي  السيد 

الباهية) تجزئة  القدس  عنوانه)ا))
البيضاء) البرنو�سي  (2( رقم) (3 زنقة)

0ي)20)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

القا ر)) عبد  فاختي  السيد 

الباهية) تجزئة  القدس  ( عنوانه)ا))
البيضاء) البرنو�سي  (2( رقم) (3 زنقة)

0ي)20)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

722I
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FLASH ECONOMIE

ESPACE CASH
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

 ESPACE CASH

شركة ذات مسؤولية محدو ة

 مقرها اإلأتلاعي: 38 شارع حسن 2 

السافط -  الرباط 

 رأسلالها:22000000.00  رهم

رقم التقييد في السجل التجاري: 

52233

العا ي) العام  الجلع  بلقت�سى 

املؤرخ بتاريخ)5ي)أكتوبر)2020)قرر

من) الشركة  رأسلال  -رفع 

إ 2) 7000000.00ي) رهم 

22000000.00) رهم)

النظام) من  (8 الفصل) -تعد ل 

امسا�سي للشركة)

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

نونبر) 5ي) بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2020)تحت رقم)يي085ي 

723I

FLASH ECONOMIE

 ENEL GREEN POWER

MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 ENEL GREEN POWER

MOROCCO

إ نيل غرين باوور موروكو

ش.م.م بشريك منفر 

رأسلالها : 270.000.000  رهم

مارينا الدار البيضاء، شارع سيدي 

محلد بن عبد هللا- برج

كريسطال 3، الطابق الثاني، املكتب 

ب5ي

س.ت: ي09)35 – الهوية الجبائية: 

8792282ي

بلوأب محضر)2ي)نوفلبر)2020 

قرر الشريك الوحيد،)ما  لي:

بلبلغ) الشركة  مال  رأس  زيا ة 
ليصبح) 70.000.000.00) رهم 
مليون) وسبعين  مائتين  من 

)270.000.000)) رهم
مليون) وأربعون  مئة  ( ثالتة) إ 2  (
وهذه) (، )320.000.000)) رهم)
سبعلائة)) بإصدار  نفذت  العللية 
)00ي)  ألف سهم أد د بقيلة مائة)
 رهم بقيلة اسلية مدفوعة بالكامل.
تغيير القانون امسا�سي) ( ( ( ( ( ( ( ( (-

موازاة لذلك.
)الصالحيات قصد القيام) ( ( ( ( ( ( ( (-

باإلأراءات.
8ي  بتاريخ) القانوني  اإل داع  تم 
2020)لدى املحكلة التجارية)  أنبر)

بالدار البيضاء)تحت عد ))2ي758.

722I

FO CONSULTUNG SARL AU

KAYS OPTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE(AL
 ADDARISSA(HASSAN ،
100000، RABAT(MAROC

KAYS OPTIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي رابعة 

العدوية 8ي إقامة كيس أكدال  - 
0090ي الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي2822ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 5ي) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 KAYS (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.OPTIQUE
غرض الشركة بإ جاز):))مختص في)

البصريات.
رابعة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
(- ( أكدال) كيس  إقامة  8ي) العدوية)

0090ي)الرباط املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: الدهبي) السيد سفيان 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الدهبي عنوانه)ا)))) السيد سفيان 
29)زنقة اوال  زيان الطائرات))الرباط))

0000ي))الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الدهبي عنوانه)ا)))) السيد سفيان 
29)زنقة اوال  زيان الطائرات))الرباط))

0000ي)الرباط املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2020)تحت رقم)390).

725I

rif etudes

 SOCIETE MAZILYA
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

rif etudes
املركب املنهي. حي باريو حدوا رقم 
املحل 3ي الحسيلة ، 32000، 

الحسيلة املغرب
 SOCIETE MAZILYA SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي الوا  
املالح امزورن - 32000 الحسيلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
83ي3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 2ي) أنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE MAZILYA SERVICES
عقد) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

محطة وقو  للسيارات.
الوقو ) أو  للوقو   تجزئة  بائع 
السائل والزيوت الصناعية والشحوم)
الوقو ) وزيت  املشوه  والكحول 

بالتفصيل.
تشغيل ورشة الفلكنة..

:)حي الوا ) عنوان املقر االأتلاعي)
الحسيلة) (32000 (- امزورن) املالح 

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 90.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 720 ( (: سحنون) سعيد  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
80ي  ( (: سحنون) محلد  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سعيد سحنون عنوانه)ا))
الدريوش) تلسلان  كرونة  مركز 

32000)الحسيلة املغرب.
السيد محلد سحنون عنوانه)ا))
 32000 امزورن) املالح  الوا   حي 

الحسيلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد سحنون عنوانه)ا))
الدريوش) تلسلان  كرونة  مركز 

32000)الحسيلة املغرب
السيد محلد سحنون عنوانه)ا))
 32000 امزورن) املالح  الوا   حي 

الحسيلة املغرب.
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باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي  بتاريخ) ( بالحسيلة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)9ي8.
72(I

LEVELUP CONTRUCTION

LEVELUP CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

LEVELUP CONTRUCTION
ي) شارع لآلليقوة زاوية مصطفى 

املعاني رقم 85 الطابق الثاني ، 
20000، الدارالبيضاء املغرب

 LEVELUP CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي ي) شارع 

لآلليقوة زاوية مصطفى املعاني 
رقم 85 الطابق الثاني - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
ي)7)28.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) (2020 نونبر) 9ي) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
)ة)) السيد) تفويت 
 ABDERRAZZAK HAILOUFY
00ي)حصة اأتلاعية من أصل)00ي 
  FATIMA )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

DHAIMI)بتاريخ)9ي)نونبر)2020.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
ي2  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم))75822.
727I

فيكاميد

 Ha&Ha FOOD 
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

فيكاميد
3، شارع الوحدة الطابق امول رقم ي 

، 93000، تطوان املغرب
 Ha&Ha(FOOD(DISTRIBUTION 

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 22 شارع 

 9ي ب شارع محلد السا س 

 FNIDEQ 93200 - -الفنيدق

MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي2)27

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 شتنبر) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

((: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.Ha&Ha(FOOD(DISTRIBUTION

غرض الشركة بإ جاز):))

االستيرا  والتصد ر

التجارة والتوزيع.)).

 22 (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

ب شارع محلد السا س) شارع  9ي)

 FNIDEQ  93200 (- الفنيدق-)

.MAROC

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 500 ( (: الحلدوني) حلزة  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 500 ( (: ( السيدة هاأر الحلدوني)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الحلدوني) هاأر  السيدة 

9ي  حي راس لوطا زنقة  ) عنوانه)ا))
الفنيدق) (93200 الفنيدق) (20 رقم)

املغرب.

السيد حلزة الحلدوني عنوانه)ا))
 20 رقم) 9ي) زنقة  ) لوطا  راس  حي 

الفنيدق)93200)الفنيدق املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حلزة الحلدوني عنوانه)ا))
 20 رقم) 9ي) زنقة  ) لوطا  راس  حي 

الفنيدق)93200)الفنيدق املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
25)شتنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)205/20.

728I

CRI MEKNES

HOUT L’BLAD  MKS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE(OKBA(BNOU
 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

HOUT(L’BLAD  MKS شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي اإلقامة أي 
املحل رقم 2 املنصور 5  - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

25)ي5 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 7ي)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 HOUT(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.L’BLAD  MKS
تاأر) (- (: بإ جاز) الشركة  غرض 

أسلاك طازأة.
-)مفاوضة..

اإلقامة) (: املقر االأتلاعي) عنوان 
أي)املحل رقم)2)املنصور)5  - 50000 

مكناس املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 520 ( (: ( السيد عبد هللا الداو ي)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 220 ( (: الداو ي) مهدي  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 220 ( (: الداو ي) محلد  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الداو ي)) هللا  عبد  السيد 
املنصور) علارة أ2) (3 شقة) عنوانه)ا))

2)أ)50000)مكناس املغرب.

السيد مهدي الداو ي عنوانه)ا))

شقة)3)علارة أ2)املنصور)2)أ)50000 

مكناس املغرب.

السيد محلد الداو ي عنوانه)ا))

شقة)3)علارة أ2)املنصور)2)أ)50000 

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد الداو ي عنوانه)ا))

شقة)3)علارة أ2)املنصور)2)أ)50000 

مكناس املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

09) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

2020)تحت رقم)28ي2.

729I

 ي-جي بروكسيل

دي-جي بروكسيل
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ي-جي بروكسيل

شارع عالل بن عبد هللا 23 حي 

بام الدريوش ، 2253)، الدريوش 

املغرب

 ي-جي بروكسيل شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

عالل بن عبد هللا رقم 23 حي بام 

الدريوش - 2253) الدريوش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
209

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 7ي) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضاء)بلختصر تسليتها):) ي-جي)

بروكسيل.
تنشيط) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الحفالت.
شارع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
بام) حي  (23 رقم) هللا  عبد  بن  عالل 
الدريوش)-)2253))الدريوش املغرب.

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

 5.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 
 رهم،)مقسم كالتا ي:

حصة) ي) ( (: السيد رضوان العالم)
بقيلة)5.000) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

بروكسيل) السيد  ي-جي 
هللا) عبد  بن  عالل  شارع  عنوانه)ا))
 (2253 الدريوش) بام  حي  (23 رقم)

الدريوش املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) العالم  رضوان  السيد 
 وار الحلارسة بني هالل سيدي بنور)

22353)سيدي بنور املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي  بتاريخ) ( بالدريوش) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)89.
730I

STE POISSON BEACH 

 RAIED REAL ESTATE
COMPANY S.A.R.L D›A.U

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE RAIED REAL ESTATE
COMPANY

الحي الحسني شارع شالة رقم 0ي 
MAROC أحفير ، 0050)، احفير

 RAIED REAL ESTATE COMPANY
S.A.R.L D›A.U شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي الحي 
الحسني شارع شالة رقم 0ي  - 

0050) أحفير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7279

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 0ي)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 RAIED(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها
 REAL ESTATE COMPANY S.A.R.L

.D’A.U
وكيل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

عقارات/)أشغال متنوعة.
الحي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
الحسني شارع شالة رقم)0ي  - 0050) 

أحفير املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة حنان بوطويل عنوانه)ا))
الناظور) 0ي20))  73 حي شعالة رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حنان بوطويل عنوانه)ا))
الناظور) 0ي20))  73 حي شعالة رقم)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

07) أنبر) بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2020)تحت رقم)502/2020.

Iي73

اءتلانية عبد الرحيم

TECNOMARCHE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

اءتلانية عبد الرحيم
زنقة أبو العالء املعري حي الوحدة 
رقم 9 ، 5000ي، الخليسات املغرب

TECNOMARCHE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي الرقم 278 

الحي اإلقتصا ي تيفلت  - 5200ي 

الخليسات املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(859

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) 8ي20) نونبر) (30 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

  TECNOMARCHE الشريك الوحيد)

مبلغ رأسلالها)0.000ي) رهم وعنوان)

الحي) (278 الرقم) اإلأتلاعي  مقرها 

5200ي  (- ( تيفلت) اإلقتصا ي 

الخليسات املغرب نتيجة ل):)الشركة)

من) أنشات  الذي  هدفها  تحقق  لم 

أأله).

الرقم) ب  التصفية  مقر  حد   و 

(- تيفلت) اإلقتصا ي  الحي  (278

5200ي)الخليسات املغرب.)

و عين:

و) ( بهلول) ( محات) السيد)ة))

02ي  ي0)الرقم) عنوانه)ا))حي النهضة)

املغرب) الخليسات  5200ي) تيفلت)

كلصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

8ي  بتاريخ) ( بالخليسات) االبتدائية 

 أنبر)8ي20)تحت رقم)098ي.

732I

NIZAR AMEUBLEMENT SARL AU

NIZAR AMEUBLEMENT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 NIZAR AMEUBLEMENT SARL

AU

ام لس 3 زنقة ) رقم 9 عين الشق ، 

20270، الدربييضاء املغرب

NIZAR AMEUBLEMENT   شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي عين الشق 

االندلس 3 زنقة ) رقم ) البيضاء - 

AZELARAB.LAKSABI@GMAIL.

COM البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

227ي28

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (02

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 NIZAR(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.  AMEUBLEMENT

صناعة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

بشتى) امفرشة  و  املعدات  تجهيز  و 

انواعها)

املتعلقة) منسجة  صياغة 

بالنشاط امسا�سي املؤسسة

وكل العلليات التجارية و الصاعية)

واملالية بصفة مباشرة او غير مباشرة)

تساهم في تطوير املؤسسة).
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عين) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
 ( رقم) (( زنقة) (3 االندلس) الشق 
AZELARAB.LAKSABI@(- البيضاء)

GMAIL.COM)البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)تسعة و تسعونة))سنة).
 50.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيدة رشا  الحضري البوعناني))
00ي) رهم) بقيلة) حصة  (500 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة رشا  الحضري البوعناني))
عنوانه)ا))عين الشق االندلس)3)زنقة)
البيضاء) (20270 البيضاء) (( رقم) ((

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة رشا  الحضري البوعناني))
عنوانه)ا))عين الشق االندلس)3)زنقة)
البيضاء) (20270 البيضاء) (( رقم) ((

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي0  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)29958.
733I

CAREPARTNERS

CARE SYNERGY
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAREPARTNERS
0ي زنقة الراسين  فال فلوغي 

املعاريف الدار البيضإء ، 20390، 
الدار البيضإء املغرب

CARE SYNERGY شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 0ي زنقة 
راسين فال فلوري املعارف الدار 
البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
282873

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 ي2) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 CARE (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.SYNERGY
تحضير) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
وتصنيع وتعبئة وشراء)وتجارة الجللة)
والتصد ر) واالستيرا   والتجزئة 
لنفسها) العلليات  هذه  وأليع 
ولآلخرين من أي منتج  وائي أو أأهزة)
التشخيص) في  كواشف  أو  طبية 
التجليل) ومستحضرات  (، املختبري)
واملكلالت) (، الشخصية) والنظافة 
وفًقا) الكيليائية  واملوا   (، الغذائية)
بها) املعلول  القانونية  لألحكام 
وتخضع لتراخيص الجهات املختصة.

زنقة) 0ي) (: عنوان املقر االأتلاعي)
الدار) املعارف  فلوري  فال  راسين 
البيضاء) الدار  (20000 البيضاء)

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:
00ي  ( (: السيد عبد الحي اخياط)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد الحي اخياط عنوانه)ا))
ي  الطابق) ا  اسس  الروي�سي  زنقة 
البيضاء) الدار  (20000  5 العلارة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الحي اخياط عنوانه)ا))
ي  الطابق) ا  اسس  الروي�سي  زنقة 
البيضاء) الدار  (20000  5 العلارة)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)-.

732I

فيد بيست كونسيلتين

DHMS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
موالي) شارع  السعا ة  حي 
اسلاعيل زنقة بركان رقم)ي0)الطابق)

االول)،)70000،)العيون املغرب
مسؤولية) ذات  شركة  (DHMS

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي القدس 

تجزئة الوفاق بلوك E رقم 32 
العيون حي القدس تجزئة الوفاق 
بلوك E رقم 32 العيون 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5ي338

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (02
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.DHMS
اشغال) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

البناء..
حي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
رقم) (E بلوك) الوفاق  تجزئة  القدس 
32)العيون حي القدس تجزئة الوفاق)
 70000 العيون) (32 رقم) (E بلوك)

العيون املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: الد ه) محلد  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محلد الد ه عنوانه)ا))حي)

القدس تجزئة الوفاق بلوك ب ىقم)

))5 70000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد الد ه عنوانه)ا))حي)

القدس تجزئة الوفاق بلوك ب ىقم)

))5 70000)العيون املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

نونبر) 2ي) بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)ي272.

735I

ARWA MEK

K-S CASH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ARWA MEK

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

K-S CASH شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة 38 
رقم 07ي حي امطلس ي - 50000  

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

575ي5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (02

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 K-S (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.CASH
تأسيس) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

شركة.
 38 زنقة) (: عنوان املقر االأتلاعي)
  50000  - ي  امطلس) حي  07ي) رقم)

مكناس املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: السيدة سكينة سعو )

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة سكينة سعو  عنوانه)ا))
ا ريس) شارع  سعو   تجزئة  (2 رقم)
مكناس) ( (50000 الزيتون) امللو ي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سكينة سعو  عنوانه)ا))
ا ريس) شارع  سعو   تجزئة  (2 رقم)
مكناس) ( (50000 الزيتون) امللو ي 

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
08) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

2020)تحت رقم)2يي2.
73(I

CABS

HEARTISAN
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABS
 AV MY ABDELLAH RESIDENCE

 SANAA(N° 16 ، 40000،
MARRAKECH MAROC

HEARTISAN شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شقة رقم 
ي2 آلطابق الرابع زنقة وا  النفيس 

أليز مراكش - 20000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5)3)0ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 شتنبر) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.HEARTISAN

غرض الشركة بإ جاز):)صنع و بيع)

وتصد ر املنتجات التقليد ة.

عنوان املقر االأتلاعي):)شقة رقم)

آلطابق الرابع زنقة وا  النفيس) ي2)

مراكش) (20000 (- مراكش) أليز 

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 ROYLES MELANIE السيدة)

ANN(:((100)حصة بقيلة)00ي) رهم)

للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 ROYLES MELANIE السيدة)

ANN)عنوانه)ا))شقة رقم)ي2)آلطابق)

الرابع زنقة وا  النفيس أليز مراكش)

20000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 ROYLES MELANIE السيدة)

ANN)عنوانه)ا))شقة رقم)ي2)آلطابق)

الرابع زنقة وا  النفيس أليز مراكش)

20000)مراكش املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

شتنبر) )ي) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم))525يي.

737I

FLASH ECONOMIE

ECOTRACE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ECOTRACE شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 
مبروكة علارة 23 الشقة ي0  - 
000)ي سيدي قاسم املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28723

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 2ي) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ECOTRACE
-ألع) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الورق والكرتون.
-إعا ة تدوير الورق والكرتون

والتصنيع) والتصليم  املعالجة  (-
غير) أو  مباشر  بشكل  (، عللية) بأي 
من) التعاقد  طريق  عن  (، مباشر)
للتغليف) (، الباطن أو بوسائل أخرى)

والتعبئة بجليع امنواع وامشكال)؛
-)تحويل أليع املوا 

الطباعة) أنواع  أليع  إنتاج  (-
بجليع الوسائل التقنية.

تسويق منتجات تصنيعها فيلا) (-
 تعلق بغرض الشركة)؛

-استيرا  وتصد ر أليع املنتجات)
وامصناف واملوا  الغذائية والبضائع)
بالغرض) املتعلقة  واملعدات  واملوا  

منها..

تجزئة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
 - ي0   الشقة) (23 علارة) مبروكة 

000)ي)سيدي قاسم املغرب).
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
البعتالوي)) امين  محلد  السيد 
00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي) ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
البعتالوي)) امين  محلد  السيد 
 23 علارة) مبروكة  تجزئة  عنوانه)ا))
قاسم) سيدي  ( 000)ي) ي0  الشقة)

املغرب).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
البعتالوي)) امين  محلد  السيد 
 23 علارة) مبروكة  تجزئة  عنوانه)ا))
قاسم) سيدي  ( 000)ي) ي0  الشقة)

املغرب.)
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي  بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

 أنبر)2020)تحت رقم))59.

738I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

NORA DEVELOPMENT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE(HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
NORA DEVELOPMENT شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي اقامة 
مكاتب االمير 7ي2 شارع الزرقطوني 
زنقة االخوة الطابق 2 مكتب رقم 
9 حي الرسينغ - 00000 البيضاء 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي0ي283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) (2020 03) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 NORA(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.DEVELOPMENT

االنعاش) (: غرض الشركة بإ جاز)

العقاري.

اقامة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني) 7ي2) مكاتب االمير)

رقم) مكتب  (2 الطابق) االخوة  زنقة 

البيضاء) (00000 (- الرسينغ) حي  (9

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: الخلي�سي) سام  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الخلي�سي  سام  السيد 

رسينغ) (07 شقة) االخوة  زنقة  (05

00000)البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الخلي�سي  سام  السيد 

رسينغ) (07 شقة) االخوة  زنقة  (05

00000)البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ ( البيضاء) بالدار   التجارية 

 )ي) أنبر)2020)تحت رقم)78)757.

739I

COMPT NET

دومو داري
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

COMPT NET

 27RUE(CASABLANCA 2 EME

 ETAGE(APPARTEMENT(NR 3 ،

60000، OUJDA(MAROC

 ومو  اري شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : شارع 

الشهداء مغارة الجلل رقم 33 - 

0000) وأدة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.230(5

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

9ي20)تقرر حل) 0ي) أنبر) املؤرخ في)

املسؤولية) ذات  شركة   ومو  اري 

0.000ي  رأسلالها) مبلغ  املحدو ة 

اإلأتلاعي) مقرها  وعنوان   رهم 

رقم) الجلل  مغارة  الشهداء) شارع 

نتيجة) املغرب  وأدة  ((0000  -  33

انكلاش) و  الشريفة  الغير  الملنافسة 

الظروف) في  العالمي  االقتصا  

الحالية..

و عين:

)و عنوانه)ا)) بزا) ( السيد)ة))زكرياء)

 33 شارع الشهداء)مغارة الجلل رقم)

)ة)) كلصفي) املغرب  وأدة  ((0000

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

شارع) وفي  9ي20) 09) أنبر) بتاريخ)

 -  33 رقم) الجلل  مغارة  الشهداء)

0000))وأدة املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)3007.

720I

JURISMAG SARL

 SOCIETE ELECTRIQUE
FRERES AMAICHE

SARL 
Par(Abréviation(SELFA 

إعالن متعد  القرارات

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca(Maroc

 SOCIETE ELECTRIQUE FRERES

 AMAICHE(SARL(Par(Abréviation

SELFA »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة»

وعنوان مقرها االأتلاعي: 5ي، طريق 

الدهلياس،  حي بوسيت، عين السبع  

- - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.((309

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

2020)تم اتخاذ) يي) أنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)

 20.000 تحويل) عقد  عل2  املوافقة 

في) أمعيش  سعيد  للسيد  سهم 

الشركة لصالح السيد أحلد أمعيش)

قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:))

تحويل الشكل القانوني للشركة من)

  (SARL( املسؤولية) محدو ة  شركة 

ذات) املسؤولية  محدو ة  شركة  إ 2 

 (SARL-AU((الشريك الوحيد

قرار رقم)3:)الذي  نص عل2 ما لي:)

قبول استقالة السيد سعيد أمعيش)

كلسير مشارك))للشركة)؛

قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تعيين السيد أحلد أمعيش)،)كلسير)

وحيد للشركة)،)لفترة غير محد ة

قرار رقم)5:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تحيين النظام امسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)

بند رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)
تحويل الشكل القانوني للشركة من)
  (SARL( املسؤولية) محدو ة  شركة 
ذات) املسؤولية  محدو ة  شركة  إ 2 

 (SARL-AU((الشريك الوحيد
الذي  نص عل2) (:7 و) (( بند رقم)
املالك) أمعيش  أحلد  السيد  ما لي:)

الوحيد لكل أسهم الشركة
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)7ي7582.

Iي72

LEADER FINANCE

 FBHM CORPORATION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER(ETAGE(APPT  N° 2
 IMM 520 AL(MANAR

 OPERATION(CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 FBHM CORPORATION SARL
AU  شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي إقاة 

أمير محل رقم 2 مكتب 2أو إز هار 
مراكش - 20000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
09537ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 0ي) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 FBHM(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

. CORPORATION SARL AU
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كراء) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
الشقق الغير املفروشة.

عنوان املقر االأتلاعي):)إقاة أمير)
محل رقم)2)مكتب)2أو إز هار مراكش)

- 20000)مراكش املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: السيد ابرهيم الجزو ي)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ابرهيم الجزو ي عنوانه)ا))
إقاة أمير شقة رقم)2)إز هار))20000 

مراكش))املغرب).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابرهيم الجزو ي عنوانه)ا))
 20000 2)إز هار) إقاة أمير شقة رقم)

مراكش))املغرب)
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)8728يي.
722I

مكتب املحاسبة الصالحي

STRUCTURECAD
شركة ذات مسؤولية محدو ة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املد نة املنورة علارة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم ) ، 
0000)، وأدة املغرب

STRUCTURECAD شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة 
املد نة املنورة علارة اليعقوبي 

الطابق الثابي الشقة 3 - 0000) 
وأدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
99ي)3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 0ي)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.STRUCTURECAD
ي/مبرمج) (: غرض الشركة بإ جاز)

ومحلل معلوميات.
2/التصد ر واالستيرا .

الدعم املدر�سي واملساعدة في) (/3
تهييئ االمتحانات.

2/البيع والشراء)عبر االنترنيت.
(, :الدوريات) ريا�سي) منشط  (/5

التكوينات واالستعدا ات.
بيع املنتوأات التقليد ة عبر) (/(

االنترنيت..
زنقة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
اليعقوبي) علارة  املنورة  املد نة 
 (0000  -  3 الشقة) الثابي  الطابق 

وأدة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

0.000,00ي) رهم،)مقسم كالتا ي:
00ي  ( (: السيد الطيب البوعلا ي)
حصة بقيلة)00,00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
البوعلا ي) الطيب  السيد 
اال رالند ين) طريق  2ي) عنوانه)ا))

300ي9)ما�سي فرنسا.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
البوعلا ي) الطيب  السيد 
اال رالند ين) طريق  2ي) عنوانه)ا))

300ي9)ما�سي فرنسا
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم))299.

723I

SAGEST

 BATIMAS DE
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC
 BATIMAS DE CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 2 زنقة 

202 الطابق االول باب سيفر فاس - 
30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(5309

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (30
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
.BATIMAS DE CONSTRUCTION

مقاول) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
 اتي)).

زنقة) (2 (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
202)الطابق االول باب سيفر فاس)-)

30000)فاس املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 99.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 330 ( (: السيد محسن البورقا ي)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
 330 ( (: السيد محلد عصام نافع)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
السيد سفيان نافع):))330)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
 330 (: )السيد محسن البورقا ي)

بقيلة)00ي) رهم.
 330 (: السيد محلد عصام نافع)

بقيلة)00ي) رهم.

بقيلة) (330 (: السيد سفيان نافع)

00ي) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

البورقا ي) محسن  السيد 

علارة) الريحان  تجزئة  عنوانه)ا))
فاس) (30000 ورزازات) (28 رقم) 2ي)

املغرب.

نافع) عصام  محلد  السيد 

عبدالرحلان) شارع  (73 عنوانه)ا))

فاس) (30000 هارون) عين  ناصر 

املغرب.
السيد سفيان نافع عنوانه)ا))رقم)
75)زنقة)202)حي سعيدة عين هارون)

30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

نافع) عصام  محلد  السيد 

عبدالرحلان) شارع  (73 عنوانه)ا))

فاس) (30000 هارون) عين  ناصر 

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم))359.

722I

FISCALEX MAROC

T.H.S.S
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

T.H.S.S شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة أوا  علارة 

09ي شقة رقم 23 الطابق الثالث 

مراكش مراكش 20000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

09225ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.T.H.S.S

حيازة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

وإ ارة امصول العقارية.

عنوان املقر االأتلاعي):)شارع عبد)

اقامة أوا  علارة) الخطابي  الكريم 

الثالث) الطابق  (23 رقم) شقة  09ي)

مراكش) (20000 مراكش) مراكش 

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

حصة) (500 ( (: الشركة امو شيك)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 500 ( (: سيداني) فيصل  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) شيك  امو  الشركة 

الرباط)0000)الرباط املغرب.

السيد فيصل سيداني عنوانه)ا))

فرنسا)0000)فرنسا فرنسا.

والعائلية) الشخصية  امسلاء)

ومواطن مسيري الشركة:

فضيلة) بن  اشرف  السيد 

عنوانه)ا))سال)0000)سال سال

السيد فيصل سيداني عنوانه)ا))

فرنسا)0000)فرنسا فرنسا

السيد اسلاعيل شالل عنوانه)ا))

فرنسا)0000)فرنسا فرنسا

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)33)8يي.

725I

FUTURE CONSEIL

ZITI CONFORT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

50 زنقة  وسف بن تاشفين الطابق 

امول ، 00ي)2، برشيد املغرب

ZITI CONFORT  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  )2ي 

الطابق الثاني املجلع التجاري حي 

يسلينة برشيد - 00ي)2 برشيد  

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2203ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 0ي)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 ZITI (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. CONFORT

كراء) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

)2ي  ( (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

حي) التجاري  املجلع  الثاني  الطابق 

برشيد)) 00ي)2) (- برشيد) يسلينة 

املغرب).

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: ( السيد بوشعيب الزيتي)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد))بوشعيب الزيتي))عنوانه)ا))
برشيد)) (3 حي البركة) زنقة كربالء) )ي)

00)ي2)برشيد))املغرب).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الزيتي) عبدالواحد  السيد 
زنقة كربالء)حي البركة) )ي) عنوانه)ا))

3)برشيد))00)ي2)برشيد))املغرب)
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2020)تحت رقم)02)ي.
72(I

مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز موثق

TBCC MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز 
موثق

الدار البيضاء شارع 2 مارس زنقة 
امستر ام علارة ) الرقم ) - الطابق 

2 ، 20290، الدار البيضاء املغرب
TBCC MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي بالدار 
البيضاء، املعاريف، 3ي زنقة أحلد 
املجاطي إقامة أبال االلب الطابق 

امول الرقم 08. - 20330 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
283033

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 2ي)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 TBCC (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.MAROC

غرض الشركة بإ جاز):)السباكة و)
الترصيص.

بالدار) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
زنقة أحلد) 3ي) املعاريف،) البيضاء،)
الطابق) إقامة أبال االلب  املجاطي 
الدار) (20330  -  .08 الرقم) امول 

البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

00.000,00ي) رهم،)مقسم كالتا ي:
مستعن) الواحد  عبد  ( السيد)
00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي) ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
مستعن) الواحد  عبد  ( السيد)
سيدي) امليسات  عنوانه)ا)) وار 
22020)الجد دة) اسلاعيل الجد دة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
مستعن) الواحد  عبد  ( السيد)
سيدي) امليسات  عنوانه)ا)) وار 
22020)الجد دة) اسلاعيل الجد دة)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)38)757.

727I

IB PARTNERS

 SOCIETE MAROCAINE DE(
 GESTION DES FONDS DE
 GARANTIE DES DEPOTS

BANCAIRE
شركة املساهلة

رفع رأسلال الشركة

IB PARTNERS
 BD(LA(CORNICHE ، 20040، 27

CASABLANCA MAROC
 SOCIETE MAROCAINE DE(
 GESTION DES FONDS DE
 GARANTIE DES DEPOTS

 BANCAIRE
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شركة املساهلة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 2)ي شارع 

انفا - 0ي200 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

ي32727.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تم) (2020 30) ونيو) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  «2.380.000) رهم»)

«000.000.ي) رهم»)إ 2)»3.380.000 

 رهم»)عن طريق):))إ ماج احتياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)757507.

728I

الصويرة مناألنت

انجا مولتي سيرفيس
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

الصويرة مناألنت

شارع محلد الخامس علارة أبار 

الطابق امول الصويرة ، 22000، 

الصويرة املغرب

انجا مولتي سيرفيس  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 

MAGASIN(N° 351 LOT.

 TAFOUKT. ESSAOUIRA - 44000

الصويرة املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2209

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تم) (2020 أكتوبر) ي2) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  «000.000.ي) رهم»)

»050.000.ي  إ 2) «50.000) رهم»)

تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد ة أو عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بالصويرة))بتاريخ)0ي)نونبر)

2020)تحت رقم)8)2.
729I

IB PARTNERS

 EXPRESS TRANSPORT
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
رفع رأسلال الشركة

IB PARTNERS
 BD(LA(CORNICHE ، 20040، 27

CASABLANCA MAROC
 EXPRESS TRANSPORT

SERVICES
 شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 357 شارع 
محلد الخامس الطابق )  - 20050 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.380293

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم) (2020 08) أنبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«50.000ي) رهم»)أي من)»250.000 
عن) »00.000)) رهم») إ 2)  رهم»)
مع   ون) مقاصة  إأراء) ( (: طريق)
الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)758293.
750I

شركة مستأمنة الحنصا ي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

الوحيد

 SOCIETE ESEBEK PNEU
SARL

إعالن متعد  القرارات

شركة مستأمنة الحنصا ي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

20 شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 20 شارع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 23000، بني مالل املغرب
 SOCIETE ESEBEK PNEU SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدو ة»

وعنوان مقرها االأتلاعي: الحي 
التجاري قصبة تا لة، بني مالل  - 

23000 بني مالل املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(59

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
2020)تم اتخاذ) )ي) وليوز) املؤرخ في)

القرارات التالية):)
الذي  نص) ي:) ( القرار) رقم  قرار 
من) (00  ,75.000 تحرير) ما لي:) عل2 
راس مال الشركة املتبقي و ذلك عن)

طريق  مج املبالغ املنقولة من أد د
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)
بند رقم)):)الذي  نص عل2 ما لي:)

تحرير))راس مال الشركة
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 02 بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)2يي.

Iي75

IB PARTNERS

 KA LAW PARTNERS
 )ك أ الو پارتنرز)

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تسلية الشركة

IB PARTNERS
 BD(LA(CORNICHE ، 20040، 27

CASABLANCA MAROC
KA LAW PARTNERS  )ك أ الو 

پارتنرز) شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االأتلاعي 2ي زنقة 
نسرين - 0ي200 الدار البيضاء 

املغرب.
تغيير تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
225975

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى  (
تم تغيير) (2020 نونبر) 2ي) املؤرخ في)
 KA LAW« من) الشركة  تسلية 
إ 2) )ك أ الو پارتنرز)») ( (PARTNERS

«KA PARTNERS))ك أ پارتنرز)»).

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي2  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)ي75829.

752I

ADVALORIS

MICROMATIK
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVALORIS

 IMM(COLLABORATION 3ETG 9

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA

MAROC

MICROMATIK شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 0ي شارع 

ليبيرت ، الطابق الثالث ، شقة 5 - 

20ي20 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2832(3

 03 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020  أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MICROMATIK

((: بإ جاز) الشركة  غرض 

الكهربائية) امنظلة  الد كوروتركيب 

والحاسوبية.

0ي)شارع) عنوان املقر االأتلاعي):)

 -  5 شقة) (، الطابق الثالث) (، ليبيرت)

20ي20)الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتا ي:

ناأيم) الحليد  عبد  السيد 
00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي) ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
ناأيم) الحليد  عبد  السيد 
سعد) شارع  (2 الفرح) حي  عنوانه)ا))
زغلول رقم)9 002)2))سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ناأيم) الحليد  عبد  السيد 
سعد) شارع  (2 الفرح) حي  عنوانه)ا))
زغلول رقم)9 002)2))سطات املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)757988.
753I

مكتب املحاسبة

 BOULANGERIE LA PLAZA
SNC

شركة التوصية البسيطة
حل شركة

مكتب املحاسبة
شارع أون كينيدي علارة أعراب 
الطابق امول رقم ب2 ، 35000، 

تازة املغرب
 BOULANGERIE LA PLAZA SNC
شركة التوصية البسيطة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلأتلاعي مشتل 

املقاولة تازة العليا تازة - 35000 تازة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2799
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2020 أكتوبر) 5ي) في) املؤرخ 
البسيطة) التوصية  شركة  حل 
  BOULANGERIE LA PLAZA SNC
مبلغ رأسلالها)0.000ي) رهم وعنوان)
املقاولة) مشتل  اإلأتلاعي  مقرها 
تازة املغرب) (35000 (- تازة العليا تازة)

نتيجة ل):)عدم املر و  ة).

مشتل) ب  التصفية  مقر  حد   و 

املقاولة تازة العليا تازة)-)35000)تازة))

املغرب).)

و عين:

و) الو  ني  ( توفيق) ( السيد)ة))

تازة)) الوفاق  تجزئة  (790 عنوانه)ا))

)ة)) كلصفي) املغرب  تازة  (35000

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

2ي) أنبر) بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2020)تحت رقم)588.

752I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

TROY COFFEE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

 HAY(AL(AMAL(AV «D«  IMM

 227 APPT 1 SALE ، 11160، SALE

MAROC

TROY COFFEE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي الرحلة 

قطاع »و» رقم 02) - 070يي سال 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32533

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) 9ي)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 TROY (: اإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.COFFEE

مقهى) غرض الشركة بإ جاز):)•)

و قاعة شاي))))))))))))))))))))))))))))).

حي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
الرحلة قطاع)»و»)رقم)02) - 070يي 

سال املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: السيد رضوان انجروم)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد رضوان انجروم عنوانه)ا))
 (02 رقم) »و») قطاع) الرحلة  حي 

070يي)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رضوان انجروم عنوانه)ا))
 (02 رقم) »و») قطاع) الرحلة  حي 

070يي)سال املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي) أنبر) بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2020)تحت رقم)7)355.

755I

مكتب الدراسات املحاسباتية والتسيير

BENKAJJI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

مكتب الدراسات املحاسباتية 

والتسيير

شارع محلد الخامس علارة بنطالب 

الطابق الثاني املكتب رقم ) ، 

00ي35، أرسيف املغرب

BENKAJJI شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وار 

اوال  ا ريس راس القصر أرسيف 

00ي35 أرسيف املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي28ي.
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) (2020 09) أنبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
 95.000« أي من) «05.000)) رهم»)
عن) »700.000) رهم») إ 2)  رهم»)
أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 22 بتاريخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)950/2020.

75(I

NAYM OUF NEGOCE SARL

NAYM OUF NEGOCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

NAYM OUF NEGOCE SARL
 وار ا ت  اسين ألاعة تكرميرت 
-طاطا-  وار ا ت  اسين ألاعة 

تكرميرت -طاطا-، 82000، طاطا 
املغرب

 NAYM OUF NEGOCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وار ا ت 
 اسين ألاعة تكزميرت طاطا  وار 
ا ت  اسين ألاعة تكزميرت طاطا 

82000 طاطا املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

يي)
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 NAYM(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.OUF NEGOCE SARL
تلوين و) (: غرض الشركة بإ جاز)

تجهيز اإل ارات و املؤسسات.
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:) وار ا ت) عنوان املقر االأتلاعي)

طاطا  وار) تكزميرت  ألاعة   اسين 

طاطا) تكزميرت  ألاعة  ا ت  اسين 

82000)طاطا املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) نعيلة  افقير  السيدة 

طاطا) (82000 شارع و ي العهد طاطا)

املغرب.

عنوانه)ا)) محلد  افقير  السيد 

 وار ا ت كين ألاعة تكلوت طاطا)

82000)طاطا املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محلد  افقير  السيد 

 وار ا ت كين ألاعة تكلوت طاطا)

82000)طاطا املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

22) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بطاطا)

2020)تحت رقم)20/ي0ي.

757I

AMJ MANAGEMENT

JENAID TRANS S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االر ن  اقامة  امنة   2 الطابق 

االول رقم 30   طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

JENAID TRANS S.A.R.L شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع  
االر ن اقامة  لنا 2   في الطابق امول 

رقم 30 ، طنجة - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

077ييي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) (2020 07) أنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.JENAID TRANS S.A.R.L

النقل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الوطني والدو ي للبضائع.

شارع)) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

االر ن اقامة  لنا)2)))في الطابق امول)

طنجة) (90000 (- طنجة) (، (30 رقم)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

50)حصة) ( (: السيد احلد السا ح)

بقيلة)000.ي) رهم للحصة).

حصة) (50 ( (: ازعاج) زهير  السيد 

بقيلة)000.ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) السا ح  احلد  السيد 

شارع بير انزران علارة املروة رقم)22  

90000)طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) ازعاج  زهير  السيد 

اسبانيا)78)29)ماالغا اسبانيا.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) السا ح  احلد  السيد 

شارع بير انزران علارة املروة رقم)22  

90000)طنجة املغرب

عنوانه)ا)) ازعاج  زهير  السيد 

اسبانيا)78)29)ماالغا اسبانيا

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

22) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)237223.

758I

SAHARA-AGAR

SAHARA-AGAR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين ملثل قانوني للشركة

SAHARA-AGAR

 BP 264 BP 264، 70000،

LAAYOUNE املغرب

SAHARA-AGAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة»

وعنوان مقرها االأتلاعي: 02 زنقة 

ح�سي عثلان ميناء العيون - - 

العيون املغرب.

»تعيين ملثل قانوني  للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.328

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

وتبعا) (2020 0ي) أنبر) في) املؤرخ 

تعيين) تقرر  أد   لتعيين مسير) ن))

امللثل) ن))القانوني) ن):)

-)الجلاني سيدي مختار

-)أ ت وحلان رشيد

شركة ذات) (SAHARA-AGAR  -  

مقرها) الكائن  املحدو ة  املسؤولية 
02)زنقة ح�سي عثلان) اإلأتلاعي ب:)

ميناء)العيون)-)العيون املغرب
عند) التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء:)328

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)ي2) أنبر)

2020)تحت رقم)38/2020ي3.

759I

mohammed(boumzebra

MADLAMANIA G/G
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

mohammed(boumzebra

 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH

 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

MADLAMANIA G/G  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 30 زنقة 
أبل عيا�سي لقواسم  - 23200 

الفقيه بن صالح املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
العام) الجلع  بلقت�سى 
نونبر) (23 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأسلال  رفع  تم  (2020
»270.000,00.ي) رهم») بلبلغ قدره)
إ 2) »200.000,00) رهم») من) أي 

«70.000,00).ي) رهم»)عن طريق)
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

)ي) أنبر)2020)تحت رقم)377.
7(0I

METROPOLE BUSINESS CENTER

WIDE REDE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شارع الزرقطوني الطابق3 ،  
رقم8  الدار البيضاء ، 0)203، الدار 

البيضاء املغرب
WIDE REDE شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي : 59 شارع 
زرقطوني الطابق 3 رقم  8 - 0)203 

الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9ي78)3.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 نونبر) )ي) املؤرخ في)
WIDE REDE)شركة ذات املسؤولية)
0.000ي  رأسلالها) مبلغ  املحدو ة 
 59 اإلأتلاعي) مقرها  وعنوان   رهم 
 -  8 ( رقم) (3 شارع زرقطوني الطابق)
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (203(0

للتوقف الكامل لنشاط.
و عين:

و) ( نزهة) ( الدرمومي) السيد)ة))
 2 زنقة سقراط طابق) (38 عنوانه)ا))
الدار البيضاء) (-- املعاريف) 3ي) شقة)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
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و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

59)شارع) وفي) (2020 نونبر) )ي) بتاريخ)
زرقطوني الطابق)3)رقم))8)-)--)الدار)

البيضاء)املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)2ي))75.

Iي)7

مكتب املحاسبة

SOTALIVE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة

شارع أون كينيدي علارة أعراب 

الطابق امول رقم ب2 ، 35000، 

تازة املغرب

SOTALIVE SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 

الصناعي الجد د رقم 89 تازة - 

35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(87

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SOTALIVE SARL AU

تجارة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

-صيانة والغسيل امليكانيكي.

حي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

(- تازة) (89 رقم) الجد د  الصناعي 

35000)تازة املغرب.

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

 20.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 
 رهم،)مقسم كالتا ي:

200)حصة) ( (: السيد كلال الزين)
بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد كلال الزين))عنوانه)ا))امل)
3)اضافي رقم)3)ح ي م الرباط)70ي0ي 

الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كلال الزين))عنوانه)ا))امل)
3)اضافي رقم)3)ح ي م الرباط)70ي0ي 

الرباط املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
22) أنبر) بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2020)تحت رقم)599.
7(2I

LES CONSULTANTS REUNIS

COMSAEMTE SISTEMAS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

LES CONSULTANTS REUNIS
9يي شارع عبد املومن الطابق الرابع 

رقم 32 الدار البيضاء ، 0)203، 
الدار البيضاء املغرب

COMSAEMTE SISTEMAS شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : املنطقة 
التصد ر الحرة بطنجة, بقعة رقم 

29, الوحدة 9, الطابق االول, املكتب 
رقم 3 طنجة - 90090 طنجة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(732

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر) 9ي20) 02) أنبر) في) املؤرخ 
 COMSAEMTE SISTEMAS حل)
شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ)
وعنوان) 0.000ي) رهم  رأسلالها)
التصد ر) املنطقة  اإلأتلاعي  مقرها 
الحرة بطنجة,)بقعة رقم)29,)الوحدة)

9,)الطابق االول,)املكتب رقم)3)طنجة)
- 90090)طنجة املغرب نتيجة لقرار)
و  ا) الشركة  بحل  الوحيد  املساهم 

قبل نها ة املدة املحد ة.
و عين:

 José  GRAU TOMAS السيد)ة))
 AVENUE DE ROMA عنوانه)ا)) و 
NUMERO 25-27  08000)برشلونة)

إسبانيا كلصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
وفي املنطقة) (2020 مارس) (02 بتاريخ)
رقم) بقعة  بطنجة,) الحرة  التصد ر 
29,)الوحدة)9,)الطابق االول,)املكتب)
رقم)3)طنجة)-)90090)طنجة املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
نونبر) (2( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم))00)23.
7(3I

Go(Consulting(Services

PLACOFON
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Go(Consulting(Services
ي30 بلوك 7 الوحدة التانية 

الداو  ات ، 20000، مراكش 
املغرب

PLACOFON شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي الطابق 
االر�سي ي9ي-2 حي سيدي غانم الحي 
الصناعي مراكش - 20000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)779يي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 2ي)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.PLACOFON

بيع) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

املرتبطة) البناء) موا   بالتقسيط 

بااللواح الجبصية والعازلة.

الطابق) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

االر�سي)2-ي9ي)حي سيدي غانم الحي)

مراكش) (20000 (- الصناعي مراكش)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: سبأ) سفيان  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) سبأ  سفيان  السيد 

 وار الدونبات ألاعة سيدي التيجي)

اسفي)20000)اسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) سبأ  سفيان  السيد 

 وار الدونبات ألاعة سيدي التيجي)

اسفي)20000)اسفي املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

نونبر) (2( بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2020)تحت رقم)97)08ي.

7(2I

HIDA SERVICE TAROUDANT

ARIMYO TRAVAUX  
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT

 BP 979 IMM(LAAYADI

 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،

TAROUDANT MAROC

  ARIMYO TRAVAUX  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
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وعنوان مقرها اإلأتلاعي شقة 
بالطابق االول بعلارة اللقام بلوك 
3c حي السالم ا ت ايعزة  - 83000 

تارو انت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7279
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(((: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. ARIMYO TRAVAUX
غرض الشركة بإ جاز):)-ياالشغال)

املختلفة والبناء)
-2بيع وتركيب االالت الفالحية

-3التشجير.
شقة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
بلوك) اللقام  بعلارة  االول  بالطابق 
 83000 (- ( حي السالم ا ت ايعزة) (3c

تارو انت املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد عبداللطيف لقام):))000.ي 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
لقام) عبداللطيف  السيد 
سيدي)) عي�سى  اوال   عنوانه)ا)) وار 

 حلان))83000)تارو انت املغرب).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
لقام) عبداللطيف  السيد 
سيدي)) عي�سى  اوال   عنوانه)ا)) وار 

 حلان))83000)تارو انت املغرب)
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي  بتاريخ) ( بتارو انت) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)3)5ي.

7(5I

INVEST - DATA

VALADVISORY
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

INVEST - DATA

 Rue(Ibnou(Rifai(ETAGE

 3 GAUCHE(MAARIF ’ 10

 CASABLANCA، 23500،

Casablanca(Maroc

Valadvisory شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : 0ي ,شارع 

زيد بن رفاعي معاريف, الدار البيضاء 

0ي ,شارع زيد بن رفاعي معاريف, 

الدار البيضاء 20300 الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3(8003

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

2020)تقرر حل) ي0) أنبر) املؤرخ في)

شركة ذات املسؤولية) (Valadvisory

 50.000 رأسلالها) مبلغ  املحدو ة 

0ي  اإلأتلاعي) مقرها  وعنوان   رهم 

الدار) ,شارع زيد بن رفاعي معاريف,)

رفاعي) بن  زيد  ,شارع  0ي) البيضاء)

 20300 البيضاء) الدار  معاريف,)

املغرب نتيجة إلغالق) الدار البيضاء)

امليزانية) تظهر  ذلك  ومع  التصفية:)

العلومية أحدث فقدان)))22273.50 

 رهم املقابلة إلألا ي العجز املتراكم)

والتي سوف  تحللها) منذ الدستور،)

في حين أن) املساهم الوحيد وهكذا،)

وامصل) املطلوبات املتداولة ألغيت،)

موقف) مع  أ ضا  واملطلوبات  هو 

إغالق) تصفية  يعكس  الذي  الصفر 

فارغة تلاما.

اإلأراءات) من  االنتهاء) بعد 

القانونية لتقد لها في السجل،)ونشر)

إزالة) للتصفية؛) العلومية  امليزانية 

طلب) وأخيرا  التجاري  السجل  من 

التجارية،) الضرائب  إللغاء) شها ة 

ومهلتنا ونها تها..

و عين:
و) (Driss  NAIM السيد)ة))
 Rue( Abou( el  ,  22 عنوانه)ا))
 Mahassine( Rouyani( Apt( 9( etge
 4( MAARIF( 20300( casablanca

Maroc)كلصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
بتاريخ))ي) أنبر)2020)وفي)0ي),شارع)
زيد بن رفاعي معاريف,)الدار البيضاء)
معاريف,) رفاعي  بن  زيد  ,شارع  0ي)
20300)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
0ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)78يي3.
7((I

JURISMAG SARL

 SOCIETE TELEPHONIQUES
 ELECTRIQUES AFRICAINE

 SARL par abréviation
SOTELEC

إعالن متعد  القرارات

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca(Maroc

 SOCIETE TELEPHONIQUES
 ELECTRIQUES AFRICAINE SARL
par(abréviation(SOTELEC »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة»
وعنوان مقرها االأتلاعي: رقم 78ي، 

شارع أبو شعيب الدكا ي  - - الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

539ي9.
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
2020)تم اتخاذ) يي) أنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)
 7.500 تحويل) عقد  عل2  املوافقة 
سهم للسيد أحلد أمعيش في الشركة)

لصالح السيد سعيد أمعيش)

قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تحويل الشكل القانوني للشركة من)

  (SARL( املسؤولية) محدو ة  شركة 

ذات) املسؤولية  محدو ة  شركة  إ 2 

 (SARL-AU((الشريك الوحيد

قرار رقم)3:)الذي  نص عل2 ما لي:)

قبول استقالة السيد أحلد أمعيش)

كلسير مشارك))للشركة)

قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تعيين السيد سعيد أمعيش)،)كلسير)

وحيد للشركة)،)لفترة غير محد ة.

قرار رقم)5:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تحيين النظام امسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)

بند رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تحويل الشكل القانوني للشركة من)

  (SARL( املسؤولية) محدو ة  شركة 

ذات) املسؤولية  محدو ة  شركة  إ 2 

 (SARL-AU((الشريك الوحيد

الذي  نص عل2) (:7 و) (( بند رقم)

املالك) أمعيش  سعيد  السيد  ما لي:)

الوحيد لكل أسهم الشركة))

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي2  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم))ي7582.

7(7I

FIDULIMAR

MED OUMATER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

FIDULIMAR

 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

MED OUMATER SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي :  وار 

عبدي املشان تازرين -  27703 

تازارين املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي3يي.
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 نونبر) 3ي) املؤرخ في)
MED OUMATER SARL)شركة ذات)
رأسلالها) مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  20.000) رهم 
اإلأتلاعي  وار عبدي املشان تازرين)
-  27703)تازارين املغرب نتيجة لحل)

الشركة قبل االوان.
و عين:

و) البوما ي  ( ألال) السيد)ة))
السهل) سدرات  ا ت  عنوانه)ا))
املغرب) تنغير  (25223 ( الشرقية)

كلصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
بتاريخ)3ي)نونبر)2020)وفي  وار عبدي)
تازارين) (27703 ( (- تازرين) املشان 

املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)2) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بزاكورة)

2020)تحت رقم)293.
7(8I

STE FIDUCONFIANCE

FES DOMOTIQUE
إعالن متعد  القرارات

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt
 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
FES DOMOTIQUE »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة»
وعنوان مقرها االأتلاعي:  تجزئة 
 Ilot 19 بريستجيا ملعب الخيل

شقة 2ي اقامة سفوة فاس - 30000  
فاس   املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

357ي).
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2020 ي0)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)
للشركة) االأتلاعي  املقر  تحويل 
ملعب) بريستجيا  بتجزئة  الكائن 
الخيل)9ي Ilot)شقة)2ي)اقامة سفوة)
8ي  الكائن) الجد  د  املقر  إ 2  فاس 

شارع ابن رشد فضاء)اإل لان مكتب)

8ي)الطابق)3)املد نة الجد دة فاس

قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

للشركة) االأتلاعي  الهدف  توسيع 

خدمات) مقاول  نشاط  بإضافة 

املعلومات).تصليم مواقع البرمجيات)

.الشعار).التسويق الرقمي

قرار رقم)3:)الذي  نص عل2 ما لي:)

 DOMO تجارين) شعارين  إضافة 

DIGITAL SIGNATURE(و(SECUR

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)

بند رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

للشركة) االأتلاعي  املقر  تحويل 

ملعب) بريستجيا  بتجزئة  الكائن 

الخيل)9ي Ilot)شقة)2ي)اقامة سفوة)

8ي  الكائن) الجد  د  املقر  إ 2  فاس 

شارع ابن رشد فضاء)اإل لان مكتب)

8ي)الطابق)3)املد نة الجد دة فاس

بند رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

للشركة) االأتلاعي  الهدف  توسيع 

خدمات) مقاول  نشاط  بإضافة 

املعلومات).تصليم مواقع البرمجيات)

.الشعار).التسويق الرقمي

بند رقم)3:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تجارين) شعارين  إضافة  إضافة 

 DIGITAL و) (DOMO SECUR

SIGNATURE

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

أكتوبر) (23 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)2B/2020ي28.

7(9I

LEADER FINANCE

 AEY CONSTRUCTION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER(ETAGE(APPT  N° 2

 IMM 520 AL(MANAR

 OPERATION(CHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC

  AEY CONSTRUCTION SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي الطابق 
امول رقم 2 علارة 520 املنار 3 

عللية الشرف - 20000  مراكش  
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
09287ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 AEY (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. CONSTRUCTION SARL AU
)أعلال و) (: غرض الشركة بإ جاز)

أشغال البناء.
الطابق) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
امول رقم)2)علارة)520)املنار)3)عللية)

الشرف)-)20000))مراكش))املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: ( أحلد) ( السيد اليلاني)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) أحلد  ( اليلاني) السيد 
إقامة يسرى أنان كالفورنيا علارة)5 
الطابق)ي)شقة)5)عين الشق البيضاء)

20270)البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) أحلد  ( اليلاني) السيد 
إقامة يسرى أنان كالفورنيا علارة)5 
الطابق)ي)شقة)5)عين الشق البيضاء)

20270)البيضاء)املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)99)8يي.

770I

JURISMAG SARL

IPSEN LOGISTICS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

توسيع نشاط الشركة)

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca(Maroc

IPSEN LOGISTICS SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها االأتلاعي علالة عين 
السبع، ) طريق السرو  - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.790(9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)03)نونبر)2020)تلت إضافة)
إ 2 نشاط الشركة) التالية  امنشطة 

الحا ي):
الدو ي) النقل  و  اإلرساليات  نقل 

للبر د السريع).
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
ي2  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم))75830.

Iي77

FUTURE CONSEIL

 COMPTOIR COMMERCIAL
BRAHMA

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تحويل املقر االأتلاعي للشركة

FUTURE CONSEIL
50 زنقة  وسف بن تاشفين الطابق 

امول ، 00ي)2، برشيد املغرب
 COMPTOIR COMMERCIAL

BRAHMA  شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة
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وعنوان مقرها اإلأتلاعي 0ي 
زنقة الحرية الطابق 3 الشقة 5 

الدارالبيضاء - 20ي20 الدارالبيضاء 
املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.258289
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))2)نونبر)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
«0ي)زنقة الحرية الطابق)3)الشقة)5 
20ي20)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)
 25 كلم) ازمور  »طريق  إ 2) املغرب»)
(- ( برشيد) طريفية  سوالم  براهلا  م 

202)2)برشيد)))املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم))75827.
772I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

TENDY’S CORPORATION

إعالن متعد  القرارات

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
 AV. PRINCE HERITIER.N°
 200.ETAGE( 2.APPT.( ( N°( 8.( ،

90020،(TANGER(MAROC
  TENDY’S CORPORATION

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االأتلاعي: شارع 
فاس، اقامة سوالر، الطابق 

امر�سي، رقم )9  - 90000 طنجة 
املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

7)8ي0ي.
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2020 نونبر) يي) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:))
تحويل املقر االأتلاعي للشركة) أوال:)
من العنوان السابق الكائن بطنجة،)
الطابق) سوالر،) اقامة  فاس،) شارع 
امر�سي،)رقم))9،)إ 2 العنوان الجد د)

أيالن،) ما  زنقة  بطنجة،) الكائن 
رقم7،)وتم بذالك تعد ل البند)2)من))
القانون امسا�سي للشركة.))ثانيا:)فتح)
واستغالل وحدتين أد دتين بلد نة)
-امو 2 باملركب التجاري ابن) ( طنجة:)
شارع  وسف ابن تاشفين،) بطوطة،)
بلوأب) (،K2.0محلي ي،) الطابق)
باملنطقة) -الثانية  املحل.) كراء) عقد 
اللوأستيك،) قطاع  الحرة اأزنا ة،)
كراء) عقد  بلوأب  (،2 رقم) محل 

امصل التجاري.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)
بند رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)
ما) زنقة  الشركة بطنجة،) حد  مقر 
ا 2) تحويله  ويلكن  ( رقم7.) أيالن،)
مد نة آخرى بلوأب قرار الجلعية)
قرار) وبلوأب  العا  ة  غير  العامة 

املسير  اخل نفس املد نة.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 
السجل) 23)7من  رقم) تحت  (2020

الترتيبي).
773I

اورو افريك إكسبير

SUD EST PREFA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

اورو افريك إكسبير
رقم )25 شارع اإل ري�سي، تجزئة 
صوفيا الور ة، تاركةـ ـ مراكش ، 

20000، مراكش املغرب
SUD EST PREFA شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي تاوريرت 
 وار اغرم ملولن ألاعة ا ت  ول 

تنغير - 25200 تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

985
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 0ي)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 SUD (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.EST PREFA
تجارة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الحد د وموا  البناء.
تاوريرت) (: عنوان املقر االأتلاعي)
ا ت  ول) ألاعة  ملولن  اغرم   وار 

تنغير)-)25200)تنغير املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
500)حصة) ( (: السيد عسو زكرياء)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
حصة) (500 ( (: علي) عسو  السيد 

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عسو زكرياء)عنوانه)ا))حي)
زنقة) (2 سيدي سعيد الشريف رقم)
باها) ا ت  اشتوكا  بيوكري  الياسلين 

00ي87)شتوكا ا ت باها املغرب.
حي) عنوانه)ا)) علي  عسو  السيد 
ا ت لحسن اوعلي زنقة ملوية))بيوكري)
00ي87)شتوكا ا ت) اشتوكا ا ت باها)

باها املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عسو زكرياء)عنوانه)ا))حي)
زنقة) (2 سيدي سعيد الشريف رقم)
باها) ا ت  اشتوكا  بيوكري  الياسلين 

00ي87)شتوكا ا ت باها املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بتنغير)

2020)تحت رقم)-.
772I

IB PARTNERS

 هيلفنزي بالنتس
HELFENZI PLANTS 

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

IB PARTNERS
 BD(LA(CORNICHE ، 20040، 27

CASABLANCA MAROC
 HELFENZI هيلفنزي بالنتس 

PLANTS شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 3 زنقة 
أعفر بن حبيب بوركون الدار 
البيضاء 0ي200 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3ي2835
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 08) أنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
 HELFENZI بالنتس) هيلفنزي  ( (:

.PLANTS
و) انتاج  (: بإ جاز) الشركة  غرض 

توزيع االسلدة و املوا  املشابهة.
زنقة) (3 (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
الدار) بوركون  حبيب  بن  أعفر 
البيضاء) الدار  0ي200) البيضاء)

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 500 ( (: فقشيش) مو�سى  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
 500 ( (: الرضواني) خالد  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد مو�سى فقشيش عنوانه)ا))
)2)حي كاليفورنيا اقامة العيون زنقة)

ي 20000)برشيد املغرب.
السيد خالد الرضواني عنوانه)ا))
الدار) (20250  وار مرشيش مد ونة)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد مو�سى فقشيش عنوانه)ا))
)2)حي كاليفورنيا اقامة العيون زنقة)

ي 20000)برشيد املغرب
السيد خالد الرضواني عنوانه)ا))
الدار) (20250  وار مرشيش مد ونة)

البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)758209.
775I

FIMAG

STADEV
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

FIMAG
7) زنقة 5ي رياض العا ي 
الدارالبيضاء ، 20550، 

الدارالبيضاء املغرب
STADEV شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 59 شارع 
الزرقطوني إقامة الزهور الطابق 
9 رقم )2 - 02ي20 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.352997

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) (2020 03) أنبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
مصطفى) )ة)) السيد) تفويت 
من) اأتلاعية  حصة  (200 الجزو ي)
السيد) ( لفائدة) حصة  000.ي) أصل)
)ة)))محلد املهدي الجزو ي بتاريخ)03 

 أنبر)2020.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
0ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)2يي757.
77(I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

GERMAN CAT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE(HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT.  N° 8. ، 90020،
TANGER MAROC

GERMAN CAT شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي ساحة 

ابراهيم الو اني، زنقة السينا، اقامة 
بيتهوفن 2، الطابق ، رقم 82  - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي05ييي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 ي0) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.GERMAN CAT
تزاول) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
الشركة مهنة كراء)املعدات و اآلليات)
وأليع) البناء) مشغال  املخصصة 

الحرف املرتبطة بذلك.
ساحة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
ابراهيم الو اني،)زنقة السينا،)اقامة)
 -   82 رقم) (، الطابق) (،2 بيتهوفن)

90000)طنجة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد محلد البوأدا ني):))000.ي 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
البوأدا ني) محلد  السيد 
 MATHIAS WERNER عنوانه)ا))
 STR 52    5022( FRECHEN

.ALLEMAGNE

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

البوأدا ني) محلد  السيد 

 MATHIAS WERNER عنوانه)ا))

 STR 52  5022( FRECHEN

ALLEMAGNE

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي2) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

من السجل) (7737 تحت رقم) (2020

الترتيبي.

777I

AMGHAR MOHAMED

STE SOTRAMLIL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

STE SOTRAMLIL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 

882/ي0 طريق املنزل بو رهم 02 

صفرو - 000ي3 صفرو املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2937

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 نونبر) 3ي) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

احلد بن مو 2) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اأتلاعية  حصة  (333

333)حصة لفائدة))السيد))ة)) ونس))

امليل بتاريخ)3ي)نونبر)2020.

توفيق) )ة)) السيد) تفويت 

333)حصة اأتلاعية من) اوتللست)

)ة)) السيد) ( 333)حصة لفائدة) أصل)

 ونس امليل بتاريخ)3ي)نونبر)2020.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

ي2) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2020)تحت رقم)585/2020.

778I

PACIFIC ACCESSOIRES AUTOS

 PACIFIC ACCESSOIRES
AUTOS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
حل شركة

PACIFIC ACCESSOIRES AUTOS
2ي، زنقة 5، إقامة الورو ، 

 RUE JAAFAR أوال  طالب، ا 2ي
 IBN(HABIBE(ETG 5 APPT

 ،19 BOURGOGNE، 20240
لدارالبيضاء املغرب

 PACIFIC ACCESSOIRES AUTOS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 2ي، زنقة 

5، إقامة الورو  أوال  طالب 20220 
الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

007)0ي.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) 2ي20) نونبر) 8ي) املؤرخ في)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
  PACIFIC ACCESSOIRES AUTOS
00.000ي) رهم) رأسلالها) مبلغ 
زنقة) 2ي،) وعنوان مقرها اإلأتلاعي)
 20220 5،)إقامة الورو  أوال  طالب)
الدارالبيضاء)املغرب نتيجة ل):)عدم)

تحقيق هدف الشركة.
و حد  مقر التصفية ب)2ي،)زنقة)
 20220 5،)إقامة الورو  أوال  طالب)

الدارالبيضاء)املغرب.)
و عين:

و) وزاف  ( الهواري) السيد)ة))
إقامة) (،5 زنقة) 2ي،) عنوانه)ا))
املغرب) الدارالبيضاء) (20220 الورو )

كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 نا ر)5ي20)تحت رقم)5935)005 .

779I
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AMGHAR MOHAMED

STE SOTRAMLIL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل الشكل القانوني للشركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

STE SOTRAMLIL شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

و عنوان مقرها االأتلاعي رقم 
882/ي0 طريق املنزل بو رهم 02 

صفرو  - 000ي3 صفرو .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2937

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2020 نونبر) 3ي) املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدو ة»)إ 2)»شركة)
ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك)

الوحيد».
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2020)تحت رقم)585/2020.
780I

م س س ج

ام كول
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

م س س ج
92 شارع الزرقطوني كليز مراكش ، 

20000، مراكش املغرب
ام كول  شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االأتلاعي علارة 
االبراج شقة 3 شارع عالل الفا�سي - 

20000 مراكش املغرب .
تغيير تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ي2ي90

)بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) (2020 فبرا ر) 2ي) املؤرخ في)
تسلية الشركة من)»ام كول)»)إ 2)»ام)

 اتا»).

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
3ي) وليوز) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)2032.
Iي78

rena sarl

RENA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

rena sarl
 bd(ke,,edy(app(N° 8 SAFI ، 2ي

000)2، اسفي املغرب
rena sarl شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
 bd وعنوان مقرها اإلأتلاعي 2ي

 kennedy(app(N° 8 SAFI 12 bd
 kennedy(app(N° 8 SAFI 46000

اسفي املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7079

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) 8ي20) أبريل) )ي) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
سعيد لغفيري) )ة)) تفويت السيد)
50ي)حصة اأتلاعية من أصل)300 
حصة لفائدة))السيد))ة))عبد املجيد)

الزوين بتاريخ))ي)أبريل)8ي20.
سعيد لغفيري) )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اأتلاعية  حصة  50ي)
300)حصة لفائدة))السيد))ة))حسن)

بوسروي بتاريخ))ي)أبريل)8ي20.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
أبريل) 9ي) بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

8ي20)تحت رقم)559.
782I

MOYA CONSEIL SARL

T.A IMMOBILIER SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

MOYA CONSEIL SARL
 AVENUE TARIK IBN ZEYAD

 N°93 -  2°ETAGE(N°3 DRISSIA ،
90000، TANGER(MAROC

 T.A IMMOBILIER SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي )ي شارع 

البحر االبيض املتوسط اقامة روما 

الطابق 3 رقم 5)  - 0)900 طنجة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.87893

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

2020)تقرر حل) 09) أنبر) املؤرخ في)

 T.A شركة ذات املسؤولية املحدو ة)

مبلغ) ( (IMMOBILIER SARL AU

وعنوان) 00.000ي) رهم  رأسلالها)

البحر) شارع  )ي) اإلأتلاعي) مقرها 

االبيض املتوسط اقامة روما الطابق)

طنجة املغرب) (900(0  -   (5 رقم) (3

نتيجة ل):)حل قبل االوان.

و حد  مقر التصفية ب))ي)شارع)

البحر االبيض املتوسط اقامة روما)

طنجة) (900(0  -   (5 رقم) (3 الطابق)

املغرب.)

و عين:

و) الثازي  ( عبدالعلي) السيد)ة))

االبيض) البحر  شارع  )ي) عنوانه)ا))

رقم) (3 املتوسط اقامة روما الطابق)

طنجة املغرب كلصفي) (900(0   (5

)ة))للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  عل2  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

املتوسط) االبيض  البحر  )يشارع  (:

اقامة روما الطابق)3)رقم)5))طنجة

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي2) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)2ي77.

783I

ALTA COMPTA

التيغام إمو
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ALTA COMPTA

 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS

 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS،

90000، TANGER(MAROC

التيغام إمو  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي زاوية شارع 

الحسن الشاذ ي و شارع  الياس 

اقامة  اليا ي الطابق التاسع رقم 

25ي طنجة  - 90000 طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5ي0ييي

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 0ي)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)التيغام)

إمو).

و) البناء) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

التعلير).
زاوية) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

شارع الحسن الشاذ ي و شارع  الياس)

رقم) التاسع  الطابق  ي) اقامة  اليا)

25ي)طنجة))-)90000)طنجة))املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد طارق سفاني):))500)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

حصة) (500 ( (: السيد علر التيمي)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا)) سفاني  طارق  السيد 
2ي  ي)زنقة) 2)تجزئة الغرفة) البرانص)
رقم)2)طنجة))90050)طنجة))املغرب).

السيد علر التيمي عنوانه)ا))29ي 

شارع محلد الخامس اقامة ميلوزة)
ي)ط)8))رقم)72)طنجة))90000)طنجة))

املغرب).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) سفاني  طارق  السيد 
2ي  ي)زنقة) 2)تجزئة الغرفة) البرانص)
رقم)2)طنجة))90050)طنجة))املغرب)

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

8ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)85)7.

782I

A. SAAIDI CONSULTANTS

R-MIXT PERFORMANCE
تأسيس صندوق مشترك للتوظيف

A. SAAIDI(CONSULTANTS

 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL(MAROC، 20070،

CASABLANCA MAROC

 R-MIXT PERFORMANCE

»صندوق مشترك للتوظيف»

وعنوان مقره اإلأتلاعي: 3)، شارع 

موالي  وسف - 20.000 الدار 

البيضاء  املغرب 

»تأسيس صندوق مشترك 

للتوظيف»

في مؤرخ  عرفي  عقد  (  بلقت�سى)

تأسيس) تقرر  (2020 أكتوبر) (28  

ذي) للتوظيف  مشترك  صندوق 

البيانات التالية):

 R-MIXT (: ( الصندوق) تسلية  (-

.PERFORMANCE

(،(3 (: االأتلاعي) املقر  عنوان  (-

20.000)الدار) (- شارع موالي  وسف)

البيضاء))املغرب).

أألها) من  تأسس  التي  املدة  (-

الصندوق:)99)سنة).

-)مبلغ رأسلال الصندوق)) رهم):)

000.000,00.ي.

 BMCE«(مؤسسة التدبير:)شركة(-
شركة) (،«CAPITAL GESTION
بالدار) مقرها  الكائن  مساهلة،)
شارع موالي  وسف،) (،(3 البيضاء-)

تلثلها السيدة مريم بوعزاوي.)
صندوق) الو يعة:) املؤسسة  (-
الكائن) (،«CDG« والتدبير) اإل داع 
موالي) ساحة  (– بالرباط) مقره 
تلثله) مامونية،) علارة  الحسن،)

السيدة لطيفة الشهابي.)
-)املنتدب امول للحسابات:)مكتب)
تلثله) (« (A.( SAAIDI( &( ASSOCIES»

السيدة بهاء)السعيدي.))
وحصص) املوأو ات  (-
مليون  رهم) املشتركة:) امللكية 
إ 2) مقسـم  )000.000,00.ي))
ألف) ذات  حصة  )000.ي)) ألف)
إسلية) كقيلة  )000,00.ي)) رهم 
كليـا) املكتتبة  الواحدة،) للحصـة 

واملدفوعة القيلة نضيا.
الستر ا ) الالزم  ام نى  ( املبلغ) (-

الحصص:500.000,00
-)تاريخ ورقم اعتلا  نظام التدبير)
لسوق) املغربية  الهيئة  طرف  من 
رقم:) (- (2020 شتنبر) (30 الرساميل:)

GP2022ي
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)2)7580.
785I

Sté ATM - art tendance management-sarl

STE LACHKAR TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE ATM ART TENDANCE
MANAGEMENT SARL
STE LACHKAR TRANS

شارع قسو مداح علارة بن عصلان 
شقة رقم 2 تازة الجد دة 35000 

تازة 
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
ذات الشريك الوحيد و عنوان مقرها)
تازة) الوفاق  تجزئة  (358 االأتلاعي)

35000)تازة املغرب).

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 
الوحيد) الشريك  ذات  املحدو ة 
التجاري) السجل  في  التقييد  ،رقم 
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في) (5(77
تم إعدا  القانون) (2020 03) أنبر)
املسؤولية) ذات  للشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  املحدو ة 

باملليزات التالية):
-)))))شكل الشركة):

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
ذات الشريك الوحيد تسلية الشركة)
بلختصر) االقتضاء) عند  متبوعة 

 STE  LACHKAR TRANS(:(تسليتها
غرض الشركة بإ جاز:-))))

-
ً
)و  وليا

ً
)نقل البضائع محليا

-)نقل البضائع للغير)
في) )وسيط  وتصد ر) استيرا   (-

التجارة)
 358 (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
تازة) (35000 (– تازة) الوفاق  تجزئة 
املغرب.)املدة التي تأسست من أألها)
الشركة):)99)سنة).)رأسلال الشركة:)
00000ي) رهم مقسم كالتا ي:)السيد)
00ي  000ي)حصة بقيلة) علي لشقر)

 رهم للحصة.
و) العائلية  و  الشخصية  امسلاء)
صفات و مواطن الشركاء):)السيد علي)
مجلوعة و الحي) (2(( لشقر عنوانه)
املغرب) تازة  ( (35000 تازة-) الحسني 
و) ( الشخصية و العائلية) امسلاء) ( (.
مواطن مسيري))الشركة):)السيد علي)
مجلوعة و الحي) (2(( لشقر عنوانه)
الحسني بتازة-)35000)تازة املغرب).تم)
اإل داع القانوني باملحكلة االبتدائية)
تحت) (2020 2ي) أنبر) بتاريخ) بتازة 

رقم)ي59.
78(I

NEOCOMPTADUNORD

IFAR TRANSPORTS
إعالن متعد  القرارات

NEOCOMPTADUNORD
 RUE(ALGISERAS(IB(RAJAE 3

 ETAGE(N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

IFAR TRANSPORTS »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االأتلاعي: شارع 

أطلس زنقة 3ي رقم 7ي - 90000 

طنجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.30737

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

2020)تم اتخاذ) 09) أنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
-يرفع رأسلال الشركة:) قرار رقم)

الذي  نص عل2 ما لي:)بلقت�سى قرار)

رأسلال) رفع  تم  الوحيد  الشريك 

 700.000« قدره) بلبلغ  الشركة 

»700.000) رهم») من) أي   رهم»)

(: عن طريق) »200.000.ي) رهم») إ 2)

إ ماج احتياطي امرباح))في رأس املال)

حصة) و رفع القيلة االسلية ل700)

000ي  املكونة لرأسلال الشركة من)

 رهم ا 2)2000) رهم.

رأسلال) -2تخفيض  رقم) قرار 

ما لي:) عل2  الذي  نص  الشركة:)
قرر) الشركة  رأسلال  رفع  بعد 

رأسلال) خفض  ( الوحيد) الشريك 

»0.000)2.ي  قدره) بلبلغ  الشركة 

»200.000.ي) رهم») أي من)  رهم»)

(: طريق) عن  »20.000ي) رهم») إ 2)

تخفيض القيلة اإلسلية للحصص)

االأتلاعية من)2000) رهم ا 2)200 

 رهم

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)

بند رقم)-))الحصص:)الذي  نص)

الوحيد) الشريك  ما لي:) قدم  عل2 

املساهلة) افار  زمور  ابراهيم  السيد 

النقد ة بللغ قدره)20000ي) رهم
بند رقم)-7رأسلال الشركة:)الذي)

 نص عل2 ما لي:)تم تحد د رأس املال)

الشركة))بلبلغ)20.000ي) رهم))مائة)

إ 2) ومقّسم  ألف  رهم)) وأربعون 

700حصة))بقيلة)200) رهم لكل منها)

إبراهيم) السيد  (- بالكامل:) مدفوعة 
زمورافار))700)حصة اأتلاعية.
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تم اإل داع القانوني باملحكلة) ( ( (

ي2) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)237388.

787I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

GRUPO JUPAMAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI

 av. Abou(Bakr(Arrazi(n°8 ،

90000، Tanger(MAROC

GRUPO JUPAMAR SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 28 شارع 

خالد بن وليد الطابق االول  - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

02293ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

2020)تقرر حل) يي) أنبر) املؤرخ في)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (GRUPO JUPAMAR SARL

وعنوان) 0.000ي) رهم  رأسلالها)

شارع خالد بن) (28 مقرها اإلأتلاعي)

90000)طنجة) (- ( وليد الطابق االول)

نشاط) توقف  (: ل) نتيجة  املغرب 

فيروس) بسبب  السياحي  القطاع 

كورونا)9ي.

و حد  مقر التصفية ب)28)شارع)

خالد بن وليد الطابق االول))-)90000 

طنجة املغرب.)

و عين:

 PATRICIA  SANCHEZ((السيد)ة

 MADRID عنوانه)ا)) و  ( (GIJON

 080000 MADRID ESPAGNE

كلصفي))ة))للشركة.

 JUAN  MARTINEZ السيد)ة))

DE CASTILLA MUNOS)و عنوانه)ا))

 MADRID 080000 MADRID

ESPAGNE)كلصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)28)شارع)
خالد بن وليد الطابق االول)

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

8ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)2ي2373.

788I

FACE FIDUCIAIRE

PROACTIVE MJ
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE

209 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم ) ، 30ي20، الدار 

البيضاء املغرب

PROACTIVE MJ شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي ي20 شارع 

مصطفي املعاني ط 2 ش 9 مرس 

السلطان  - 30ي20 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي28353

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 07) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.PROACTIVE MJ

تصنيع) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

املوا  الصناعية.

أو )تاأر  تصد ر) و   استيرا  

)و�سي)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).

عنوان املقر االأتلاعي):)ي20)شارع)

مرس) (9 ش) (2 ط) املعاني  مصطفي 

الدارالبيضاء) 30ي20) (- ( السلطان)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: ( السيد محلد الجبري)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( السيد محلد الجبري)

نورتن ا رالند)0)لندن انجلترا.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( السيد محلد الجبري)

نورتن ا رالند)0)لندن انجلترا

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي2  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)-.

789I

Cap Conseils

CAP DC MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام امسا�سي للشركة

Cap Conseils

 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,303

20390، Casablanca(Maroc

CAP DC MAROC »شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االأتلاعي: 79 شارع 

ابن سينا الطابق الثاني الشقة 

8 أكدال  املغرب 00ي0ي الرباط 

املغرب.

»مالءمة النظام امسا�سي للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(328

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
تقرر) (2020 أكتوبر) 5ي) في) املؤرخ 
للشركة) امسا�سي  النظام  مالءمة 
قرر تحد ث) مع مقتضيات القانون:)
محكام) وفًقا  امسا�سي  النظام 
املكللة) 9ي-ي2) و) 0ي-22) القوانين)
بالشركات) املتعلق  (5-9( للقانون)
ذات املسؤولية املحدو ة والتغييرات)

القانونية التي تم إأراؤها.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
ي2) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2020)تحت رقم)09292ي.

790I

مكتب الدراسات املحاسباتية والتسيير

 CENTRE AMEUR DE
KINESITHERAPIE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب الدراسات املحاسباتية 
والتسيير

شارع محلد الخامس علارة بنطالب 
الطابق الثاني املكتب رقم ) ، 

00ي35، أرسيف املغرب
 CENTRE AMEUR DE

KINESITHERAPIE  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 
محلد الخامس علارة بنطالب 

الطابق الرابع شقة رقميي - 00ي35 
أرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ENCOURS

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) يي)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 CENTRE AMEUR DE (:

. KINESITHERAPIE

الترويض) (: غرض الشركة بإ جاز)

الطبي.

شارع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

بنطالب) علارة  الخامس  محلد 

الطابق الرابع شقة رقميي - 00ي35 

أرسيف املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

حصة) (500 ( (: السيد علر عامر)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) عنوانه)ا)) عامر  علر  السيد 

النكد))00ي35)أرسيف املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) عنوانه)ا)) عامر  علر  السيد 

النكد))00ي35)أرسيف املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 22 بتاريخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)2020/ي95.

Iي79

FIDURIZK

ALF NASSMA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDURIZK

 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES

 JARDINS(N°4 BENSLIMANE ،

13000، BENSLIMANE(MAROC

ALF NASSMA شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وار 

العوانس أوال   حي لوطا بنسليلان - 

3000ي بنسليلان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

يي5)

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 ALF (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.NASSMA

شراء) (- (: بإ جاز) الشركة  غرض 

وبيع))أعالف الحيوانات

-)مصنع أعالف الحيوانات.

:) وار) االأتلاعي) املقر  عنوان 

العوانس أوال   حي لوطا بنسليلان)-)

3000ي)بنسليلان املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

(: الصلد) عبد  الحدا   السيد  (-

000ي)بقيلة)00ي) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

الصلد) عبد  الحدا   السيد 

عنوانه)ا))زنقة بني مكسال الرقم)29 

بنسليلان)3000ي)بنسليلان املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الصلد) عبد  الحدا   السيد 

عنوانه)ا))زنقة بني مكسال الرقم)29 

بنسليلان)3000ي)بنسليلان املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

8ي  بتاريخ) ( سليلان) ببن  االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)ي23.

792I

FLASH ECONOMIE

YA IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

 YA IMMO
شركة ذات مسؤولية محدو ة
 مقرها اإلأتلاعي: 20 زنقة 

امقحوان بوسيجور -  الدار البيضاء 
رقم التقييد في السجل التجاري: 

25(799
رفع رأسلال الشركة

في) مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الدار البيضاء)بتاريخ)20)نونبر)2020 
قرر شركاء)شركة)YA IMMO)السيد)
الهام) برا ة  السيدة  و  ميكو  محلد 

اتخاذ القرارات التالية):
الشركة) رأسلال  -رفع 
2.000.000,00) رهم) بلبلغ)
ا 2) 00.000,00ي) رهم  من) أي 
بإصدار) 00.000,00ي.2) رهم 
00ي  بقيلة) أد دة  حصة  (20000
إ 2) ستضاف  التي  منهلا  لكل   رهم 
رأس املال وذلك بتحويل الد ون من)

حسابات الدفع الجارية
 نتج عن هذا التوزيع النهائي لرأس)

املال:
حصة) (500 ميكو) محلد  السيد 

اأتلاعية))50000,00) رهم
السيدة برا ة الهام))20500)حصة)

اأتلاعية)2050000,00) رهم
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي0  بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)22)755

793I

ACHORA CONSULTING

INTELLIGENT SYNERGY
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ACHORA CONSULTING
 DB(MARRAKECH(BC 18 N° 30

 DB(MARRAKECH(BC 18 N°
 30، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC

INTELLIGENT SYNERGY شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة ازرو 

شارع انوال رقم ي انفا - 20800 

املحلد ة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

2927ي.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل) (2020 نونبر) 3ي) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

 INTELLIGENT الوحيد) الشريك 

SYNERGY))مبلغ رأسلالها)00.000ي 

 رهم وعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة)

ازرو شارع انوال رقم)ي)انفا)-)20800 

املحلد ة املغرب نتيجة ل):)املنافسة.

و حد  مقر التصفية ب زنقة ازرو)

 20800 (- انفا) ي) رقم) انوال  شارع 

املحلد ة املغرب.)

و عين:

و) سليح  ( ا وب) السيد)ة))
يي  5)رقم) عنوانه)ا))  ور لكرم زنقة)

كلصفي) املغرب  املحلد ة  (20800

)ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

يي  بتاريخ) ( باملحلد ة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)722ي.

792I

FIDUNA

CHEBATRA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

FIDUNA

 HY(MLY(ABDELLAH(RUE 70

 N 33 CASABLANCA ، 20480،

CASABLANCA MAROC

CHEBATRA

 شركة ذات املسؤولية املحدو ة
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وعنوان مقرها اإلأتلاعي : املبنى 5 
تجزئة الحد قة الطابق 3 الشقة 2ي 

الدار البيضاء - 20000 
 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

87525ي.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) ي2) أنبر) املؤرخ في)
شركة ذات املسؤولية) (CHEBATRA
00.000ي  رأسلالها) مبلغ  املحدو ة 
 رهم وعنوان مقرها اإلأتلاعي املبنى)
الشقة) (3 تجزئة الحد قة الطابق) (5
الدار) ( (20000 (- البيضاء) الدار  2ي)
البيضاء)املغرب نتيجة لحل الشركة.

و عين:
با جي و) ( ( عبد الكريم) السيد)ة))
الحد قة) تجزئة  (5 املبنى) عنوانه)ا))
 20000 البيضاء) الدار  2ي) الشقة)
)ة)) كلصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
 5 وفي املبنى) (2020 ي2) أنبر) بتاريخ)
تجزئة الحد قة الطابق)3)الشقة)2ي 
الدار البيضاء)-)20000)الدار البيضاء)

املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)2ي7582.

795I

AMGHAR MOHAMED

STE SOTRAMLIL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير أد د للشركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

STE SOTRAMLIL  شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 
02/882 طريق املنزل بو رهم 02 

صفرو - 000ي3 صفرو املغرب.
تعيين مسير أد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2937

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2020 نونبر) 3ي) املؤرخ في)
مسير أد د للشركة السيد)ة))امليل)

 ونس كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2020)تحت رقم)585/2020.
79(I

CABINET ESSADKIA

BOUJIDA-TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

CABINET ESSADKIA
 bd(bir(anzarane(n°40 bd(bir

 anzarane(n° 40، 65450، taourirt
maroc

BOUJIDA-TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
 RTE وعنوان مقرها اإلأتلاعي

 AIN BNI MATHAR KISSARIAT
 BIEN(FRAIS(FAISANCE 2ième

FRANCHE(N° 90 - 60032 وأدة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

23ي22.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 20)غشت) املؤرخ في)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها) مبلغ  ( (BOUJIDA-TRANS
مقرها) وعنوان  00.000ي) رهم 
 RTE AIN BNI MATHAR(اإلأتلاعي
 KISSARIAT BIEN FRAIS
 FAISANCE 2ième FRANCHE N°
0032) - 90)وأدة املغرب نتيجة ل):)
عدم القدرة عل2 مسا رة املنافسة في)

مجال لنقل.
 RTE ب) التصفية  مقر  حد   و 
 AIN BNI MATHAR KISSARIAT
 BIEN FRAIS FAISANCE 2ième
وأدة)) (FRANCHE N° 90 - (0032

املغرب.)

و عين:
و) بوأيدا  ( محلد) السيد)ة))
حي) (28 زنقة) ي289) رقم) عنوانه)ا))
املغرب) تاوريرت  ((5800 ( التقدم)

كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
29) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)52ي2.

797I

FIDUCO ATROU

 SOCIETE BOUBAK
GENERAL ENERGIE  S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
حل شركة

FIDUCO ATROU TANTAN
 TANTAN(TANTAN، 82010،

TAN-TAN maroc
 SOCIETE BOUBAK GENERAL
ENERGIE  S.A.R.L  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة 
سيدي احلد الركيبي  طانطان 

82000 طانطان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2285

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 02) أنبر) املؤرخ في)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE BOUBAK GENERAL
مبلغ رأسلالها) ( ( (ENERGIE  S.A.R.L
مقرها) وعنوان  0.000ي) رهم 
اإلأتلاعي زنقة سيدي احلد الركيبي))
املغرب) طانطان  (82000 طانطان)
عل2) الشركاء) األاع  (: ل) نتيجة 

تصفية الشركة.
زنقة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
 82000 (- ( الركيبي) احلد  سيدي 

طانطان املغرب.)

و عين:

و) البكري  ( ( ( ( حسن) السيد)ة))
عنوانه)ا))رقم)28)بلوك)2)حي املسيرة)

82000)طانطان املغرب كلصفي))ة))

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)ال شيئ)

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بطانطان))بتاريخ)22) أنبر)

2020)تحت رقم)277/2020.

798I

STE RAHIMPORT SARL

STE RAHIMPORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

STE RAHIMPORT SARL

الشركة املحاسبة الكبرى ف.ا.م 

ش.م.م 7 زنقة العراق اقامة الصفا و 

املروة الطابق االول رقم 7ي طنجة، 

90000، طنجة املغرب

STE RAHIMPORT SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 7 شارع 

العراق اقامة صفا و املروة طابق 

االول رقم 7ي طنجة 7 شارع العراق 

اقامة صفا و املروة طابق االول رقم 

7ي طنجة 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي5)83.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 0ي) نا ر) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

طلبي) وليد  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اأتلاعية  حصة  (250

250)حصة لفائدة))السيد))ة))هشام)

العافية بتاريخ)5ي) نا ر)2020.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

فبرا ر) 9ي) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)230592.

799I
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BUMACOF SARL

ABSCAPE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

BUMACOF SARL
355شارع محلد الخامس الطابق 
2رقم 57، 20300، الدار البيضاء 

املللكة املغربية
ABSCAPE   شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 7)2,شارع 
الزرقطوني  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.203735

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم) (2020 نونبر) 3ي) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«00.000ي) رهم»)أي من)»50.000ي 
عن) »250.000) رهم») إ 2)  رهم»)
أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)757709.
800I

STE AGEFICO SARL

YAZGHY LUB
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
2ي شارع علر الخيام الطابق الثاني 

رقم 2 ، 90000، طنجة املغرب
YAZGHY LUB شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة برج 
الحوت رقم 5 اللة شافية - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي078يي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (30
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.YAZGHY LUB
تجارة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

زيوت املحركات.
:)زنقة برج) عنوان املقر االأتلاعي)
 90000 (- 5)اللة شافية) الحوت رقم)

طنجة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
حصة) 00ي) ( (: مرا ) محي  السيد 

بقيلة)000.ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
8ي5  السيد محي مرا  عنوانه)ا))
000ي3)صفرو) زنقة كوناكري مساي)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
8ي5  السيد محي مرا  عنوانه)ا))
000ي3)صفرو) زنقة كوناكري مساي)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)00ي237.
Iي80

N2M CONSEIL-SARL

SUP FORMATION PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

SUP FORMATION PRIVE شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 

السعا ة ي رقم 20 الطابق االول  - 
2000) الدريوش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 2ي) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 SUP (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.FORMATION PRIVE
مركز) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

للتكوين املستلر..
حي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
(- ( الطابق االول) (20 رقم) ي) السعا ة)

2000))الدريوش املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: هاأر) شعو  السيدة 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة شعو هاأر عنوانه)ا)) وار)
 (2000 اكر وحا ور انة بني وليشك)

الدريوش املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة شعو هاأر عنوانه)ا)) وار)
 (2000 اكر وحا ور انة بني وليشك)

الدريوش املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي  بتاريخ) ( بالدريوش) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم))8.
802I

GLOFID

SEVEN TRUCK
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

GLOFID

)9ي شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 2 ، 20300، الدار 

البيضاء املغرب

SEVEN TRUCK شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االأتلاعي )33-

338شارع السفير بن عائشة 

الصخور السو اء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.303909

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تغيير) (2020 نونبر) (05 املؤرخ في)

تاأر) »مستور   من) الشركة  نشاط 

الجللة»)إ 2)»تاأر مستور  لبيع قطع)

واآلالت) املركبات  ومستلزمات  غيار 

بجليع أنواعها بالجللة».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي2  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)ي75830.

803I

CABINET BADREDDINE

ADRA TRAF
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE

279 أ مسيرة ي اقامة هني الشقة 

رقم ي ، 0، مراكش املغرب

ADRA TRAF شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم ي 

سوق الحد ألاعة اغيل ثالث 

نيعقوب الحوز - * مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

09527ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (2(

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 ADRA(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.TRAF

-مكتب) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الدراسات و االبحاث.

و) البناء) أشغال  في  مقاول  (-

االشغال العلومية.

أو) الصناعية  املعدات  -تأأير 

اآلالت.

العلليات) أليع  العلوم  وعل2  (-

املدنية،)التجارية،)املالية،))الصناعية)

ترتبطبصفة) قد  التي  والعقارية 

مباشرة أو غير مباشرة بغرض الشركة)

والتي من شأنها تطوير..
رقم) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

ثالث) اغيل  ألاعة  الحد  سوق  ي)

نيعقوب الحوز)-)*)مراكش املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 ADRA( TRAF( :( ( 1.000 الشركة)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محلد  عدراوي  السيد 

حي تكنانت افورار)*)ازيالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محلد  عدراوي  السيد 

حي تكنانت افورار)*)ازيالل املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)ي872يي.
802I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

SENSUS MAROC S.A
إعالن متعد  القرارات

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS
 TARIK(AL(KHEIR(RUE 1 N° 45

 SIDI(BERNOUSSI ، 20600،
CASABLANCA MAROC

SENSUS MAROC S.A »شركة  
املساهلة»

وعنوان مقرها االأتلاعي: 23 تجزئة 
II الحي الصناعي، عين عتيق تلارة - - 

تلارة املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.29837

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2020 30) ونيو) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
عل2) الذي  نص  -ي:) رقم) قرار 
امسهم)) من  )ستة)) (( بيع) ما لي:)
للسيد)Adrià PRESAS)لفائدة السيد

   .Stéphane(ARNAULT
قرار رقم)-2:)الذي  نص عل2 ما لي:))
 Stéphane(ARNAULT(تعيين السيد
)للسنوات املالية)-2020

ً
)أد دا

ً
مد را

ي202)و)2022.
قرار رقم)-3:)الذي  نص عل2 ما لي:))
استقالة السيد))Adrià PRESAS)من)

مهامه كرئيس.
قرار رقم)-2:)الذي  نص عل2 ما لي:)
 Stéphane(ARNAULT(تعيين السيد
رئيًسا أد ًدا ملدة ثالث سنوات مالية)

2020 - ي202)و)2022.
قرار رقم)-5:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تحد ث النظام امسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)
عل2) الذي  نص  2ي:) رقم) بند 

ما لي:)بيع ونقل امسهم
عل2) الذي  نص  3ي:) رقم) بند 

ما لي:)مجلس اال ارة

عل2) الذي  نص  )ي:) رقم) بند 

ما لي:)اإل ارة العامة

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي2) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2020)تحت رقم)09288ي.

805I

BREFMA

 Société « ABATTOIR

CHICHAOUA « SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BREFMA

 IMM(N°20 AVMASSAOUD

 AL WIFKAOUI CITE SALAM

 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC

 Société « ABATTOIR

CHICHAOUA « SARL(AU شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 22 تجزئة 

الزهراء شيشاوة مراكش - 000ي2 

شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

583ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 Société(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

 » ABATTOIR CHICHAOUA »

.SARL AU

غرض الشركة بإ جاز):)تربية وذبح)

الدواأن.

عنوان املقر االأتلاعي):)22)تجزئة)

000ي2  (- مراكش) شيشاوة  الزهراء)

شيشاوة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: اعراب) حسن  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اعراب  حسن  السيد 

شيشاوة) 000ي2) املركز) شيشاوة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) اعراب  حسن  السيد 

شيشاوة) 000ي2) املركز) شيشاوة 

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بامنتانوت))بتاريخ)يي)نونبر)

2020)تحت رقم)390/2020.

80(I

HANA COMPTA MAROC

»ARKAN EL JADIDA«
إعالن متعد  القرارات

HANA COMPTA MAROC

 RESIDENCE AL WAFA N°Aي

 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL(JADIDA ، 24000، EL(JADIDA

MAROC

«ARKAN EL JADIDA» »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االأتلاعي: رقم 9، 
زنقة الفرابي، الجد دة - 22000 

الجد دة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

ي)ي)ي.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

املؤرخ في))2)أكتوبر)2020)تم اتخاذ)

القرارات التالية:)
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قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)
-)أوال تلد د في غرض الشركة إلضافة)
الصحة) (- الضيافة.) -) ار  (: أنشطة)
التدريب) فعاليات  (- والرفاهية.)
ثانيا  د ر) (- عام.) بشكل  والتوأيه 
الشركة مد ر أو أكثر يعينهم الشريك)
نزهة) السيدة  تعيين  تم  الوحيد.)
يCIN F29209)واآلنسة ططه) هفتي)
كلسيرتين) (CIN M532727 صوفيا)
-)في العالقات مع البنوك) باالشتراك.)
التوقيع) ،) كون  املالية) واملؤسسات 
ا لجليع اإلأراءات)

ً
أو مشترك ا 

ً
بسيط

الشركة) تلتزم  لن  (- بها.) املتعلقة 
ططه) لآلنسة  البسيط  بالتوقيع 
ثالثا  قرر بشكل متناسب) (- صوفي.)
امسا�سي) النظام  إصالح  بشأن 

للشركة.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)
الذي  نص) 5ي:)  -  2 رقم) بند 
-)مسير) -)نشاط الشركة.) عل2 ما لي:)

الشركة.)
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالجد دة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)98)25.
807I

(COMPTABLE((مكتب املحاسبة

 SOCIETE ORIENTALE DES
 ETUDES TECHNIQUES

)(S.A.R.L-A.U
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

(COMPTABLE( مكتب املحاسبة
زنقة فاس اقامة رياض املد نة 
الطابق الثاني رقم 20 بركان ، 

0000)، بركان املغرب
 SOCIETE ORIENTALE DES

ETUDES(TECHNIQUES (S.A.R.L-
A.U) شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي : شقة 8 

ب 3 زاوية زنقة فاس و زنقة الشهداء 
بركان - 3000) بركان املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5ي58.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر) (2020 شتنبر) 8ي) في) املؤرخ 
 SOCIETE ORIENTALE DES حل)
ETUDES TECHNIQUES (S.A.R.L-
A.U))شركة ذات مسؤولية محدو ة)
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسلالها)
مقرها) وعنوان  90.000) رهم 
زنقة) زاوية  (3 ب) (8 شقة) اإلأتلاعي 
فاس و زنقة الشهداء)بركان)-)3000) 

بركان املغرب نتيجة لعجز ما ي.
و عين:

و) العد   ( سفيان) السيد)ة))
عياض) القا�سي  زنقة  0ي) عنوانه)ا))
 (3000 بركان) الرياض  حي  االو 2 

بركان املغرب كلصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
 8 وفي شقة) (2020 شتنبر) 8ي) بتاريخ)
ب)3)زاوية زنقة فاس و زنقة الشهداء)

بركان)-)3000))بركان املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي) أنبر) بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2020)تحت رقم)533/2020.

808I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

BIOGEN TECH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY(AL(AMAL(AV «D«  IMM

 227 APPT 1 SALE ، 11160، SALE
MAROC

BIOGEN TECH شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة 

الكتبية رقم 2) الشقة 3 تابريكت 
زنقة الكتبية رقم 2) الشقة 3 

تابريكت 000يي سال املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
223ي3.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم) (2020 نونبر) 9ي) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«00.000ي) رهم»)أي من)»00.000ي 
عن) »200.000) رهم») إ 2)  رهم»)
مع   ون) مقاصة  إأراء) ( (: طريق)
الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي) أنبر) بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2020)تحت رقم)35585.
809I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

EASY H LOGISTIC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM(GHA 6ème(étage,

 bureau(n°43 centrak(park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia(maroc
EASY H LOGISTIC  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي سكن 
أنان زيتون GH8 مبنى ي شقة 

7ي بني  خلف - 28000 املحلد ة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(725

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (0(
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 EASY (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

. H LOGISTIC

نقل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير

العلليات) أليع  تنفيذ   لكنها 

املتوافقة أو التي تتعلق بهذا الغرض))

وعل2 وأه الخصوص:

القيام بنشاط النقل والخدمات) (

اللوأستية

أو) بالتأأير  البضائع  نقل  النقل:)

،)وخطوط أحا  ة ومتعد ة) املكافأة)

وألع) (، و ولية) وطنية  (، الوسائط)

وتوزيع)؛

واممتعة) الشحن  خدمات 

واملنصات) واملطارات  املوانئ  في 

السكك) ومحطات  اللوأستية 

للتأأير) البضائع  إ ارة  ؛) الحد د ة)

الخاصة) املستو عات  في  املكافأة  أو 

ومخازن اآلخرين)؛

)تأأير اآلالت واملعدات امليكانيكية)

ملناولة البضائع)؛

والبر د السريع) (، السفر السريع) (

الشحن) ووكيل  (، الطرو ) ونقل  (،

املعدات) وتصد ر  واستيرا   (،

املتعلقة) وامللحقات  واإلمدا ات 

بأنشطة النقل البري.

وال) (، البار ) التخزين  أنشطة  (

العام) العام واملخزن  التخزين  سيلا 

(، وإ ارة املخزون) (، السلع) لجليع  (،

وإعدا ) (، املا ي) الصناعي  والتوزيع 

وعلوًما أليع) (، واملناولة) (، الطلبات)

(، اللوأستية) املنصات  خدمات 

وأليع الشركات أو الصناعات تتعلق)

بشكل مباشر أو غير مباشر باستخدام)

التبر د).

سكن) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

7ي  شقة) ي) مبنى) (GH8 أنان زيتون)

بني  خلف)-)28000)املحلد ة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: العكيلي) هشام  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202)الجريدة الرسمية   346

عنوانه)ا)) العكيلي  هشام  السيد 

سكن أنان زيتون)GH8)مبنى)ي)شقة)

املحلد ة) (28000 بني  خلف) 7ي)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) العكيلي  هشام  السيد 

سكن أنان زيتون)GH8)مبنى)ي)شقة)

املحلد ة) (28000 بني  خلف) 7ي)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي  بتاريخ) ( باملحلد ة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم))72ي.

0Iي8

ميرالوز

MERALUZ
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ميرالوز

شارع ا ريس االول اقامة ماي لوج 

مكتب رقم ي2 ، 90000، طنجة 

املغرب

MERALUZ شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

ا ريس االول افامة ماي لوج مكتب 

رقم ي2 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

0099يي

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MERALUZ

استيرا ) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

وبيع موا  البناء.

شارع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

ا ريس االول افامة ماي لوج مكتب)
رقم)ي2 - 90000)طنجة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 250 ( (: بوحد د) عثلان  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 250 ( (: الحسين بوحد د) السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 250 ( (: السيد نور الد ن بوحد د)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

السيد فريد بوحد د):))250)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عثلان بوحد د عنوانه)ا))
شارع محلد السا س اقامة اوفشور)
طنجة) (90000  22 رقم) (2 الطابق)

املغرب.

السيد الحسين بوحد د عنوانه)ا))

البرانص رياض زنقة الشهيد محلد)

الحبيب)90000)طنجة املغرب.

بوحد د) الد ن  نور  السيد 

اسلاعيل) موالي  شارع  عنوانه)ا))
 ( الطابق) ريان  اقامة  تيزنيت  زنقة 

الرقم)33 90000)طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) بوحد د  فريد  السيد 

البرانص رياض زنقة الشهيد محلد)

الحبيب)90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عثلان بوحد د عنوانه)ا))
شارع محلد السا س اقامة اوفشور)
طنجة) (90000  22 رقم) (2 الطابق)

املغرب

السيد الحسين بوحد د عنوانه)ا))

البرانص رياض زنقة الشهيد محلد)

الحبيب)90000)طنجة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

نونبر) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)802).

Iيي8

Cabinet(Nord(Assistance

AGRITROPICAL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

استلرار نشاط الشركة

Cabinet(Nord(Assistance
20 شارع محلد الخامس ,إقامة  نيا 

صنف B رقم 8 ، 90000، طنجة 
املغرب

AGRITROPICAL »شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة»

وعنوان مقرها االأتلاعي: 7ي شارع 
BOVAPES- محلد الخامس إقامة

BUILDING - 90000 طنجة املغرب.
»استلرار نشاط الشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
ي)3ي8.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
تقرر (2020 0ي) أنبر) في)  املؤرخ 

)ما  لي:
)قرار بعدم حل الشركة رغم) ( ( ي.)

الخسائر املسجلة.
الشركة) رأسلال  تخفيض  ( ( ( (.2

بلبلغ يساوي))75,7ي.))).ي) رهم
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
ي2) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)9)2373.

2Iي8

FIDUCIAIRE(FIDBOSS(Comptable(Agréé

RAHIM INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable(Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;
 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
 RAHIM INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 59ي، 
شقة رقم 03 ، حي السعيد ة ، ب. 

م. ع - 0ي500 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

9)7ي5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) (2020 03) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.RAHIM INTERNATIONAL

نقل) غرض الشركة بإ جاز):)-)

البضائع لحساب الغير وطنيا و  وليا.)

أشغال مختلفة. (-

عنوان املقر االأتلاعي):)رقم)59ي،)

شقة رقم)03)،)حي السعيد ة)،)ب.)م.)

ع)-)0ي500)مكناس املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: رحيم) نزهة  السيدة 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) رحيم  نزهة  السيدة 

)حي السعيد ة)،)ب.)م.)ع) 59ي،) رقم)

0ي500)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) رحيم  نزهة  السيدة 

)حي السعيد ة)،)ب.)م.)ع) 59ي،) رقم)

0ي500)مكناس املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

22) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

2020)تحت رقم)2390.

3Iي8
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aice compta

OUHOUD MARKET
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc

OUHOUD MARKET  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  زنقة 

سلية إقامة شهرزا  3 الطابق 5 
رقم 22 النخيل - 20370 البيضاء 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

283385

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 8ي) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. OUHOUD MARKET

تسويق) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الصناعية) الكهربائية  املعدات  كافة 

والزراعية.
زنقة) ( (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
سلية إقامة شهرزا )3)الطابق)5)رقم)

22)النخيل)-)20370)البيضاء)املغرب)

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: بلغدار) سعيد  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بلغدار  سعيد  السيد 
ي)،رقم) بلوك) عثلان  سيدي  شارع 

0ي 20700)البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بلغدار  سعيد  السيد 
ي)،رقم) بلوك) عثلان  سيدي  شارع 

0ي 20700)البيضاء))املغرب)
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)758025.
2Iي8

COMTA SAF FIDUCIAIRE

H.N. GARDE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

COMTA SAF FIDUCIAIRE
اتشقة 3ي العلارة 23 الطابق 2 
 APPT 13 زنقة الزرقطوني فاس
 IMM 23 RUE(ZERKTOUNI،

MAROCاملغرب FES30000، فاس
H.N. GARDE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
 FES  وعنوان مقرها اإلأتلاعي

 ,N° 6 LOTS(SIJLEMASSA(RTE
IMOUZZER - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(5383

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (2(
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 H.N. (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.GARDE
(: بإ جاز) الشركة  غرض 
 SURVEILLANCE, SECURITE ET

.PROTECTION
 FES ( (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
 ,N° ( LOTS SIJLEMASSA RTE
IMOUZZER - 30000)فاس املغرب.

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

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد نشاط محلد):))500)حصة)
بقيلة)00ي) رهم للحصة).

السيد حربيل عبد الخالق):))500 
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محلد  نشاط  السيد 
طريق) سيجليلاسة  تجزئة  (( رقم)

ا لوزار)30000)فاس املغرب.
الخالق) عبد  حربيل  السيد 
ا حي) ( مكرر بلوك) (9 رقم) عنوانه)ا))

الوفاق زواغة)30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) محلد  نشاط  السيد 
طريق) سيجليلاسة  تجزئة  رقم 

ا لوزار))30000)فاس املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)2020/ي9)3.
5Iي8

(COMPTABLE((مكتب املحاسبة

 OUSSAMA ZIXX CAR
)(S.A.R.L-A.U

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

(COMPTABLE( مكتب املحاسبة
زنقة فاس اقامة رياض املد نة 
الطابق الثاني رقم 20 بركان ، 

0000)، بركان املغرب
OUSSAMA(ZIXX(CAR (S.A.R.L-

A.U) شركة ذات مسؤولية محدو ة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 23 
زنقة مليلية احفير - 3050) احفير 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7299

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) )ي)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

OUSSAMA ZIXX CAR (S.A.R.L-

.(A.U

كراء) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

 23 رقم) (: عنوان املقر االأتلاعي)

احفير) ((3050 (- زنقة مليلية احفير)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: اسامة) طيب  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

000ي  (: اسامة) طيب  السيد  (

بقيلة)00ي) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اسامة  طيب  السيد 

سكن وكالة الصناعة التقليد ة الحي)

تاوريرت) ((0800 تاوريرت) القد م 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

لطيفة) اللوي  عبد  السيدة 

حي الحسني زنقة النعلان) عنوانه)ا))

رقم)23)وأدة))0030))وأدة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

)ي) أنبر) بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2020)تحت رقم)525/2020.

I)ي8
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE SAIF ET SALMA

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°29

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  SOCIETE SAIF ET SALMA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي قصر براني 

مدغرة 722 الراشيد ة  - 52000 

الراشيد ة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9355

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2020 نونبر) (23 املؤرخ في)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

   SOCIETE SAIF ET SALMA SARL

مبلغ رأسلالها)0.000ي) رهم وعنوان)

مقرها اإلأتلاعي قصر براني مدغرة)

722)الراشيد ة))-)52000)الراشيد ة)

املغرب نتيجة ل):)االزمة).

قصر) ب  التصفية  مقر  حد   و 

(- ( الراشيد ة) (722 مدغرة) براني 

52000)الراشيد ة املغرب.)

و عين:

و) ( افتيس) ( ( سليرة) السيد)ة))

 52000 ( الراشيد ة) عنوانه)ا))

)ة)) كلصفي) املغرب  الراشيد ة 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالرشيد ة))بتاريخ)ي2)نونبر)

2020)تحت رقم)388.

7Iي8

Atlas Valora Conseil

GITE GLIZ
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Atlas Valora Conseil

 N°8, Immeuble 186, Ibn

 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH املغرب

GITE GLIZ شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وار 

أسرتك   52ي22  أسني إقليم الحوز  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9ي095ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 يي) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 GITE (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.GLIZ

استغالل) (: غرض الشركة بإ جاز)

وكراء) الضيافة  و  ار  نزل  تسيير  و 

الجوالت) تنظيم  االستقبال،) غرف 

والرحالت) الخرأات  و  السياحية 

امليدانية للزبناء.

:) وار) االأتلاعي) املقر  عنوان 

52ي22))أسني إقليم الحوز)) أسرتك)))

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

00ي  ( (: حسن) محطوط  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محطوط حسن عنوانه)ا))

 وار أسرتك)52ي22))أسني)))املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محطوط حسن عنوانه)ا))

 وار أسرتك)52ي22))أسني)))املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي2) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)9222.

8Iي8

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE OUCHAHWA

TRAV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°29

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE OUCHAHWA TRAV

SARL AU  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي مركز ا كلي 

ملعب كلليلة  - 52000 الراشيد ة 

املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تم) (2020 2ي) أنبر) في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  «2.500.000) رهم»)

«2.500.000) رهم»)إ 2)»2.300.000 

تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد ة أو عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي2  بتاريخ) ( بالرشيد ة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)389.

9Iي8

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

ALFINTAS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 25
20000، Casablanca(Maroc

AlFintas شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي منتزه 
شاطئ تطوان ، مبنى شور 2 ، محل 
002 ، طريق كابو نيغرو، مرتيل   - 0 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي7ي28
 02 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020  أنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.AlFintas
استيرا ) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

أثاث منز ي.
منتزه) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
2)،)محل) ،)مبنى شور) شاطئ تطوان)
002)،)طريق كابو نيغرو،)مرتيل)))-)0 

تطوان املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
صالح) أاسم  وسف  السيدة 
حصة) (250 ( (: شريفة) الحلي�سي 

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
صالح) أاسم  وسف  السيدة 
حصة) (250 ( (: عائشة) الحلي�سي 

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
صالح) أاسم  وسف  السيد 
الحلي�سي عبد املحسن):))30ي)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
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صالح) أاسم  وسف  السيدة 
80)حصة بقيلة) ( (: الحلي�سي فدوى)

00ي) رهم للحصة).
السيدة يعقوب  وسف الحلي�سي)
00ي) رهم) 70)حصة بقيلة) ( (:  الل)

للحصة).
السيدة يعقوب  وسف الحلي�سي)
00ي) رهم) 70)حصة بقيلة) ( (: نجالء)

للحصة).
 YYH HOLDINGS الشركة)
00ي  ):)LIMITED)حصة بقيلة) (150

 رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
صالح) أاسم  وسف  السيدة 
عنوانه)ا)) شريفة  الحلي�سي 
 0  2( قسيلة) (،5 قطعة) الفتناس،)

الكويت الكويت.
صالح) أاسم  وسف  السيدة 
عنوانه)ا)) عائشة  الحلي�سي 
 0  2( قسيلة) (،5 قطعة) الفتناس،)

الكويت الكويت.
صالح) أاسم  وسف  السيد 
عنوانه)ا)) املحسن  عبد  الحلي�سي 
الشويخ قطعة)2)شارع)23)منزل)يي 0 

الكويت الكويت.
صالح) أاسم  وسف  السيدة 
فريحة) عنوانه)ا)) فدوى  الحلي�سي 
ي 0)الكويت) ي3)منزل) 3)شارع) قطعة)

الكويت.
السيدة يعقوب  وسف الحلي�سي)
 2 قطعة) الشامية  عنوانه)ا))  الل 

شارع)25)مبنى)5 0)الكويت الكويت.
السيدة يعقوب  وسف الحلي�سي)
هللا) عبد  ضاحية  عنوانه)ا)) نجالء)
 0  20 مبنى) (22 شارع) (2 سالم قطعة)

الكويت الكويت.
 YYH HOLDINGS الشركة)
 0 أير�سي) عنوانه)ا)) (LIMITED

أير�سي املللكة املتحدة.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
صالح) أاسم  وسف  السيدة 
فريحة) عنوانه)ا)) فدوى  الحلي�سي 
ي 0)الكويت) ي3)منزل) 3)شارع) قطعة)

الكويت

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

02) أنبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)288/20.

820I

العيون استشارات

TRAVENIR SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

العيون استشارات
رقم ي3 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب

travenir(sahara شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي مد نة 

الوحدة الشطر 2 بلوك j رقم735 

العيون - 70000 العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.279(7

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 07) أنبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

سعيد) محلد  )ة)) السيد) تفويت 

من) اأتلاعية  حصة  (200 سعيد)

أصل)000.ي)حصة لفائدة))السيد))ة))

احلد سعيد))بتاريخ)07) أنبر)2020.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)22) أنبر)

2020)تحت رقم)ي3ي3.

Iي82

FIDUCIAIRE LAMIN

MAXI DU NORD
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE LAMIN

 IMM 19 BUREAU(N5 ETAGE 4

 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES(MAROC

MAXI DU NORD شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وار 
سيدي حلو مفتاح باب مرزوقة  - 

35000 تازة  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2555

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 نونبر) (20 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
  MAXI DU NORD الشريك الوحيد)
مبلغ رأسلالها)0.000ي) رهم وعنوان)
حلو) سيدي  اإلأتلاعي  وار  مقرها 
تازة)) (35000 (- ( باب مرزوقة) مفتاح 

املغرب نتيجة ل):)توقف النشاط.
ب  وار) التصفية  مقر  حد   و 
(- ( باب مرزوقة) سيدي حلو مفتاح 

35000)تازة))املغرب.)
و عين:

و) ( مشينو) ( منير) السيد)ة))
مفتاح) حلو  سيدي  عنوانه)ا)) وار 
املغرب) ( تازة) (35000 ( مرزوقة) باب 

كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2) أنبر) بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2020)تحت رقم)597.
822I

 CABINET COMPTABLE AL MESSOUDI

AHMED

FDAN CAR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

 CABINET COMPTABLE AL
MESSOUDI AHMED

 AV(DE(LA(LIBERTE 80 IMM
 GIBRALTAR(BUREAU 21 C

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

FDAN CAR شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي البرانص 
ي زنقة ابن االثير رقم 58 - 90000 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
555)0ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 نونبر) (09 املؤرخ في)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها) مبلغ  ( (FDAN CAR
مقرها) وعنوان  00.000ي) رهم 
اإلأتلاعي البرانص)ي)زنقة ابن االثير)
املغرب) طنجة  (90000  -  58 رقم)

نتيجة ل):)حل مبكر للشركة.
و حد  مقر التصفية ب البرانص)
 90000  -  58 زنقة ابن االثير رقم) ي)

طنجة املغرب.)
و عين:

بونقوب) ( الناصر) عبد  السيد)ة))
ابن) زنقة  ي) البرانص) عنوانه)ا)) و 
90000)طنجة املغرب) 7ي  االثير رقم)

كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
العقو ) تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
نونبر) (20 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)592).
823I

HIBA TAFILALTE SERVICES

 INDISTRIE NENANI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HIBA TAFILALTE SERVICES
 RUE 7 N° 160 HAY(MAAMORA

 KENITRA ، 14000، KENITRA
MAROC

 INDISTRIE NENANI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 59 علارة 
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 

العزيز رقم 2 القنيطرة - 2000ي 
القنيطرة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57307

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (20

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.INDISTRIE NENANI SARL AU

البنا ات) (: غرض الشركة بإ جاز)

الحد د ة وامشغال املختلفة.

عنوان املقر االأتلاعي):)59)علارة)

موالي عبد العزيز شارع موالي عبد)

2000ي  (- القنيطرة) (2 رقم) العزيز 

القنيطرة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: بالغنوي) السيد  د ن 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

000ي  (: بالغنوي) السيد  د ن  (

بقيلة)00ي) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بالغنوي  السيد  د ن 
الشباب) حي  (39 رقم) ي9) زنقة)

القنيطرة)2000ي)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بالغنوي  السيد  د ن 
الشباب) حي  (39 رقم) ي9) زنقة)

القنيطرة)2000ي)القنيطرة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)23)نونبر)

2020)تحت رقم)2027.

822I

MARINA VIEAW SARL

مارينا فييو
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARINA VIEAW SARL

 RUE 29 AMR(IBN(AL(HASS

 4 ETAGE(N32 bureau(ste

 SYNDIWAFA(TANGER(Ex(hotel

 atnger ، 90020، TANGER

MAROC

مارينا فييو شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي املركز 

التجاري طنجة بولفار متجر رقم 2) 

ملتقى شارع محلد الخامس وماركو 

بولو بطنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي055يي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 0ي)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

مارينا) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

فييو.

خدمات) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

تحضير الوأبات والوأبات الخفيفة)

الحلويات) (، السريعة) الوأبات  (،

(، بيع الوأبات الجاهزة) واملللحات،)

السندويشات)،)البرغر)،)السلطات)،)

البيتزا)،)البطاطس املقلية)،)الفطائر)

في املوقع أو) (، الحلويات) (، الوافل) (،

للطلبات الخارأية).

املركز) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

 (2 التجاري طنجة بولفار متجر رقم)

ملتقى شارع محلد الخامس وماركو)

بولو بطنجة)-)90000)طنجة املغرب.

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

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتا ي:

00ي  ( (: البوخاري) أالل  السيد 
حصة بقيلة)000.ي) رهم للحصة).

00ي  (: البوخاري) أالل  السيد  (
بقيلة)000.ي) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد أالل البوخاري عنوانه)ا))
شارع اسبانيا اقامة سيتي سنتر إر2 
بطنجة) (59 شقة) الخامس  الطابق 

90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بنبغدا   أ وب  السيد 
بطنجة) 28ي) رقم) بوقنا ل  زنقة 

90000)طنجة))املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
09) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 
.M2020)تحت رقم)98000ي2202ي
825I

FIDUHOUSE

BASMA FISH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUHOUSE
رقم ) مكاتب طيبة زنقة غسان 
كنفاني ، 30000، فاس املغرب

BASMA FISH شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي                                                                                                                                        
     رقم ))2  وار اوال  حلو اوال  

الطيب احواز  - 30023 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(5375

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 02) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.BASMA FISH
استيرا ) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

وتصد ر امسلاك.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((: االأتلاعي) املقر  عنوان 
رقم)))2) وار اوال  حلو اوال  الطيب)

احواز))-)30023)فاس املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: ملول  وسف) السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ملول  وسف  السيد 
البورنيات)) حي  (2 بلوك) (25 الرقم)

30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ملول  وسف  السيد 
البورنيات) حي  (2 بلوك) (25 الرقم)

30000)فاس املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)25)3.

82(I

expert(comptable

  STE   AHNANI  AGRICOL 
-  Sarl

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تفويت حصص

expert(comptable
nador ، 62000، nador(maroc

 STE   AHNANI  AGRICOL  -  Sarl 
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي أوال  
ابراهيم - رقم )2ي - زنقة املنال  - 

2000) الناظور  املغرب .
تفويت حصص
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رقم التقييد في السجل التجاري 

2925ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 مارس) 2ي) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
)ة))سعيد البطوي)) تفويت السيد)

325)حصة اأتلاعية من أصل)325 

سلير  راز) )ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

بتاريخ)2ي)مارس)2020.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

 22 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم))379.

827I

STE CAC CONSEIL

SMART ACHGHAL (S.A(
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

STE CAC CONSEIL

 N°19 BLOC(J5 CITE(DAKHLA

 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC

)SMART(ACHGHAL (S.A  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : زنقة 

الساقية الحلراء حي التوامة  - 

87200  بيوكرى املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

929ي2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. SMART ACHGHAL (S.A(

( غرض الشركة بإ جاز):))

أشغال))البناء)وامشغال املختلفة;

الدراسة التقنية لللباني).

زنقة) (: (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

(- ( التوامة) حي  الحلراء) الساقية 

87200))بيوكرى املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد رشيد املو ن)):))500)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 500 ( (: اوزاويت) لحسن  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( املو ن) رشيد  السيد 

شارع عالل بن عبد هللا حي التوامة)
بيوكرى) ( (87200 باها) ا ت  شتوكة 

املغرب.

السيد لحسن اوزاويت عنوانه)ا))

اسا) 0ي0ي8) ( ( اسلاعيل) املو 2  حي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( املو ن) رشيد  السيد 

شارع عالل بن عبد هللا حي التوامة))
بيوكرى) (87200 باها) ا ت  شتوكة 

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

2020)تحت رقم)2)22.

828I

SOCIETE CINEMATOGRAPHIQUE ALGOLUX

ALGOLUX
شركة املساهلة

قفل التصفية

 Société(Cinématographique

ALGOLUX

شركة مساهلة »في طور التصفية» 

برأسلال   500.000,00  رهم

املقر االأتلاعي: 32 محج اممير 

موالي عبد هللا – طنجة

السجل التجاري ي2ي3 – 

التعريف الجبائي 2902825

قفل التصفية  

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

العام) الجلع  قرر  9ي) ونيو2020)

   ALGOLUX ( ( ( لشركة) االستثنائي 

بلكان مقرها االأتلاعي ما  لي:

املصا قة عل2 حسابات املصفي

تصفية) قفل  عل2  املصا قة 

الشركة)

)املوافقة عل2 إنهاء)مهلة املصفي:)

ب) الساكن  وكريم  رشيد  السيد 

الدار) بوركون  امق�سى  إقامة  9ي)

البيضاء.)

وقد تم اإل داع القانوني باملحكلة)

7ي) أنبر) بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2020)تحت رقم)237277

829I

MON COMPTABLE SARL

AUTO ECOLE RAMLI
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

MON COMPTABLE SARL

 36RUE(DE(BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

AUTO ECOLE RAMLI شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 22 شارع 

معا  بن أبل الطابق ي شقة ي - 

0000) وأدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29973

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 نونبر) (30 في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

 33 منير راملي) )ة)) تفويت السيد)

حصة اأتلاعية من أصل))))حصة)

لفائدة))السيد))ة))محلد راملي بتاريخ)

30)نونبر)2020.

 33 منير راملي) )ة)) تفويت السيد)

حصة اأتلاعية من أصل))))حصة)

واعلي) هللا  عبد  )ة)) السيد) ( لفائدة)

بتاريخ)30)نونبر)2020.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
22) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)3029.

830I

CABINET RAMI EXPERTISE

MEDICAL EXCELLENCE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal

 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,
 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc
MEDICAL EXCELLENCE شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 22 شارع 
محلد السالوي فاس - 30000  

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي220)

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (02
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MEDICAL EXCELLENCE
تاأر)) (- (: بإ جاز) الشركة  غرض 
تاأر ام وات) بالتقسيط أوبالجللة،)

الطبية والجراحة)
االستيرا ) ( وسيط) أو  تاأر  (-

والتصد ر
-)بائع كلاليات أو لوازم))الصيدلة.
22)شارع) عنوان املقر االأتلاعي):)
محلد السالوي فاس)-)30000))فاس)

املغرب.



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202)الجريدة الرسمية   352

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

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: السيد الحلالوي زكرياء)
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الحلالوي زكرياء)عنوانه)ا))
92ي)الداخلة) حي وا ي الشياف رقم)

73000))الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الزهراء) فاطلة  البخاري  السيدة 
الوحدة) حي  579ي) رقم) عنوانه)ا))

بنسو ة فاس)30000)فاس املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)32)3.
Iي83

ANDERSEN CONSULTING

 LYCEE IBN AL BAYTAR AL
ANDALOUSSI PRIVE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تحويل املقر االأتلاعي للشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE(DE(GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
 LYCEE IBN AL BAYTAR AL

 ANDALOUSSI PRIVE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 9ي شارع 
علر ابن الخطاب - 90000 طنجة 

املغرب.
تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.75879

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)7ي)نونبر)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
«9ي)شارع علر ابن الخطاب)-)90000 
شارع احلد) (32« إ 2) طنجة املغرب»)
 90000 (- برشلونة) سابقا  املقري 

طنجة))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)237378.
832I

MON COMPTABLE SARL

AUTO ECOLE RAMLI
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير أد د للشركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE(DE(BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

AUTO ECOLE RAMLI  شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 22 شارع 
معا  بن أبل الطابق ي شقة ي - 

0000) وأدة املغرب.
تعيين مسير أد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29973

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2020 نونبر) (30 املؤرخ في)
مسير أد د للشركة السيد)ة))واعلي)

عبد هللا راملي محلد كلسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
22) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)3029.
833I

مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز موثق

 MAROC MEDICAL
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
مالءمة النظام امسا�سي للشركة

مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز 
موثق

الدار البيضاء شارع 2 مارس زنقة 
امستر ام علارة ) الرقم ) - الطابق 

2 ، 20290، الدار البيضاء املغرب
 MAROC MEDICAL SERVICES
»شركة ذات املسؤولية املحدو ة»
وعنوان مقرها االأتلاعي: الدار 

البيضاء، شارع 2 مارس زنقة 
امستر ام، علارة ) الرقم 5. - 

20290 الدار البيضاء املغرب.

»مالءمة النظام امسا�سي للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

7979ي2.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

تقرر) (2020 نونبر) (28 في) املؤرخ 

للشركة) امسا�سي  النظام  مالءمة 

توسيع) -ي) القانون:) مقتضيات  مع 

النشاط التجاري للشركة

-2)تغيير مقر الشركة

-3)هبة حصص

التجاري) النشاط  توسيع  (2-

للشركة

امسا�سي) القانون  تعد ل  (5-

للشركة

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

8ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)758057.

832I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

CAFE ARIJ ROSE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

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

CAFE ARIJ ROSE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي بلوك ي2 

تجزئة اشلشام الرفا ف صفرو - 

000ي3 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي2ي3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) (2020 08) أنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 CAFE (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.ARIJ ROSE

غرض الشركة بإ جاز):)مقهى.

ي2  عنوان املقر االأتلاعي):)بلوك)

(- صفرو) الرفا ف  اشلشام  تجزئة 

000ي3)صفرو املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 500 ( (: هند) شنيشل  السيدة 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 500 ( (: محلد) شنيشل  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) هند  شنيشل  السيدة 

شقة رقم)2)اقامة سلمى غابة بلحلر)

000ي3)صفرو املغرب.

السيد شنيشل محلد عنوانه)ا))

شقة رقم)2)اقامة سلمى غابة بلحلر)

000ي3)صفرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) هند  شنيشل  السيدة 

شقة رقم)2)اقامة سلمى غابة بلحلر)

000ي3)صفرو املغرب

السيد شنيشل محلد عنوانه)ا))

شقة رقم)2)اقامة سلمى غابة بلحلر)

000ي3)صفرو املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

22) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2020)تحت رقم))27.

835I
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SODIGECO SARL

AZARO SPA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SODIGECO SARL

يي شارع الداخلة الطابق 3 رقم 8 ، 

50000، مكناس املغرب

AZARO SPA SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي إقامة 

سيليكت الطابق 5 رقم 0ي املد نة 

الجد دة مكناس - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

77)ي5

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 7ي)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.AZARO SPA SARL AU

 SALON (: غرض الشركة بإ جاز)

.DE BEAUTE

إقامة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
املد نة) 0ي) رقم) (5 الطابق) سيليكت 

مكناس) (50000 (- الجد دة مكناس)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

00ي  ( (: اعزارو) نسرين  السيدة 

حصة بقيلة)00,00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة نسرين اعزارو عنوانه)ا))
  25 رقم) التفاح  شارع  البرانص 

0)900)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نسرين اعزارو عنوانه)ا))
 25 رقم) التفاح  شارع  البرانص 

0)900)طنجة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
02) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

2020)تحت رقم)2220.

83(I

ICOMPTAMIX

STE OTAKA AFRIQUE II
إعالن متعد  القرارات

ICOMPTAMIX
 BLOC 3 NR 98 RUE(ESSAOUIRA

Q.I ، 80000، AGADIR(maroc
STE OTAKA AFRIQUE II »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة»
 LOTS :وعنوان مقرها االأتلاعي

 QUARTIER INDUSTRIELE
 N°298 LAAYOUNE - 70000

.LAAYOUNE MAROC
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.30985

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2020 نونبر) 2ي) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تفويت حصص
قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تحويل املقر االأتلاعي للشركة)
قرار رقم)3:)الذي  نص عل2 ما لي:)

رفع راسلال الشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)
بند رقم)---------:)الذي  نص عل2)

ما لي:)-------------
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)ي2) أنبر)

2020)تحت رقم)2020/ي2ي3.

837I

ANDERSEN CONSULTING

 LYCEE IBN AL BAYTAR AL
ANDALOUSSI PRIVE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
رفع رأسلال الشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE(DE(GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
 LYCEE IBN AL BAYTAR AL

 ANDALOUSSI PRIVE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 9ي شارع 
علر ابن الخطاب - 90000 طنجة 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.75879

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم) (2020 نونبر) 7ي) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«220.000.ي) رهم»)أي من)»0.000ي 
عن) »250.000.ي) رهم») إ 2)  رهم»)
مع   ون) مقاصة  إأراء) ( (: طريق)
الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)237378.

838I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

 MAROC OUELLAL DES
TRAVAUX PUBLICS MOTP

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

اقامة ساحة فاس الطابق االول 
مكتب رقم ي شارع ابراهيم رو اني 
م.ج فاس ، 30000، فاس املغرب

 MAROC OUELLAL DES
 TRAVAUX PUBLICS MOTP

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وار 

الكفان عين الشقف فاس - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(5395

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) (2020 09) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 MAROC OUELLAL DES (:

.TRAVAUX PUBLICS MOTP

غرض الشركة بإ جاز):)تاأر موا )

بناء.

:) وار) االأتلاعي) املقر  عنوان 

 30000 الكفان عين الشقف فاس)-)

فاس املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي)حصة) ( (: السيد عزيز والل)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

فاس) السيد عزيز والل عنوانه)ا))

30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

فاس) السيد عزيز والل عنوانه)ا))

30000)فاس املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي2) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)97)3.

839I
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SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

PITON CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
PITON CONSEIL شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 0ي 
زنقة اللقالق فيرم بروتون تجزئة 

بوسيجور الطابق الثاني الشقة 9  - 
20200 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

77ي255.
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) (2020 نونبر) )ي) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«900.000) رهم»)أي من)»00.000ي 
عن) »000.000.ي) رهم») إ 2)  رهم»)
مع   ون) مقاصة  إأراء) ( (: طريق)
الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)702ي3.
820I

FIDUCEL  SARL AU

ايور با
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCEL  SARL AU
 RES(YAZAMANE  III(IMM 6

 APPT 4 ROUTE(DE(KENITRA ،
11160، SALE(MAROC

ا ور با شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي املنزه 
رقم 209ي حي يعقوب املنصور - 

50ي0ي الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي9ي28ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (02
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)ا ور با.

(- مخبزة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
قاعة شاي).

:)حي املنزه) عنوان املقر االأتلاعي)
(- املنصور) يعقوب  حي  209ي) رقم)

50ي0ي)الرباط املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: بوهدي) ا وب  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ا وب بوهدي عنوانه)ا))حي)
املنزه رقم)209ي)حي يعقوب املنصور)

50ي0ي)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ا وب بوهدي عنوانه)ا))حي)
املنزه رقم)209ي)حي يعقوب املنصور)

50ي0ي)الرباط املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
0ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2020)تحت رقم)9يي).
Iي82

FUTURE CONSEIL

VISION CASH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

50 زنقة  وسف بن تاشفين الطابق 
امول ، 00ي)2، برشيد املغرب
VISION CASH  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 85 الطابق 
االر�سي حي بن مسعو  برشيد - 

00ي)2 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7ي22ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 5ي) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. VISION CASH
مسير) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

شركة وكيل بالعلولة).
 85 (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
مسعو ) بن  حي  االر�سي  الطابق 

برشيد)-)00ي)2)برشيد املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: ( السيدة سامية خو�سي)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة سامية خو�سي عنوانه)ا))
ي2  رقم) (72 زنقة) ي) اال ريسية) حي 
الدار البيضاء)20530))الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سامية خو�سي عنوانه)ا))
ي2  رقم) (72 زنقة) ي) اال ريسية) حي 
الدار البيضاء)20530))الدار البيضاء)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
23) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2020)تحت رقم)9ي)ي.
822I

CABINET MARZAK MOHAMMED

IMMOCOB SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

 CABINET MARZAK
MOHAMMED

 N°38 RUE(LONDON(APPT01
 EL(JADIDA ، 24013، EL(JADIDA

MAROC
IMMOCOB SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 32 

محل رقم 2 شارع أبران خليل 
أبران إقامة نسيم تجزئة النجد  - 

22000 الجد دة املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
33ي2ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم) (2020 نونبر) )ي) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «900.000.ي) رهم»)
 2.000.000« إ 2) «00.000ي) رهم»)
مقاصة) إأراء) ( (: طريق) عن   رهم»)
مع   ون الشركة املحد ة املقدار و)

املستحقة.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
0ي  بتاريخ) ( بالجد دة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)2ي257.
823I

SACO CONSEIL

GENUINE PACKAGING
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

SACO CONSEIL
 MHAMID 9 N 468 1ER(ETAGE

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

GENUINE PACKAGING شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة
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وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 
صنهاأة ) رقم 0ي االز هار مراكش - 

20000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي0959ي
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 07) أنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.GENUINE PACKAGING
بيع لوازم) (: غرض الشركة بإ جاز)
و) االستيرا   ( (، التعليب،التوزيع)

التصد ر).
تجزئة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
صنهاأة)))رقم)0ي)االز هار مراكش)-)

20000)مراكش املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
((: ( السيد النواصري صالح الد ن)
500)حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة
((: الصلد.) عبد  الشفقي  السيد 
500)حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الد ن)) صالح  النواصري  السيد 
8ي2  رقم) (5 ح م الوحدة) عنوانه)ا))

مراكش)20000)مراكش املغرب.
الصلد.) عبد  الشفقي  السيد 
شارع) (03 نفيس) اقامة  عنوانه)ا))
 ( ))مكرر الشقة) نونبر علارة ب) 8ي)

مراكش)20000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الد ن)) صالح  النواصري  السيد 
8ي2  رقم) (5 ح م الوحدة) عنوانه)ا))

مراكش)20000)مراكش املغرب
الصلد.) عبد  الشفقي  السيد 
شارع) (03 نفيس) اقامة  عنوانه)ا))

 ( ))مكرر الشقة) نونبر علارة ب) 8ي)
مراكش)20000)مراكش املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
22) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)8780يي.
822I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

شيبلي انترناسيونال
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE(D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
شيبلي انترناسيونال شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي بالطو 

تقاطع، 3ي شارع غامييـ  الدار 
البيضاء الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

283(53
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) )ي)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
شيبلي) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

انترناسيونال.
خدمات) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

املسؤول التجاري.
حي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
بالطو تقاطع،)3ي)شارع غاميي)ـ)الدار)
البيضاء)الدار البيضاء)20000)الدار)

البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 220 ( (: ( الشركة بنيس و شركاءه)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
حصة) 70ي) ( (: السيد  اسين زيا )

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
السيد هشام زروق):))0ي3)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
حصة) 00ي) ( (: السيد علر بالمين)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الشركة بنيس و شركاءه))عنوانه)ا))
ـ) شارع غاميي) 3ي) حي بالطو تقاطع،)
20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
عنوانه)ا)) زيا   السيد  اسين 
الدار) ـ) ( حي بامليي) (، شارع ميغيلو) (9
البيضاء) الدار  (20000 البيضاء)

املغرب.
عنوانه)ا)) زروق  هشام  السيد 
إقامة أاسلين) ـ) قلعة مكونة) شارع 
رقم)2 20000)الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) بالمين  علر  السيد 
اوال ) طريق  العام،) املنظر  تجزئة 
سعيد)029ي)شارع)3)رقم))2 20000 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) عنوانه)ا)) بنيس  علر  السيد 
بالطو تقاطع،)3ي)شارع غاميي)ـ)الدار)
البيضاء) الدار  (20000 البيضاء)

املغرب
عنوانه)ا)) زيا   السيد  اسين 
الدار) ـ) ( حي بامليي) (، شارع ميغيلو) (9
البيضاء) الدار  (20000 البيضاء)

املغرب
عنوانه)ا)) زروق  هشام  السيد 
إقامة أاسلين) ـ) قلعة مكونة) شارع 

رقم)2 20000)الدار البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)758502.
825I

METROPOLE BUSINESS CENTER

ELITE INDUSTRIES GROUP
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 METROPOLE BUSINESS

CENTER
59شارع الزرقطوني الطابق3 ،  

رقم8  الدار البيضاء ، 0)203، الدار 
البيضاء املغرب

 ELITE INDUSTRIES GROUP
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 59 شارع 

زرقطوني الطابق 3 رقم  8 - 0)203 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
283(27

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 ي2) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 ELITE (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.INDUSTRIES GROUP
صناعة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
البالستيكية،) أو  املعدنية  الالفتات 
رسوم) مع  لوحات  الطواطم،)
و) ( الضوئية) الالفتات  متحركة،)

تغليف الواأهات..
59)شارع) عنوان املقر االأتلاعي):)
زرقطوني الطابق)3)رقم))8 - 0)203 

الدار البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد املهدي ا ت حلام):))000.ي 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
حلام) ا ت  املهدي  السيد 
2ي  رقم) ( املهدي) تجزئة  عنوانه)ا))

لساسفة)-)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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حلام) ا ت  املهدي  السيد 
2ي  رقم) ( املهدي) تجزئة  عنوانه)ا))

لساسفة)-)الدار البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)758252.

82(I

CORPORATE AUDIT GROUP

DELTA HYGIENE
إعالن متعد  القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP

225, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca(maroc

DELTA HYGIENE »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االأتلاعي: 5، زنقة 

سجللاسة، بلفيد ر - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

ي2382.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2020 نونبر) (30 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)ي.:)الذي  نص عل2 ما لي:)

حصة) 000.ي) املصا قة عل2 تفويت)

 LES شركة) ( طرف) من  اأتلاعية 

لفائدة شركة) (TROIS AREQUIERS

 GROUPE TADLAOUI

عل2) الذي  نص  (:.2 رقم) قرار 

ما لي:)تغيير الصفة القانونية للشركة)

املسؤولية)) محدو ة  شركة  لتصبح 

ذات الشريك الوحيد))

قرار رقم)3.:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تعد ل القانون امسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)

بند رقم)7:)الذي  نص عل2 ما لي:)

الحصص

بند رقم)8:)الذي  نص عل2 ما لي:)

الرأسلال.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)758287.

827I

CORPORATE AUDIT GROUP

BABY FOOD MAGHREB
إعالن متعد  القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
225, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، 20000، 
casablanca(maroc

BABY FOOD MAGHREB »شركة  
املساهلة»

وعنوان مقرها االأتلاعي: 5، زنقة 
سجللاسة، بلفد ر - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.80805

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2020 نونبر) (30 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
عل2) الذي  نص  ي.:) رقم) قرار 
ما لي:)رفع من رأسلال الشركة ليبلغ)

0.000.000ي) رهم
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)
بند رقم)):)الذي  نص عل2 ما لي:)

الرأسلال
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)758290.

828I

SAFILMS AUDIOVISUEL

SAFILMS AUDIOVISUEL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAFILMS AUDIOVISUEL
شارغ مد ونة رقم 7يي شقة ي طابق 

ي حي أنان عالن، 000)2، اسفي 
Maroc

 SAFILMS AUDIOVISUEL

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارغ 
مد ونة رقم 7يي شقة ي طابق ي حي 

أنان عالن 000)2 آسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
099يي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (2(
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SAFILMS AUDIOVISUEL
 Création(:(غرض الشركة بإ جاز

.et(diffusion(multimédia
شارغ) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
مد ونة رقم)7يي)شقة)ي)طابق)ي)حي)

أنان عالن)000)2)آسفي املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: الزريري  اسين) السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الزريري  اسين عنوانه)ا)) السيد 
))ي)زنقة املزوقة حي الرباط)000)2 

آسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الزريري  اسين عنوانه)ا)) السيد 
))ي)زنقة املزوقة حي الرباط)000)2 

آسفي املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

2020)تحت رقم)ي200.

829I

Cabinet(RGUIG(&(Associés

 CLINIQUE DENTAIRE CASA

CITY
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتلاعي للشركة

Cabinet(RGUIG(&(Associés

شارع سلية ، اقامة شهرزا  3 ، رقم 

22 ، 20000، الدار البيضاء املللكة 

املغربية

 CLINIQUE DENTAIRE CASA

CITY  شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي )ي شارع 

عبد الكريم الخطابي ، فال  انفا 

- 20000 الدار البيضاء املللكة 

املغربية.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.259597

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في)ي0) أنبر)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

(، الخطابي) الكريم  عبد  شارع  «)ي)

البيضاء) الدار  (20000 (- فال  انفا)

املللكة املغربية»)إ 2)»20)شارع إفران)

،)حي الحسني))-)20230)الدار البيضاء))

املللكة املغربية».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي2  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)758272.

850I

PRESTACOMPTA

 STE AUTO ECOLE JANA

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRESTACOMPTA

الطابق امول ,تجزئة املسيرة رقم 

 CHICHAOUA، 370,  شيشاوة

000ي2، شيشاوة املغرب
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 STE AUTO ECOLE JANA

 SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي الطابق 

امول العلارة رقم 8)7ي حي النهضة  

شيشاوة - 000ي2 شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39)ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 ي0) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.AUTO ECOLE JANA SARL AU
الحصول) (: غرض الشركة بإ جاز)

عل2 مدرسة لقيا ة السيارات).

الطابق) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

8)7ي)حي النهضة)) امول العلارة رقم)

شيشاوة)-)000ي2)شيشاوة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد مبارك الشرفاوي):))000.ي 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مبارك الشرفاوي عنوانه)ا))

حي النهضة))شيشاوة)000ي2)شيشاوة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مبارك الشرفاوي عنوانه)ا))

حي النهضة))شيشاوة)000ي2)شيشاوة)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2  بتاريخ) ( بامنتانوت) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)2020/)20.

Iي85

COMPTABLE

شركة الكحل اريو باس
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTABLE
 QUARTIER(INDUSTRIEL(N 50
 QUARTIER(INDUSTRIEL(N 50،
 14300، SOUK(EL(ARBAA(DU

GHARB MAROC
شركة الكحل اريو باس شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وار 

لكساكسة موالي بوسلهام  - 2300ي 
سوق امربعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
00000

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 5ي) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
شركة) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

الكحل اريو باس.
نقل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

املستخدمين.
:) وار) االأتلاعي) املقر  عنوان 
لكساكسة موالي بوسلهام))-)2300ي 

سوق امربعاء)الغرب املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

00.000,00ي) رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: السيد بوسلهام الكحل)
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوسلهام الكحل عنوانه)ا))
بوسلهام) موالي  الكساكسة   وار 

2300ي)سوق أربعاء)الغرب املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوسلهام الكحل عنوانه)ا))
بوسلهام) موالي  الكساكسة   وار 

2300ي)سوق االربعاء)الغرب املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
الغرب)) االربعاء) بسوق  االبتدائية 

بتاريخ)22) أنبر)2020)تحت رقم)-.

852I

LK CONSULTING SARL

INNOVATION MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

LK CONSULTING SARL
شارع محلد الخامس رقم 25 
الطابق الثاث رقم 8ي تطوان ، 

93000، تطوان املغرب
INNOVATION MARKET شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 

الوال ة شارع علي يعة هقامة تكنو 
عيا  بلوك س رقم 23 الطلبق التاني 

تطوان - 93000 تطوان  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
9989ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 25)شتنبر) املؤرخ في)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (INNOVATION MARKET
وعنوان) 00.000ي) رهم  رأسلالها)
مقرها اإلأتلاعي تجزئة الوال ة شارع)
بلوك) عيا   تكنو  هقامة  يعة  علي 
تطوان) التاني  الطلبق  (23 رقم) س 
(: املغرب نتيجة ل) ( تطوان) (93000  -

صعوبات مالية  ائلة.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
تكنو) هقامة  يعة  علي  شارع  الوال ة 
عيا  بلوك س رقم)23)الطلبق التاني)

تطوان)-)93000)تطوان املغرب.)
و عين:

) ويهري و) بدر  ويهري) السيد)ة))
مركب  ار أيهان بلوك ج) عنوانه)ا))
 93000  27 شقة) ط2) (9 علارة) ي) ه)

تطوان املغرب كلصفي))ة))للشركة.
و) بنحلو  ( خالد) السيد)ة))
عنوانه)ا))شارع الحسن)2)زنقة وا ي)
بهت ثانوية الحسن)2 93000)تطوان)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بتطوان))بتاريخ)5ي)أكتوبر)

2020)تحت رقم)2292.
853I

مينارة فينانس أروب

بيست براكتيس
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

مينارة فينانس أروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع أليز مراكش ، 

20000، مراكش املغرب
بيست براكتيس شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 70 
سيدي غانم الحي الصناعي - 20000 

مراكش املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29753

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم) (2020 2ي) أنبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «2.500.000) رهم»)
«3.500.000) رهم»)إ 2)»000.000.) 
مقاصة إأراء) ( (: طريق) عن   رهم»)
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)مع   ون الشركة املحد ة املقدار)

و املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

22) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)8739يي.

852I

كافجيد

REFERENCE-TEX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

كافجيد

)8 زنقة 5)ي مجلوعة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب

REFERENCE-TEX شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي الور  
زنقة 2 رقم ي3-33 املفة ، الدار 

البيضاء - 20220 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

28227ي.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل) (2020 نونبر) (30 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

REFERENCE- الوحيد) الشريك 

00.000ي) رهم) )مبلغ رأسلالها) (TEX

الور ) وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 
الدار) (، املفة) 33-ي3) رقم) (2 زنقة)

البيضاء) الدار  (20220 (- البيضاء)

املغرب نتيجة ل):)مزمة االقتصا  ة.

و حد  مقر التصفية ب حي الور )
الدار) (، املفة) 33-ي3) رقم) (2 زنقة)

البيضاء) الدار  (20220 (- البيضاء)

املغرب.)

و عين:

السيد)ة))وفاء))املتوكل اال ري�سي و)

ي) ار الجدي اقامة ريليني) عنوانه)ا))

الدار) (20220 سيدي عبد الرحلان)

البيضاء)املغرب كلصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)758229.

855I

KAMA SERVICE

CAFE ONA POKÉ
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أميرة سيدي بنور 

، 22350، سيدي بنور املغرب
CAFE ONA POKÉ شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي ي0 تجزئة 
شراكة سيدي بنور - 22350 سيدي 

بنور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2927

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 )ي) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 CAFE (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.ONA POKÉ
استغالل) (: غرض الشركة بإ جاز)

مقهى.
عنوان املقر االأتلاعي):)ي0)تجزئة)
شراكة سيدي بنور)-)22350)سيدي)

بنور املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 
00.000,00ي) رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: السيد محلد اال ري�سي)
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محلد اال ري�سي عنوانه)ا))
علارة) (2 مجلوعة) سلوى  تجزئة 
  29(20 مليل) تيط  (37 الشقة) (03

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد اال ري�سي عنوانه)ا))
علارة) (2 مجلوعة) سلوى  تجزئة 
  29(20 مليل) تيط  (37 الشقة) (03

البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي  بتاريخ) ( بنور) بسيدي  االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)3822.
85(I

somadik

STE MITM
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

somadik
 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

STE MITM شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : شارع 
علر املختار طابق الثالت رقم 35ي 

العيون - 7000 العيون املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي792ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)ي2)أكتوبر)2020)تقرر حل)
املسؤولية) ذات  شركة  (STE MITM
00.000ي  رأسلالها) مبلغ  املحدو ة 
 رهم وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع)
35ي  رقم) الثالت  طابق  املختار  علر 
العيون)-)7000)العيون املغرب نتيجة)
النخفاض رقم معامالت الشركة في)

السنوات االخيرة.

و عين:
السيد)ة))محلد))موافق اال ري�سي)
الربيب) الوحدة  مخيم  عنوانه)ا)) و 
العيون) (7000 ي)ي)السلارة) 03)رقم)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
السيد)ة))توفيق))موافق اال ري�سي)
العيون) (7000 املانيا) عنوانه)ا)) و 

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
شارع) وفي  (2020 أكتوبر) ي2) بتاريخ)
35ي  رقم) الثالث  طابق  املختار  علر 

العيون)-)7000)العيون املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)22) أنبر)

2020)تحت رقم)22ي3.

857I

fiduciaire(capital(orient

SOFITCHWOOD
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

fiduciaire(capital(orient
 RUE(IBN(ROCHD, RESIDENCE
 EL(BARAKA, 3 EME(ETAGE(N° 7

OUJDA ، 60000، oujda(maroc
SOFITCHWOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي طريق 

املحطة علارة حلزة الطابق الرابع - 
00ي35 أرسيف    املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي92ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 يي) أنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SOFITCHWOOD
-)صناعة) (: غرض الشركة بإ جاز)

منتجات خشبية متنوعة.
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)-))صناعة املواح الزخرفية

-)مفاوض.

طريق) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

(- املحطة علارة حلزة الطابق الرابع)

00ي35)أرسيف))))املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

00.000,00ي) رهم،)مقسم كالتا ي:

 800 ( (: غيوغي) سفيان  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

السيد هشام غيوغي):))200)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) غيوغي  سفيان  السيد 

شارع) بنسهلي  تجزئة  املحلة  ظهر 

 (0000 يي3   أ) الحرفي رقم  محلد 

وأدة املغرب.

عنوانه)ا)) غيوغي  هشام  السيد 

شارع) بنسهلي  تجزئة  املحلة  ظهر 

 (0000 يي3   أ) الحرفي رقم  محلد 

وأدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) غيوغي  سفيان  السيد 

شارع) بنسهلي  تجزئة  املحلة  ظهر 

 (0000 يي3   أ) الحرفي رقم  محلد 

وأدة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 22 بتاريخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)2020/)95.

858I

CABINET FINANCE ET CONSEIL

MICAM TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

CABINET FINANCE ET CONSEIL

ي2  اقامة ريني شارع ابن مرحل 

الطابق 2 رقم 5 طنجة ، ي7000، 

طنجة املغرب

MICAM TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي ي2 اقامة 
ريني شارع ابن مرحل الطابق 2 رقم 

5 طنجة  - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5)0يي
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 02) أنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MICAM TRANS
النقل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

املحلي والدو ي للبضائع.
وكالء)الشحن.

االستيرا  والتصد ر بشكل عام.
استيرا  وتصد ر وتوزيع وتسويق)
واملوا ) واللوازم  املنتجات  أليع 

واملعدات وامعطال.
لللوظفين) النقل  أنشطة  أليع 
والتالميذ والطالب والسياحة وغيرها)

من وسائل النقل العا  ة للركاب.
بشكل) والدو ي  املحلي  النقل  (-
والنقل) والتجليع  والتأأير  عام 
وبكافة) أنواعه  بكافة  بالشاحنات 

أشكاله وبكافة الوسائل.
النقل) وتصاريح  املرافق  تشغيل 
وكيل) أخرى.) بوسائل  أو  باإل جار 
بشكل) والتصد ر  االستيرا   الشحن.)

عام.
التجارية) العلليات  أليع 
والزراعية) واملالية  والصناعية 
والحرفية والسياحة والنقل والتأأير)
واالستيرا  والتصد ر نيابة عن نفسها)

أو نيابة عن أطراف ثالثة.
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة)
املالية) املعامالت  أليع  في  للشركة 
أليع) وفي  املنقولة  أو  العقارية  أو 
الشركات التجارية أو الصناعية التي)
قد تكون ذات صلة بلوضوع الشركة)

أو بأي غرض مشابه أو ذي صلة.

عنوان املقر االأتلاعي):)ي2)اقامة)
ريني شارع ابن مرحل الطابق)2)رقم)5 

طنجة))-)90000)طنجة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: السيد محلد الحلا ي)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

000ي  (: السيد محلد الحلا ي) (

بقيلة)00ي) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محلد الحلا ي عنوانه)ا))

 وار عين حلراء)ملوسة فحص انجرة))

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد الحلا ي عنوانه)ا))

 وار عين حلراء)ملوسة فحص انجرة))

90000)طنجة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي2) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)7ي2372.

859I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

ZAHYA PREFA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE(MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL(KELAA(DES

SRAGHNA MAROC

ZAHYA PREFA شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وار الوال  

ناصرملزم صنهاأة قلعة السراغنة - 

00ي23 قلعة السراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي229

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) (2020 07) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ZAHYA PREFA

بيع موا ) (: غرض الشركة بإ جاز)

البناء)بالتقسيط.

عنوان املقر االأتلاعي):) وار الوال )

(- ناصرملزم صنهاأة قلعة السراغنة)

00ي23)قلعة السراغنة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: النائم  وسف) السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) النائم  وسف  السيد 

قلعة) صنهاأة  ناصرملزم  الوال    وار 

السراغنة) قلعة  00ي23) السراغنة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) النائم  وسف  السيد 

قلعة) صنهاأة  ناصرملزم  الوال    وار 

السراغنة) قلعة  00ي23) السراغنة)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاريخ)ي2 

 أنبر)2020)تحت رقم)337/2020.

8(0I
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fiduazizi

CONSTRAVEL
إعالن متعد  القرارات

fiduazizi
شارع علر املختار حي القدس شارع 

علر املختار حي القدس، 7000، 
العيون املغرب

CONSTRAVEL »شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االأتلاعي: حي 

التعاون زنقة الليث رقم 27 العيون 
- 70000 العيون املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
يي229.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
2020)تم اتخاذ) ي2) أنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)
لتحرير) 500.000.00) رهم  تجليد)

الربع الثاني لرأس مال الشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)
بند رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)
لتحرير) 500.000.00) رهم  تجليد)

الربع الثاني لرأس مال الشركة
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)22) أنبر)

2020)تحت رقم)28/2020ي3.

Iي)8

sacompta sarl au

STE SANI POWER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

sacompta sarl au
222 شارع الجيش امللكي ميسور ، 

33250، ميسور املغرب
STE SANI POWER SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي : 

 QUARTIER ESSALAM AV
 ANNAKHIL -MISSOUR  - 33250

ميسور  املغرب

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي)2ي.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 نونبر) (23 املؤرخ في)
شركة) ( (STE SANI POWER SARL
مبلغ) املحدو ة  املسؤولية  ذات 
وعنوان) 00.000ي) رهم  رأسلالها)
 QUARTIER اإلأتلاعي) مقرها 
 ESSALAM AV ANNAKHIL
ميسور)) (-MISSOUR  - 33250
املغرب))نتيجة لرغبتهم في توقيف هدا)

النشاط).
و عين:

السيد)ة))عبدالرزاق)))العجال))و)
زنقة حسن التاني ميسور)) عنوانه)ا))
33250)ميسور))املغرب))كلصفي))ة))

للشركة.
الجلعية) انعقا   تم  قد  و 
 2020 نونبر) (2( بتاريخ) الختامية 
 QUARTIER ESSALAM AV وفي)
 ANNAKHIL -MISSOUR  - 33250

ميسور))املغرب).
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
22) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية ببوملان)

2020)تحت رقم)202/2020.

8(2I

CAB ASSISTANCE

 ALEGRIA SERVICES CENTER
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 7(
 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

 ALEGRIA SERVICES CENTER
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي مركب باب 
االندلس مجلوعة يي اقامة 2 محل 

) - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

50((9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  يي20) أبريل) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 ALEGRIA SERVICES CENTER

.SARL AU

متجر) (- (: بإ جاز) الشركة  غرض 

القرطاسية.

-مكتبة.

-اعلال الطباعة.

والرسوم) االتصاالت  -اعلال 

البيانية.

-اعلال االعالنات..

مركب) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

 2 اقامة) يي) باب االندلس مجلوعة)

محل)) - 90000)طنجة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

الطيب) بن  عبدالحليد  السيد 

00ي  بقيلة) حصة  (500 ( (: العلمي)

 رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الطيب)) بن  الحليد  عبد  السيد 

يي2  رقم) (02 حي مسرور) عنوانه)ا))

الطابق االول))2000ي)تلارة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة زكية بن الطيب عنوانه)ا))

 29 رقم) 53ي) زنقة) بطوطة  ابن  حي 

90000)طنجة املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

02) وليوز) بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

يي20)تحت رقم)92720.

8(3I

AUDINEX SARLAU

EXPERFLEX GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

AUDINEX SARLAU

7 زنقة أورج ساند٬ اقامة ريحان 2، 

الطابق 5، مكتب 2ي، فال فلوري، 

الدار البيضاء ، 20390، الدار 

البيضاء املغرب

EXPERFLEX GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 22ي، 

شارع محلد سليحة رأس أوهرات 

محلد سليحة طابق ) رقم 35 الدار 

البيضاء - 22000 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)08)شتنبر)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

رأس) سليحة  محلد  شارع  «22ي،)

 ( طابق) سليحة  محلد  أوهرات 

 22000 (- البيضاء) الدار  (35 رقم)

شارع) »ي) إ 2) املغرب») الدار البيضاء)

 02 الشقة) (2 الطابق) تومرت  ابن 

0ي288  (- املحلد ة) ساره روني،) بناء)

املحلد ة))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية باملحلد ة))بتاريخ)03)نونبر)

2020)تحت رقم)ي)5)2.

8(2I
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FIGENOR

HIM CONSTRUCTION-
.SARL,A.U

شركة ذات مسؤولية محدو ة 
ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 85ي

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

HIM CONSTRUCTION-
SARL,A.U. شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي املطار 
صباح 35 الطابق ي رقم 2 - 2000) 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
89يي2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (30
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 HIM (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

..CONSTRUCTION-SARL,A.U
مقاول) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

بناء.
عنوان املقر االأتلاعي):)حي املطار)
صباح)35)الطابق)ي)رقم)2 - 2000) 

الناظور املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
((: البو خاني) ابراهيم  السيد 
00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي)

للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

البو خاني) ابراهيم  السيد 

 (3 زنقة) ي) عاريض) حي  عنوانه)ا))

2000))الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

البو خاني) ابراهيم  السيد 

 (3 زنقة) ي) عاريض) حي  عنوانه)ا))

2000))الناظور املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

8ي  بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)3788.

8(5I

Arithmetic(Compta 

 ريش ترونس

)RICH TRANS( 
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

Arithmetic(Compta

7يي شارع موالي عبد العزيز )اقامة 

الريان) املكتب رقم 2 ، 2000ي، 

القنيطرة املغرب

 (RICH TRANS( ريش ترونس 

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 23 شارع 

أنوال اقامة فلوري رقم يي املكتب 

رقم 2 ميلوزا 23 شارع أنوال اقامة 

فلوري رقم يي املكتب رقم 2 ميلوز 

2000ي القنيطرة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55(97

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 نونبر) 7ي) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

الريش) ( )ة)) ونس) تفويت السيد)

أصل) من  اأتلاعية  حصة  (500

500)حصة لفائدة))السيد))ة)) اسين))

أعيدان بتاريخ)7ي)نونبر)2020.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)9ي)نونبر)

2020)تحت رقم)7ي20.

8((I

مستامنة شامة

DISTRIMAN
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 22ي الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 22ي 
الطابق االول الناظور، 2000)، 

الناظور املغرب
DISTRIMAN شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع  

طنجة  العروي شارع  طنجة  
العروي الناظور الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8739
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت) (2020 شتنبر) (09 في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
نبيل العضمي) )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اأتلاعية  حصة  000.ي)
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  000.ي)
غشت) (05 العال ي بتاريخ) ( نور الد ن)

.2020
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)09)شتنبر)

2020)تحت رقم))303.

8(7I

مستامنة شامة

DISTRIMAN
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 22ي الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 22ي 
الطابق االول الناظور، 2000)، 

الناظور املغرب
DISTRIMAN شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع  

طنجة  العروي شارع  طنجة 

 العروي الناظور الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8739

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت) (2020 غشت) (25 في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

الد ن)) نور  )ة)) السيد) تفويت 

حصة اأتلاعية من) 000.ي) العال ي)

السيد) ( لفائدة) حصة  000.ي) أصل)

غشت) (25 بتاريخ) العال ي  حليد  )ة))

.2020

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)09)شتنبر)

2020)تحت رقم)3035.

8(8I

tensiftconsultant

EMO SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

tensiftconsultant

املكتب 2 علارة الطنطاوي زنقة 

الصناعة ، 000)2، آسفي املغرب

 EMO SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم ي27 

شارع فقيه حصكوري حي سالم 

اسفي - 000)2 اسفي املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

33ي8.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 شتنبر) (25 في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
شتيوي) ( علر) )ة)) تفويت السيد)

330)حصة اأتلاعية من أصل)330 

املحجوب) )ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

شتيوي بتاريخ)25)شتنبر)2020.
محلد شتيوي) )ة)) تفويت السيد)

320)حصة اأتلاعية من أصل)320 

املحجوب) )ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

شتيوي بتاريخ)25)شتنبر)2020.
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باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
أكتوبر) (0( بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

2020)تحت رقم)2053.
8(9I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

SAISS EXPEDITION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير أد د للشركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العربية السعو  ة – رقم 

العلارة -20 الطابق امول رقم 5 ، 
30000، فاس مغرب

SAISS EXPEDITION  شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي )) شارع 
محلد الزنيبر حي طارق ي فاس - 

30000 فاس املغرب.
تعيين مسير أد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
229ي5.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))0)أكتوبر)2020)تم تعيين)
السيد)ة)) للشركة  أد د  مسير 
تبعا) وحيد  كلسير  حكيم  محلو ي 

إلقالة مسير.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
أكتوبر) ي2) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)ي279.
870I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

BELLA OPTIC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العربية السعو  ة – رقم 

العلارة -20 الطابق امول رقم 5 ، 
30000، فاس مغرب

BELLA OPTIC  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 90 تجزئة 

موالي اسلاعيل أنان اليلني 
باب الخوخة فاس - 30000 فاس 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
9)يي5.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) (2020 أكتوبر) (0( في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«00).237) رهم»)أي من)»00.000ي 
عن) »00).537) رهم») إ 2)  رهم»)
أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
نونبر) (23 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)3259/20.

Iي87

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

BELLA OPTIC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأسلال الشركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العربية السعو  ة – رقم 

العلارة -20 الطابق امول رقم 5 ، 
30000، فاس مغرب

BELLA OPTIC شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 90 تجزئة 

موالي اسلاعيل أنان اليلني 
باب الخوخة فاس - 30000 فاس 

املغرب.
خفض رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
9)يي5.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) (2020 أكتوبر) (0( في) املؤرخ 
خفض رأسلال الشركة بلبلغ قدره)
«5.700)3) رهم»)أي من)»00).537 
عن) »900.ي7ي) رهم») إ 2)  رهم»)

طريق):)تخفيض عد ))امسهم.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
نونبر) (23 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)3259/020.

872I

Soft(finances(sarl

RABHI PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

Soft(finances(sarl
شارع بئر أنزران علارة زينب رقم 2 ، 

000)ي، سيدي قاسم الغرب
RABHI PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي : شارع 

الرباط رقم 09 قسارية الحلد زنقة 
33 - 000)ي سيدي قاسم املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.28325
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2020 شتنبر) 8ي) في) املؤرخ 
ذات) شركة  (RABHI PROMO حل)
رأسلالها) مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  90.000) رهم 
 09 رقم) الرباط  شارع  اإلأتلاعي 
000)ي   -  33 زنقة) الحلد  قسارية 
مزمة) نتيجة  املغرب  قاسم  سيدي 

القطاع.
و عين:

و) الرابحي  ( العربي) السيد)ة))
 272 رقم) الياسلين  حي  عنوانه)ا))
قاسم) سيدي  000)ي) ( ب) بلوك 

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
شارع) وفي  (2020 شتنبر) 8ي) بتاريخ)
قسارية الحلد زنقة) (09 الرباط رقم)

33 - 000)ي)سيدي قاسم املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 29 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

شتنبر)2020)تحت رقم)2020/)ي3.
873I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE SOMURAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°29
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE SOMURAL SARL  شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلأتلاعي قصر 
لفوقاني بني محلد سجللاسة 

الريصابني الراشيد ة  - 52000 
الرشيد ة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي8ييي.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 3ي)مارس) املؤرخ في)
 STE(شركة ذات املسؤولية املحدو ة
مبلغ رأسلالها) ( ( (SOMURAL SARL
مقرها) وعنوان  00.000,00ي) رهم 
اإلأتلاعي قصر لفوقاني بني محلد)
(- ( الراشيد ة) الريصابني  سجللاسة 
(: الرشيد ة املغرب نتيجة ل) (52000

امزمة).
قصر) ب  التصفية  مقر  حد   و 
سجللاسة) محلد  بني  لفوقاني 
 52000 (- ( الراشيد ة) الريصابني 

الرشيد ة املغرب.)
و عين:

و) الشليح  ( ( محلد) ( السيد)ة))
قصر الفوقاني بني محلد) عنوانه)ا))
 52000 ( الراشيد ة) سجللاسة 
)ة)) كلصفي) املغرب  الرشيد ة 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي  بتاريخ) ( بالرشيد ة) االبتدائية 

 ونيو)2020)تحت رقم)25/2020ي.
872I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE SOMURAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°29
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
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STE SOMURAL SARL  شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : قصر 
لفوقاني بني محلد سجللاسة 

الريصابني الراشيد ة  - 52000 
الرشيد ة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي8ييي.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 25) ونيو) املؤرخ في)
STE SOMURAL SARL))شركة ذات)
رأسلالها) مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  00.000ي) رهم 
اإلأتلاعي قصر لفوقاني بني محلد)
(- ( الراشيد ة) الريصابني  سجللاسة 
نتيجة) املغرب  الرشيد ة  (52000

المزمة).
و عين:

و) الشليح  ( ( محلد) السيد)ة))
قصر الفوقاني بني محلد) عنوانه)ا))
الراشيد ة)) الريصابني  سجللاسة 
كلصفي) املغرب  الرشيد ة  (52000

)ة))للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
قصر) وفي  (2020 مارس) 3ي) بتاريخ)
سجللاسة) محلد  بني  لفوقاني 
 52000 (- ( الراشيد ة) الريصابني 

الرشيد ة املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالرشيد ة) االبتدائية 

 ونيو)2020)تحت رقم)50ي.

875I

tensiftconsultant

TRANS NIALI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tensiftconsultant
املكتب 2 علارة الطنطاوي زنقة 
الصناعة ، 000)2، آسفي املغرب

TRANS NIALI شركة
 ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 

املرأان رقم 22 اسفي - 000)2 

اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

053يي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 3ي)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 TRANS(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.NIALI

نقل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

البضائع.

تجزئة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

 2(000 (- اسفي) (22 رقم) املرأان 

اسفي املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

بقيلة) 000ي) (: -السيد و يع نيا ي)

00ي) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

3ي  عنوانه)ا)) نيا ي  و يع  السيد 

املد نة)) حي  اسلاعيل  موالي  شارع 

الجد دة))000)2)اسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

3ي  عنوانه)ا)) نيا ي  و يع  السيد 

املد نة)) حي  اسلاعيل  موالي  شارع 

الجد دة)000)2)اسفي املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

03) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

2020)تحت رقم)572ي.

87(I

tensiftconsultant

EZZITRAS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

tensiftconsultant
املكتب 2 علارة الطنطاوي زنقة 
الصناعة ، 000)2، آسفي املغرب

EZZITRAS  شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 
القدس رقم 5ي اسفي - 000)2 

اسفي املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
75ي2.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت) (2020 نونبر) (25 في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
الزين) املهدي  )ة)) السيد) تفويت 
حصة اأتلاعية من أصل) (20.000
)ة))) السيد) ( لفائدة) حصة  (20.000
نونبر) (25 عبد اللطيف الزين بتاريخ)

.2020
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
03) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

2020)تحت رقم)5)22.
877I

HORICOM

TINETRAV
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
TINETRAV شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي : رقم 
5)يي محل رقم ي مرأان 2 - 

50000 مكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي55)2.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2020)تقرر حل) 03) أنبر) املؤرخ في)
مسؤولية) ذات  شركة  (TINETRAV
محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) 00.000ي) رهم  رأسلالها)
محل) 5)يي) رقم) اإلأتلاعي  مقرها 
مكناس) (50000  -  2 مرأان) ي) رقم)

املغرب نتيجة مزمة القطاع.
و عين:

العا ي) عبد  ( املرني�سي) السيد)ة))
  2 مرأان) حي  5)يي) عنوانه)ا)) و 
)ة)) 50000)مكناس املغرب كلصفي)

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
بتاريخ)30)نونبر)2020)وفي رقم)5)يي 
 50000  -  2 مرأان) ي) رقم) محل 

مكناس املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
08) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

2020)تحت رقم)32).
878I

atelier conseil

TAPIS TURQUE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

atelier conseil
 rue 2 hay(el(massara(ain 2ي/)ي

 chock ، 20480، Casablanca
maroc

TAPIS TURQUE شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي ي)2 شارع 
تلارة حي موالي عبد هللا  عين الشق 

- 20270 الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9ي9ي23

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  9ي20) أبريل) 5ي)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 TAPIS (: اإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.TURQUE
بيع شراء) (: غرض الشركة بإ جاز)

واستيرا  الزرابي.
عنوان املقر االأتلاعي):)ي)2)شارع)
تلارة حي موالي عبد هللا))عين الشق)-)

20270)الدار البيضاء))املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
حلزة) حسناوي  سالوي  السيد 
00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي) ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
حلزة) حسناوي  سالوي  السيد 
عنوانه)ا))بلوك اوه علارة)72)الشقة)
))الطابق االول أنان الدروة)202)2 

برشيد))املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حلزة) حسناوي  سالوي  السيد 
عنوانه)ا)))علارة)72)الشقة)))الطابق)
برشيد)) (2(202 الدروة) أنان  االول 

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)9ي20)تحت رقم)700522.

879I

ADVISORIS

بنش كور
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ADVISORIS
 Quartier(des(hôpitaux,

 N°5 avenue(des(pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

بنش كور شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 250 شارع 

بور و الطابق ) شقة رقم )ي  -  

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2802(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) ي2)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

بنش) (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

كور.
غرض الشركة بإ جاز):)-)الحصول)

عل2 مساهلة مالية في الشركات.

تقد م خدمات التسيير واإل ارة) (-

للشركات.

التي) العلليات  بجليع  القيام  (-

تتوافق مع هذا الغرض واملتعلقة به)

واملساهلة في تحقيقه..

 250 (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

)ي   ))شقة رقم) شارع بور و الطابق)

-  20000)الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد ا ريس بنشيخ):))99)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

ي  ( (: الد ن) محي  نا  ة  السيدة 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بنشيخ  ا ريس  السيد 
أنفا) املنار  حي  طاطا  شارع  (9 رقم)

20370))الدار البيضاء)املغرب.

الد ن) محي  نا  ة  السيدة 
عنوانه)ا))رقم)9)شارع طاطا حي املنار)

أنفا)20370))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بنشيخ  ا ريس  السيد 
أنفا) املنار  حي  طاطا  شارع  (9 رقم)

20370))الدار البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2020)تحت رقم)8))752.

880I

مينارة فينانس أروب

كسارا
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

مينارة فينانس أروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع أليز مراكش ، 

20000، مراكش املغرب

كسارا شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 52 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع أليز - 20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

73583

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) )ي20) مارس) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)كسارا.

غرض الشركة بإ جاز):)كراء)شقق)

مفروشة).

52)شارع) عنوان املقر االأتلاعي):)

الطابق) (7 رقم) شقة  رشيد  موالي 

الرابع أليز)-)20000)مراكش املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

500)حصة) ( (: السيدة سارة هفتي)

بقيلة)0ي) رهم للحصة).

السيدة كلليا هفتي):))500)حصة)

بقيلة)0ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) هفتي  سارة  السيدة 

يي)شارع) اقامة بابيلون شقة ج رقم)

محلد)) 20000)مراكش))املغرب.

عنوانه)ا)) هفتي  كلليا  السيدة 

 29 سقة) عبدو  محلد  شارع  9ي)

الدارالبيضاء)) (20000 ( النخيل) حي 

املعرب).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) هفتي  سارة  السيدة 

يي)شارع) اقامة بابيلون شقة ج رقم)

محلد)) 20000)مراكش))املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

مارس) (28 بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

)ي20)تحت رقم)ي7935.

Iي88

مينارة فينانس أروب

كسارا
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

مينارة فينانس أروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع أليز مراكش ، 

20000، مراكش املغرب

كسارا شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 52 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع أليز - 20000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.73583

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)02) وليوز))ي20)تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

 7 «52)شارع موالي رشيد شقة رقم)

الطابق الرابع أليز)-)20000)مراكش
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»شارع محلد السا س) إ 2) املغرب») (

كولف) »مراكش  السكني) البرتامج 

سيتي»)الطابق االر�سي شقة رقم)39ي 

أليز-)-)20000)مراكش))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
9ي) وليوز) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

)ي20)تحت رقم)يي5ي8.

882I

QUALICIA CONSULTING

 MEK INOV DE TRAVAUX ET
NEGOCE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE(BUREAU(N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN(MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 MEK INOV DE TRAVAUX ET

NEGOCE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

املحلد ة، رقم 50، حي السعا ة 

وسالن مكناس - 50000  مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

257ي5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 0ي)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 MEK (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

 INOV DE TRAVAUX ET NEGOCE

.SARL

أعلال) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

متنوعة مي تشييد

التجارة.

شارع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
السعا ة) حي  (،50 رقم) املحلد ة،)
مكناس) ( (50000 (- مكناس) وسالن 

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 32.000 ( (: حليد) ملو ي  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
 33.000 ( (: ملو ي  ونس) ( السيد)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
 33.000 ( (: ملو ي محلد) ( السيد)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا))) حليد  ملو ي  السيد 
مكناس) رياض  املخزنية  اإلقامة  (30

50000)مكناس))املغرب.
عنوانه)ا)) ملو ي  ونس  ( السيد)
30)املبنى اال اري رياض مكناس) رقم)

50000)مكناس))املغرب.
عنوانه)ا)) محلد  ملو ي  ( السيد)
30)املبنى اال اري رياض مكناس) رقم)

50000)مكناس))املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا))) حليد  ملو ي  السيد 
مكناس) رياض  املخزنية  اإلقامة  (30

50000)مكناس))املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
التجارية بلكناس))بتاريخ)-)تحت رقم)

.-
883I

CONCILIUM EXPERTISE

ADSELLO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

CONCILIUM EXPERTISE
)5ي،زنقة ابو زا د الدا و�سي، 

رقم 9، املعاريف، الدار البيضاء ، 
20330، الدار البيضاء املغرب

ADSELLO شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 
الحسن الثاني مكاتب النخيل رقم 22  

- 93000 تطوان املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25925

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) (2020 نونبر) (05 في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
بنحلو) علر  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اأتلاعية  حصة  33ي)
200)حصة لفائدة))السيد))ة))زكرياء)

الشدا ي بتاريخ)05)نونبر)2020.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
نونبر) (23 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)5995.

882I

STE HAMRIA GAZ

حمرية غاز
إعالن متعد  القرارات

STE HAMRIA GAZ
 N°24 RUE 3 HAY(AL(MASSIRA
 LA(GARE(CHEMAIA ، 40000،

MARRAKECH MAROC
حلرية غاز  »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االأتلاعي: رقم 22 

طريق 3 حي املسيرة الشلاعية - 
20000 مراكش املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
553ي.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
املؤرخ في)05)أكتوبر)2020)تم اتخاذ)

القرارات التالية:)
قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)
فوت السيد العيا�سي ابراهيم)20000 
في شركة حلرية) التي  للكها  حصة 

غاز للسيد العيا�سي عبد اللطيف.
قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)
ابراهيم) العيا�سي  االسيد  استقالة 
من منصبه كلسير للشركة مع ابراء)
 مته وتم تعيين السيد العيا�سي عبد)

اللطيف كلسير للشركة.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)
النظام امسا�سي التالية:)

عل2) الذي  نص  (:( رقم) بند 
العيا�سي) السيد  املساهلات  ( ما لي:)
 2000000 ( عبد اللطيف مساهم ب)

 رهم.
عل2) الذي  نص  (:7 رقم) بند 
 2000000 الشركة) راسلال  ما لي:)
00ي)حصة بتلن)  رهم مقسلة عل2)
20000) رهم للحصةالواحدة للسيد)
العيا�سي عبد اللطيف)20000)حصة.
عل2) الذي  نص  9ي:) رقم) بند 
السيد) اسم املسير و االمضاء) ما لي:)

عبد اللطيف العيا�سي.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
بتاريخ) ( باليوسفية) االبتدائية 
رقم) تحت  (2020 نونبر) 3ي)

ي2000893ييي229.
885I

MOHAMED SAFRIOUI

INVENTORIS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل الشكل القانوني للشركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،
CASABLANCA MAROC

INVENTORIS شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

و عنوان مقرها االأتلاعي غاندي 
مول شارع غاندي علارة 9 الطابق 

2  - 20200 الدار البيضاء  .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
9)ي208.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)02) أنبر)2020)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدو ة»)إ 2)»شركة)
ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك)

الوحيد».
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)يي7579.
88(I
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ORIEN.COMPTA

SODEMAL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

ORIEN.COMPTA

52 شارع محلد الخامس حي 

الحسني بركان ، 0300)، بركان 

املغرب

SODEMAL شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 09 

زنقة سالم طريق ورطاس - 0300) 

بركان املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

05ي5.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2020 أكتوبر) (08 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة)

SODEMAL))مبلغ رأسلالها)00.000ي 

اإلأتلاعي) مقرها  وعنوان   رهم 

(- زنقة سالم طريق ورطاس) (09 رقم)

0300))بركان املغرب نتيجة ل):)انتهاء)

نشاط الشركة.

 09 و حد  مقر التصفية ب رقم)

املغرب) ورطاس  طريق  سالم  زنقة 

0300))بركان املغرب.)

و عين:

و) سيدري  ( احلد) السيد)ة))

حي) املو  عين  زنقة  (87 عنوانه)ا))

املغرب) بركان  ((0300 القدس)

كلصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

3ي) أنبر) بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2020)تحت رقم)7ي5.

887I

orient compt

STE FLECHE TOUR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

orient compt

 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، 05ي

60000، OUJDA(MAROC

STE FLECHE TOUR شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

الرحلة اكدال رقم80 تجزئة 

طلحاوي - 0000)  وأدة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3(073

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 شتنبر) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.FLECHE TOUR

غرض الشركة بإ جاز):)نقل السلع

نقل االمتعة لحساب الغير.

شارع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

تجزئة) رقم80) اكدال  الرحلة 

طلحاوي)-)0000)))وأدة))املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 500 ( (: محلد) العلراوي  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 500 ( (: السيد بياض عبد املالك)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد العلراوي محلد عنوانه)ا))

  (0000    2 رقم)  رب مباسو زنقة2)

وأدة))املغرب.

املالك) عبد  بياض  السيد 

محلد) سدي  االمير  شارع  عنوانه)ا))
9  2702))الناضور)) بلوك  باني رقم)

وأدة.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

محلد) العلراوي  السيدة 
   2 رقم) عنوانه)ا)) رب مباسو زنقة2)

0000)))وأدة))وأدة

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي0) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)2782.

888I

KAOUN

AMINE ISOTRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

KAOUN

 N°17  LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

AMINE ISOTRAV SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وار ا ت 

بازي ألاعة ا ت ا لور مراكش - 

20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3ي093ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 2ي)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.AMINE ISOTRAV SARL

-اشغال) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

مختلفة و البناء

-تهيئة املجاالت الخضراء

-اشغال الصرف الصحي.

:) وار ا ت) عنوان املقر االأتلاعي)

(- مراكش) ا لور  ا ت  ألاعة  بازي 

20000)مراكش املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 2.500 ( (: امين) رضوان  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 2.500 ( (: السيد عبد العا ي امين)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) امين  رضوان  السيد 

ماأضن) ا ت  نفنان  تيغيرت   وار 

 منات)20000)مراكش املغرب.

السيد عبد العا ي امين عنوانه)ا))

ماأضن) ا ت  نفنان  تيغيرت   وار 

 منات)20000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) امين  رضوان  السيد 

ماأضن) ا ت  نفنان  تيغيرت   وار 

 منات)20000)مراكش املغرب

السيد عبد العا ي امين عنوانه)ا))

ماأضن) ا ت  نفنان  تيغيرت   وار 

 منات)20000)مراكش املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

التجارية بلراكش))بتاريخ)-)تحت رقم)

.-

889I

FLASH ECONOMIE

 MOULINS DES

TOUARGUAS
إعالن متعد  القرارات

 MOULINS DES TOUARGUAS  

شركة مجهولة االسم  

 مقرها االأتلاعي: بتلارة، شارع 

الحسن الثاني، املنطقة الصناعية
رأسلالها:  72.000,00).2  رهم    

السجل التجاري:257)2   

التعريف الجبائي : )يي03375
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ثوتيقي) عقد  ي/بلقت�سى 

باملحلد ة،)بتاريخ)08) أنبر)2020)،)

فوت السيد ابراهيم اكيزول،)السيدة)

طاريق) السيد   انييل  وكيوفاني،)

اكيزول،) مريم  السيدة  اكيزول،)

السيدة) اأانا،) السالم  عبد  السيد 

اأانا،) منى  السيدة  اأانا،) امال 

السيدة زينب اأانا،)السيدة نوفيسة)

لعري�سي،)السيد محلد  وسف اأانا)

و السيد رشيد قاصيدي،)املساهلين))

 MOULINS DES(«(بالشركة املسلاة

مجهولة) شركة  (،,« (TOUARGUAS

االسم،)مقرها االأتلاعي بتلارة،)شارع)

الصناعية) املنطقة  الثاني،) الحسن 

72.000,00).2) رهم،) ( ورأسلالها)

املسجلة بالسجل التجاري تحت عد )

الجبائي) التعريف  تحت  و  (،2(257

امسهم) مجلوع  )يي03375،) عد )

التي كانوا  لتلكونها و عد ها)720)2 

سهم و املقسلة كلا  لي:

 2000 اكيزول) ابراهيم  السيد  (-

سهم من اصل)720)2)سهم.

السيدة  انييل  وكيوفاني) (-

080ي)سهم من اصل)720)2)سهم.

-)السيد طاريق اكيزول))800)سهم)

من اصل)720)2)سهم.

-)السيدة مريم اكيزول)800)سهم)

من اصل)720)2)سهم.

 3320 -)السيد عبد السالم اأانا)

سهم من اصل)720)2)سهم.

سهم) (((8 اأانا) امال  السيدة  (-

من اصل)720)2)سهم.

-)السيدة منى اأانا)8)))سهم من)

اصل)720)2)سهم.

سهم) (((8 السيدة زينب اأانا) (-

من اصل)720)2)سهم.

 ((8 لعري�سي) نوفيسة  السيدة  (-

سهم من اصل)720)2)سهم.

-)السيد محلد  وسف اأانا)8)) 

سهم من اصل)720)2)سهم.

0)33ي  السيد رشيد قاصيدي) (-

سهم من اصل)720)2)سهم.

 PREMIUM (« شركة) لفائدة 

املسؤولية) ذات  شركة  («ESPACE

االأتلاعي) مقرها  (، املحدو ة)

بالرباط،حي الرياض،)شارع ا لوبوت،)
 5.000.000،00 رأسلالها) ي،) رقم)
التجاري) بالسجل  املسجلة   رهم،)

تحت عد )9ي052ي،)و تحت التعريف)

الجبائي عد )ي337093)و امللثلة من)

طرف السيد محلد صابر امللياني و)

السيدة فاطلة الزهراء)املد وري.

2/)بلقت�سى محضر للجلع العام)

املنعقد استثنائيا تقرر:

أ-)تغيير الشكل القانوني لشركة)»)

 »  MOULINS DES TOUARGUAS

من شركة مجهولة االسم إ 2 شركة)

بلسير) املحدو ة  املسؤولية  ذات 

وحيد.

و) الشركة  ( موضوع) تغيير  ( ب-)

حصره في:

التدبير،) االستغالل،) الشراء،)

بيع) و  العقاري،) واإلنعاش  ( البناء،)

أليع املباني أو الحقوق و امللتلكات))

و ذلك وفقا للنصوص املعلول بها.

للشركة) ذلك  لكن  عل2  وبناءا  (

أ ضا شراء)كل عقار متلثل في االرا�سي)

العارية او بها ما هو قابل للهدم،)القيام)

التجزئة،) الالزمة،) الصيانة  بأعلال 

للسكن،) املخصصة  املباني  اعدا  

املهنية،) ( التجارية،) املباني  وكذا 

و) السياحية  الصناعية،) اإل ارية 

غيرها.

بيع و تاأير املباني املذكورة و كذا)

استغاللها بشتى الوسائل.

االأتلاعي) لللوضوع  تحقيقا  و 

للشركة) سابقا  لكن  املحد  

االندماج،) خالل  من  تساهم  ان 

االكتتاب،)شراء)امسهم مع الشركات)

ذات) القائلة أو التي في طور اإلنشاء)

الصلة ولها نفس الغرض.

تعيين السيدة فاطلة الزهراء) ج)-)

بالشركة) ( وحيدة) كلسيرة  املد وري 

 MOULINS DES TOUARGUAS  »

حيث ان أليع العقو  و الوثائق) («

ستكون ملزمة بإمضائها))املنفر .

تم اإل داع القانوني باملحكلة) ح)-)
من) )ي) بتاريخ) بالرباط  التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)8)093ي

890I

COMICONE

AK ENERGY
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

COMICONE
رقم ي، علارة )، اقامة ابن سينا ، 

50000، مكناس املغرب
AK ENERGY شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي  رقم 5)2، 
شارع الزرقطوني، الطابق 9 رقم 92  

- 20030  الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.220823

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) (2020 أكتوبر) (2( في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
تفويت السيد))ة))خالد))بوشعان)
500)حصة اأتلاعية من أصل)500 
سوكينة) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

بوتاكي بتاريخ))2)أكتوبر)2020.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)30987.

Iي89

COMICONE

AK ENERGY
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير أد د للشركة

COMICONE
رقم ي، علارة )، اقامة ابن سينا ، 

50000، مكناس املغرب
AK ENERGY  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 5)2، 
شارع الزرقطوني، الطابق 9 رقم 92 

- 20030 الدار البيضاء  املغرب.
تعيين مسير أد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.220823

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))2)أكتوبر)2020)تم تعيين)
مسير أد د للشركة السيد)ة))مازيغ))

عبد الكريم))كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)3987.

892I

COMICONE

AK ENERGY
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

مالءمة النظام امسا�سي للشركة

COMICONE
رقم ي، علارة )، اقامة ابن سينا ، 

50000، مكناس املغرب
AK ENERGY »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة»
وعنوان مقرها االأتلاعي: رقم 5)2، 
شارع الزرقطوني، الطابق 9 رقم 92 

- 20030 الدار البيضاء املغرب.
»مالءمة النظام امسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.220823
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

املؤرخ في))2)أكتوبر)2020
امسا�سي) النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 
و الك بتعد ل املوا )ي0)،))0)،)07)،)
23)و)22)من النظام امسا�سي للشركة
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)30987.

893I

ELITE GENERATION SARL AU

هداية ستايل
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELITE GENERATION SARL AU
حي املطار زنقة أوال   ليم رقم 
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ي/2)8، 73000، الداخلة املغرب
هدا ة ستا ل شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي الرحلة 
زنقة 2ي رقم ي2  - 73000 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
يي8)ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) يي)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
هدا ة) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

ستا ل.
التجارة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
(- الخياطة) بيع مستلزمات  (- العامة)

اإلستيرا  و التصد ر).
حي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
 73000  - ي2   رقم) 2ي) الرحلة زنقة)

الداخلة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عثلان اطوارطوا عنوانه)ا))
حي الرحلة زنقة)2ي)رقم)ي2  73000 

الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عثلان اطوارطوا عنوانه)ا))
حي الرحلة زنقة)2ي)رقم)ي2  73000 

الداخلة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 03 بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)
 أنبر)2020)تحت رقم)27/2020يي.

892I

LES CONSULTANTS REUNIS

 SHOWROOMPRIVE

MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

LES CONSULTANTS REUNIS

 BOULVARD ,9يي

 ABDELMOUMEN, 4 eme(etage,

 bureau 32 119, BOULVARD

 ABDELMOUMEN, 4 eme(etage,

 bureau 32، 20360، Casablanca

MAROC

 SHOWROOMPRIVE MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

 ،B/32 وعنوان مقرها اإلأتلاعي
زاوية فال ولد علير وزنقة بهت 

علارة أبرون الطابق الثاني والتالت - 

0000ي الرباط املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

58ي).

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)ي0)شتنبر)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
وزنقة) علير  ولد  فال  زاوية  (،B/32»

الثاني) الطابق  أبرون  علارة  بهت 

املغرب») الرباط  0000ي) (- والتالت)

العلارة محج رياض) إ 2)»شارع أتين،)

سانتر الطابق الخامس املبنى السابع)

والثامن حي الرياض)-)00ي0ي)الرباط))

املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

0ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2020)تحت رقم)09297ي.

895I

Global(Services(Network

ENP PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تغيير نشاط الشركة

Global(Services(Network

 RUE(NAJISS(BLOC 16 I 2 RUE

 NAJISS(BLOC 16 I 2، 10100،

RABAT املغرب

ENP PRIVEE شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها االأتلاعي 7ي شارع 

اممير موالي عالل بن عبد هللا 

الرباط - 0000ي الرباط املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

9ي)9).

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) 9ي20) 22) أنبر) املؤرخ في)

 BUREAU« من) الشركة  نشاط 

D’ETUDE

الدبلوماسية) »-املدرسة  إ 2) («

للتقنيين املتخصصين والتكوين املنهي)

في:

-)ملرضة متعد ة التخصصات

-)مصحح النطق))معالج النطق)

-)تقني))))معلل متخصص.

-2)هندسة التكوين

-3)خدمة التكوين

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

.D2020)تحت رقم)09355ي

89(I

كومافيد

STE EURO ABDOU SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

توسيع نشاط الشركة)

كومافيد

0ي شارع عبد هللا شفشاوني وأدة ، 

0000)، وأدة املغرب

STE EURO ABDOU SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها االأتلاعي شارع 

عالل الفا�سي أنان  ندان رقم 7 

وأدة - 0000) وأدة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

29يي3.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 يي) أنبر) في) املؤرخ 

نشاط) إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):

مصحوبة) غير  البضائع  نقل 

لحساب الغير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

8ي) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)3023.

897I

socomif sarl

BINAYATOUK
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

socomif sarl
زنقة محلد الحصا ي علارة 35 شقة 

رقم 2 ، 2005ي، القنيطرة املغرب

BINAYATOUK شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 

)9 زاوية زنقة محلد عبده و 
زنقة املعلورة املكتب رقم 2 

اقامة  مراكش القنيطرة - 2000ي 

القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22899

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2020 نونبر) (23 املؤرخ في)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها) مبلغ  ( (BINAYATOUK

مقرها) وعنوان  00.000ي) رهم 
زاوية زنقة محلد) (9( اإلأتلاعي رقم)

 2 عبده و زنقة املعلورة املكتب رقم)

2000ي  (- القنيطرة) مراكش  ( اقامة)

نتيجة) (: ل) نتيجة  املغرب  القنيطرة 

للصعوبات ما  ة.

رقم) ب  التصفية  مقر  حد   و 
زنقة) و  عبده  محلد  زنقة  زاوية  (9(

املعلورة املكتب رقم)2)اقامة))مراكش)

القنيطرة)-)2000ي)القنيطرة املغرب.)

و عين:

)و) )عبد الكبير) ( السيد)ة))أالوي)

عنوانه)ا))املغرب العربي ج رقم)290 

املغرب) القنيطرة  2000ي) القنيطرة)

كلصفي))ة))للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي0  بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)80302.
898I

FLASH ECONOMIE

TT SUD CARRIERE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

TT SUD CARRIERE
شركة ذات مسؤولية محدو ة، 

رأسلالها 5.000.000ي  رهم
املقر الرئيس: ألاعة السالليات، 
مدشر مغاربة، قيا ة تاغلارت، 

إقليم فحص أنجرة طنجة
السجل التجاري عد  ي7).27 – 

التعريف الضريبي رقم  ي2)09222
التعريف املوحد لللقاولة 

52000020ي7)0000
الزيا ة في رأسلال الشركة

(،2020 نونبر) 9ي) ( بتاريخ) أوال:) (
»)مقلع ت.ت.) في شركة) قرر الشركاء)
 TT SUD CARRIERE (– الجنوب)
بلبلغ)) الشركة  رأسلال  في  الزيا ة  («
من) لنقله  80.000.000) رهم 
5.000.000ي) رهم إ 2)95.000.000 
وإصدار) إنشاء) طريق  عن   رهم 
فئة) من  أد دة  حصة  (800.000
00ي) رهم للحصة الواحدة محررة)

بالكامل نقدا.
تم تعد ل الفصلين) وتبعا لذلك،)
من النظام امسا�سي وبالتا ي،) و7) ((
فقد أصبح رأسلال الشركة محد ا)
مقسم) 95.000.000) رهم  مبلغ) في 
00ي  فئة) من  حصة  (950.000 إ 2)

 رهم للحصة الواحدة.
تم اإل داع القانوني بكتابة) ثانيا:)
التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 
بطنجة بتاريخ))7ي) أنبر)2020)تحت)

عد )5)2372.
للخالصة والتذكير

املسيـر

899I

MBGA

 ABALSIA CONSULTING
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

MBGA

 N 275 BD(ZERKTOUNI(N

 275 BD(ZERKTOUNI، 20050،

CASABLANCA MAROC

 ABALSIA Consulting Maroc

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 3ي , 
زنقة أحلد املجاطي، إقامة املب 

، الطابق ي ، رقم 8, املعاريف - 

000ي2 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

283827

 03 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020  أنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ABALSIA Consulting Maroc

(: بإ جاز) الشركة  غرض 

االستشارات اإل ارية.
 , 3ي  عنوان املقر االأتلاعي):)رقم)
(، إقامة املب) زنقة أحلد املجاطي،)
الطابق)ي)،)رقم)8,)املعاريف)-)000ي2 

الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

  ABALSIA( Consulting( : الشركة)

500)حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة)

250)حصة) ( (: السيد امين بنخا ي)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

حصة) (250 ( (: السيد انس لبر تي)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 ABALSIA Consulting الشركة)

باريس) (75008 باريس) عنوانه)ا))

فرنسا.

عنوانه)ا)) بنخا ي  امين  السيد 

 (2 علارة) الخير  الضح2  مجلوعة 

الجد دة) سال  00ييي)   25 الرقم)

املغرب.

السيد انس لبر تي عنوانه)ا))38ي 

طريق امللكة)00ي92)بولوني بيالنكور)

فرنسا.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بنخا ي  امين  السيد 

 (2 علارة) الخير  الضح2  مجلوعة 

الجد دة) سال  00ييي)   25 الرقم)

املغرب

السيد انس لبر تي عنوانه)ا))38ي 

طريق امللكة)00ي92)بولوني بيالنكور)

فرنسا

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)283827.

900I

MARCHICA CONSEIL

MARTCHICA
شركة التضامن

حل شركة

MARCHICA CONSEIL

22 ، شارع طوكيو، الطابق ي، شقة 

ي، الناظور. ، 2000)، الناظور 

املغرب

MARTCHICA شركة التضامن)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

موالي رشيد رقم 80 الناظور  - 

2000) الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

7257ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 22)غشت) املؤرخ في)
  MARTCHICA التضامن) شركة 
مبلغ رأسلالها)0.000ي) رهم وعنوان)
مقرها اإلأتلاعي شارع موالي رشيد)
الناظور) ((2000 (- ( الناظور) (80 رقم)

املغرب نتيجة ل):)كوفيد.
شارع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
(- ( الناظور) (80 رقم) رشيد  موالي 

2000))الناظور املغرب.)
و عين:

و) زريوح  ( ( محلد) السيد)ة))
شارغ) ميلون  اوال   حي  عنوانه)ا))
 (2020 الناظور) 75ي) رقم) ازغنغان 
الناظور املغرب كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ))2)نونبر)

2020)تحت رقم)ي2)3.
Iي90

MARCHICA CONSEIL

MARTCHICA
شركة التضامن

قفل التصفية

MARCHICA CONSEIL
22 ، شارع طوكيو، الطابق ي، شقة 

ي، الناظور. ، 2000)، الناظور 
املغرب

MARTCHICA شركة التضامن
وعنوان مقرها اإلأتلاعي : شارع 
موالي رشيد رقم 80 الناظور - 

2000) الناظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7257ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 22)غشت) املؤرخ في)
MARTCHICA)شركة التضامن مبلغ)
وعنوان) 0.000ي) رهم  رأسلالها)
مقرها اإلأتلاعي شارع موالي رشيد)
الناظور) ((2000 (- الناظور) (80 رقم)

املغرب نتيجة لكوفيد).



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202)الجريدة الرسمية   370

و عين:

و) محلد  ( زريوح) السيد)ة))

شارع) ميلون  اوال   حي  عنوانه)ا))
 (2020 الناظور) 75ي) رقم) ( ازغنغان)

الناظور املغرب كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

شارع) وفي  (2020 شتنبر) (09 بتاريخ)

(- الناظور) (80 رقم) رشيد  موالي 

2000))الناظور املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ))2)نونبر)

2020)تحت رقم)22)3.

902I

)مكتـــب حسابــات أكا  رفسك))ش.)م.)م

ATIF NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتـــب حسابــات أكا  رفسك  ش. 

م. م

بلوك C رقم 5ي2 حي أساكا تكوين 

أكا  ر ، 52)80، أكا  ر املغرب

ATIF NEGOCE  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي ملر أبل 

صغرو رقم 30 الخيام 02 اكا  ر - 

80000 اكا  ر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22897

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (07

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 ATIF (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. NEGOCE

غرض الشركة بإ جاز):)التجارة).
عنوان املقر االأتلاعي):)ملر أبل)
(- اكا  ر) (02 الخيام) (30 صغرو رقم)

80000)اكا  ر املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: الهداجي) بالل  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الهداجي  بالل  السيد 
 02 الخيام) (30 ملر أبل صغرو رقم)

اكا  ر)80000)اكا  ر املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الهداجي  بالل  السيد 
 02 الخيام) (30 ملر أبل صغرو رقم)

اكا  ر)80000)اكا  ر املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
أكتوبر) (28 بتاريخ) ( التجارية باكا  ر)

2020)تحت رقم)5ي9)9.

903I

ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو ة

BAKER HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

شارع العركوب رقم ي7722-0 
صندوق البر د رقم )2ي، 73000، 

الداخلة املغرب
BAKER HOLDING شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

العركوب رقم ي0-7722 الداخلة 
73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
935)ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 8ي) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 BAKER(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.HOLDING
غرض الشركة بإ جاز):)-استغالل)

وتسيير فندق.
شارع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
الداخلة) 7722-ي0) رقم) العركوب 

73000)الداخلة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 BAKER GREGORU السيد)
بقيلة) حصة  (SAMUEL( :( ( 1.000

00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
 BAKER GREGORY السيد)

SAMUEL)عنوانه)ا))-)-)-)بريطانيا.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 BAKER GREGORY السيد)

SAMUEL)عنوانه)ا))-)-)-)بريطانيا
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
9ي  بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

نونبر)2020)تحت رقم)233ي.

905I

ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو ة

ORO DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

شارع العركوب رقم ي7722-0 
صندوق البر د رقم )2ي، 73000، 

الداخلة املغرب

ORO DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 

املسجد رقم 5ي - 73000 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

923)ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 ORO (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.DISTRIBUTION

غرض الشركة بإ جاز):)-استغالل)

و تسيير محطة لتوزيع الوقو .

حي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

الداخلة) (73000  - 5ي  املسجد رقم)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد لحسن ملجيد):))500)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

السيد امبارك حلية):))500)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ملجيد  لحسن  السيد 
زنقة سلاميط) (2 فيال) 2ي) حي االمل)

73000)الداخلة املغرب.

عنوانه)ا)) حلية  امبارك  السيد 

 73000  9 رقم) فيال  الخليج  تجزئة 

الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ملجيد  لحسن  السيد 
زنقة سلاميط) (2 فيال) 2ي) حي االمل)

73000)الداخلة املغرب.
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باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي  بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 أنبر)2020)تحت رقم)220ي.

907I

ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو ة

SALAMANDRE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

شارع العركوب رقم ي7722-0 
صندوق البر د رقم )2ي، 73000، 

الداخلة املغرب
SALAMANDRE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي القسم 

ي شارع عبدهللا بن علر رقم 5ي - 
73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
925)ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 9ي)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SALAMANDRE
-االنتاج) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
الفالحي واستغالل االرا�سي الفالحية.
حي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
ي)شارع عبدهللا بن علر رقم) القسم)

5ي - 73000)الداخلة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد سعيد حبوب):))800)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
السيد عبد العزيز حلزاوي):))200 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محبوب  سعيد  السيد 

حي القسم)ي)رقم))ي 73000)الداخلة)

املغرب.

حي) العزيز عنوانه)ا)) السيد عبد 

ا ت) 50ي)8) القليعة) أيالل  ا ت 

ملول املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) العزيز عنوانه)ا)) السيد عبد 

ا ت) 50ي)8) القليعة) أيالل  ا ت 

ملول املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

8ي  بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 أنبر)2020)تحت رقم)ي22ي.

908I

ESPERE CONSULTING

ESPERE CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

ESPERE CONSULTING

 TIKIOUINE(AGADIR(E99 2EME

 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR

MAROC

ESPERE CONSULTING شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  BLي)2 

 CE IMM FOUK ELKOUDIA

 TIKIOUINE  - 80650 AGADIR

.MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20885

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 نونبر) 0ي) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

)ة)) اسين بكونطر) تفويت السيد)

00ي  حصة اأتلاعية من أصل) (50

الحسين) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

ازروق بتاريخ)ي0) أنبر)2020.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

)ي) أنبر) بتاريخ) ( باكا  ر) التجارية 

2020)تحت رقم)2ي975.

909I

ESPACE ALGEBRE

AKHATRA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE ALGEBRE

 BLOC 74 N°18BIS(SIDI

 BERNOUSSI ، 20400،

CASABLANCA MAROC

AKHATRA شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 0يزنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 20ي20 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

يي2828

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.AKHATRA

غرض الشركة بإ جاز):)مقاولة في)

أليع اشغال وموا  البناء.

0يزنقة) (: املقر االأتلاعي) عنوان 

5 - 20ي20  3)الشقة) الحرية الطابق)

الدارالبيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: نورالد ن) ( السيد خيي)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) نورالد ن  خيي  السيد 

اوال ) عبدهللا  سيدي   وارالجحا فة 

اتليم بن أرير)50ي23)الدار البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) نوالد ن  خيي  السيد 

 وار الجحا فة سيدي عبدهللا اوال )

أرير) ابن  50ي23) أرير) بن  اتليم 

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

2ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)يي2828.

0Iي9

STE FIDUCIAIRE WISLANE

STE BAT IMMO SADIK
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،

MEKNES MAROC

STE BAT IMMO SADIK شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رم30، 

تجزئة الوفاق، سيدي سعيد - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

529ي5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.BAT IMMO SADIK
مقاولة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
منعش) البناء،) العامة و  في امشغال 

عقاري.
رم30،) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
(- سعيد) سيدي  الوفاق،) تجزئة 

50000)مكناس املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: صد ق) حفيظ  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) صد ق  حفيظ  السيد 
 رب الصور،)رقم58،)تواركة)50000 

مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) صد ق  حفيظ  السيد 
 رب الصور،)رقم58،)تواركة)50000 

مكناس املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
02) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

2020)تحت رقم)2027.

Iيي9

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE TIFOUNASSINE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

 STE TIFOUNASSINE SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي قصر 
مكلان كلليلة 52250 كلليلة 

الرشيد ة.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
ي2009/770.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) 8ي20) شتنبر) (02 في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

عبد) عاصم  (( )ة) السيد) تفويت 

أصل) من  اأتلاعية  حصة  (30 هللا)

)ة)عاصم) السيد) لفائدة  حصة  (30

ابراهيم))بتاريخ)02)شتنبر)8ي20.

غاصم) )ة)) السيد) تفويت 

من) اأتلاعية  حصة  الحسين30)

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (30 أصل)

شتنبر) (02 بتاريخ) ابراهيم  عاصم 

8ي20.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 22 بتاريخ) بالرشيد ة  االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)2020/)39.

2Iي9

Global(Services(Network

B2P EXPERT SARL AU
إعالن متعد  القرارات

 B2P EXPERT SARL AU

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االأتلاعي: 25 شارع 

شهيد ضياء الرحلان ، بير قاسم ، 

الرباط - - الرباط املغرب.

» إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

ي)037ي.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم اتخاذ) (2020 ي0)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:

قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)

من) للشركة  االأتلاعي  املقر  تحويل 

(، الرحلان) ضياء) شهيد  شارع  (25

الرباط إ 2 شارع الحسن) (، بير قاسم)

الثاني زنقة أون بوين الطابق الرابع)

الدرالبيضاء

قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

فتحي) محلد  عصام  فاتن  تعيين 

املسير للشركة مكان  اسرصالح

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:

بند رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)
املقر االأتلاعي للشركة شارع الحسن)
الثاني زنقة أون بوين الطابق الرابع)

الدرالبيضاء
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2) أنبر) بتاريخ) بالرباط  التجارية 

D2020)تحت)5ي095ي
3Iي9

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

SR FATAH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي محلد ، 5000ي، 
الخليسات املغرب

SR FATAH  شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 

259 حي املنظر الجليل  - 5000ي 
الخليسات  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
59ي29

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 شتنبر) 0ي)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 SR (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. FATAH
نقل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

البضائع للغير).
رقم) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
5000ي  (- ( الجليل) املنظر  حي  (259

الخليسات))املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتا ي:

السرغيني) الفتاح  عبد  السيد 
00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي) ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السرغيني)) الفتاح  عبد  السيد 
عنوانه)ا)) وار البرج حلدان سيدي)
ا ت) 00ي87) ( بيبي اشتوكة ا ت باها)

باها))املغرب).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السرغيني)) الفتاح  عبد  السيد 
عنوانه)ا)) وار البرج حلدان سيدي)
ا ت) 00ي87) بيبي اشتوكة ا ت باها)

باها))املغرب)
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالخليسات) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)322ي.
2Iي9

FIDURIZK

GHITADAM›S COSMETICS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة
FIDURIZK

 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS(N°4 BENSLIMANE ،
13000، BENSLIMANE(MAROC

 GHITADAM›S COSMETICS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 50/39ي 

قيصرية القدس بنسليلان - 3000ي 
بنسليلان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5725
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 نونبر) (22 املؤرخ في)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
  GHITADAM’S COSMETICS
00.000ي) رهم) رأسلالها) مبلغ 
50ي/39  اإلأتلاعي) مقرها  وعنوان 
قيصرية القدس بنسليلان)-)3000ي 
:)تصفية) بنسليلان املغرب نتيجة ل)

رضائية قبل اموان.
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50ي/39  و حد  مقر التصفية ب)
قيصرية القدس بنسليلان))-)3000ي 

بنسليلان املغرب.)
و عين:

و) سعد  ( ( فتيحة) السيد)ة))
عنوانه)ا))حي املقاومة زنقة مليلة رقم)
09)قصبة تا لة)23350))قصبة تا لة)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي  بتاريخ) ( سليلان) ببن  االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)232/2020.

5Iي9

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 STE SONO IMPORT
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تحويل املقر االأتلاعي للشركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

 STE SONO IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي أ ل م )، 
رقم72، البساتين - 50000 مكناس 

املغرب.
تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.38357

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))2)أكتوبر)2020)تم))تحويل))
املقر االأتلاعي الحا ي للشركة من)»أ)
 50000 (- البساتين) رقم72،) (،( ل م)
مكناس املغرب»)إ 2)»رقم))2ي)مكرر،)
 50080 (- ويسالن) كا  م،) تجزئة 

مكناس))املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
7ي) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

2020)تحت رقم)2329.

I)ي9

IKHOUANE GAZ

IKHOUANE GAZ
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

IKHOUANE GAZ
 N°116 RUE(ABOU(BAKER

 SEDDIK 1ER(ETAGE ، 15000،
KHEMISSAT MAROC

IKHOUANE GAZ شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي )يي زنفة 
أبو بكر الصد ق الطابق امول  - 

5000ي الخليسات املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27223

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم) (2020 07) أنبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«990.000.ي) رهم»)أي من)»0.000ي 
عن) »2.000.000) رهم») إ 2)  رهم»)
مع   ون) مقاصة  إأراء) ( (: طريق)
الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي  بتاريخ) ( بالخليسات) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)9ي3ي.
8Iي9

KANTENA TECHNOLOGIES

KANTENA TECHNOLOGIES
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

KANTENA TECHNOLOGIES
 angle rue Ait Baamrane et 23ي
 Rue(Mohamed(V(quartier(de(la
 gare ، 20000، CASABLANCA

MAROC
 KANTENA TECHNOLOGIES
شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي عين 

السبع املركز، اقامة الزهراء طريق 
الرباط كلم 9 سيدي  - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.223727

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)3ي)نونبر)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

الزهراء) اقامة  املركز،) السبع  »عين 

طريق الرباط كلم)9)سيدي))-)20000 

»اقامة) إ 2) املغرب») البيضاء) الدار 

الحدائق محلد الخامس،)علارة ب،)

الطابق الرابع رقم)3ي2،)تقاطع زنقة)

ا ت باعلران و زنقة محلد الخامس)

الدار البيضاء)) (20000 (- ( حي املحطة)

املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)0))32.

9Iي9

IKHOUANE GAZ

IKHOUANE GAZ
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

توسيع نشاط الشركة)

IKHOUANE GAZ

 N°116 RUE(ABOU(BAKER

 SEDDIK 1ER(ETAGE ، 15000،

KHEMISSAT MAROC

IKHOUANE GAZ شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها االأتلاعي )يي زنفة 

أبو بكر الصد ق الطابق امول - 

5000ي الخليسات املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27223

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 07) أنبر) في) املؤرخ 

نشاط) إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):

-)نقل البضائع للحساب الخاص.

أو) أأر  مقابل  البضائع  نقل  (-

مكافأة..

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

 07 بتاريخ) ( بالخليسات) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)9ي3ي.

920I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

 STE GHRIS STRUCTUR

ALUM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

 STE GHRIS STRUCTUR ALUM 

SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة بئر 

انزران كلليلة 52250- كلليلة 

الرشيد ة.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

3/9993ي20.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 )ي) أنبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

تفويت السيد))ة))لروز محلد أمين)

70ي)حصة اأتلاعية من أصل)70ي 

حصة لفائدة السيد))ة))لروز عصام)

بتاريخ))ي) أنبر)2020.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي  بتاريخ) بالرشيد ة  االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)383/2020.

922I

BRI consulting Group

أكوم للجزارة
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BRI consulting Group

 centre(d›affaire(ahsain ,0ي

 Avenue(Mohamed(IV، 70000،

Laâyoune Maroc

أكوم للجزارة شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي بلوك 

  رقم 287 حي الوحدة العيون - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

320(9
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
أكوم) (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

للجزارة.
تجارة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الجزارة).
بلوك) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
(- العيون) الوحدة  حي  (287 رقم)   

70000)العيون املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد علر عباري):))000.ي)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد علر عباري عنوانه)ا))زنقة)
العيون) ي0) حي الوحدة) ي2) رقم) (28

70000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد علر عباري عنوانه)ا))زنقة)
العيون) ي0) حي الوحدة) ي2) رقم) (28

70000)العيون املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)ي0) أنبر)

2020)تحت رقم)2909/20.
923I

MBGA

CASA MATERIAUX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MBGA
 N 275 BD(ZERKTOUNI(N

 275 BD(ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

CASA MATERIAUX شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 22) 

الطابق ي شارع ابا شعيب الدكا ي - 

20530 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(9783

 30 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  2ي20) أكتوبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 CASA (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.MATERIAUX

أعلال) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

مختلفة و اعلال البناء.

عنوان املقر االأتلاعي):)رقم)22) 

(- شارع ابا شعيب الدكا ي) ي) الطابق)

20530)الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

00ي  ( (: محلد  وسفي) السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محلد  وسفي  السيد 
تجزئة بكاطيل بولو) (7 زنقة) (59 رقم)

20220)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محلد  وسفي  السيد 
تجزئة بكاطيل بولو) (7 زنقة) (59 رقم)

20220)الدار البيضاء)املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
3ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2ي20)تحت رقم)0902ي5.
925I

FLASH ECONOMIE

TEAMWORK CONSULTING
إعالن متعد  القرارات

شركة
 TEAMWORK CONSULTING

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

بالشريك الوحيد
رأسلالها  00000,00ي  رهم

النشاط الرئي�سي للشركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالدار) مسجل  (08/0(/2020
البيضاء)قرر الشريك الوحيد لشركة)
 TEAMWORK CONSULTING
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
مقرها) 00000,00ي) رهم  رأسلالها)
شارع) 3يي) االأتلاعي الدار البيضاء)
الخامس) الطابق  السلطان  مرس 

الشقة رقم)9)ما  لي:
التأكيد واملوافقة عل2 أن النشاط)
في املغرب أو) الرئي�سي للشركة سواء)
في الخارج كلا هو محد  في النظام)

االسا�سي هو كلا  لي:
التنظيم) في  استشارية  شركة 
-املوار  البشرية)-التدريب والتوظيف
كتابة) لدى  القانوني  اإل داع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت) 2/2020ي/0ي) بتاريخ) البيضاء)

رقم)2ي7570.  
92(I

FIDUCIAIRE ARRAHMA HISSABAT SARL

 FIDUCIAIRE ARRAHMA
HISSABAT

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تحويل املقر االأتلاعي للشركة

 FIDUCIAIRE ARRAHMA
HISSABAT SARL

 IMM. BEL(GHAZI(AVENUE 0ي
 ABDELALI BEN CHEKROUN

FES ، 30000، FES(MAROC

 FIDUCIAIRE ARRAHMA

HISSABAT شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 0ي علارة 

بالغازي شارع عبد العا ي بن شقرون 

- 30000 فاس املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي2522.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)9ي)أكتوبر)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

«0ي)علارة بالغازي شارع عبد العا ي)

فاس املغرب») (30000 (- بن شقرون)
إ 2)»202)شارع  رفوفي الطابق االول)

- 0000))وأدة))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

نونبر) 7ي) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)80/020ي3.

928I

كافجيد

KADARONA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

كافجيد

)8 زنقة 5)ي مجلوعة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب

 KADARONA IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

 HAY وعنوان مقرها اإلأتلاعي

 ESSAFA, LOT(N°E42, APPT(N°01

LISSASFA - 20190 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي5ي309.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت) (2020 نونبر) (27 في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
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محلد)) )ة)) السيد) تفويت 

اأتلاعية) حصة  000.ي) املستفهم)

لفائدة)) حصة  000.ي) أصل) من 

السيد))ة))خد جة فطلوي بتاريخ)27 

نونبر)2020.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

ي2  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)758250.

929I

ACO CONSULTING

 SOCIETE GENERALE DES

SABLES MODERNES

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

ACO CONSULTING

 rue(libourne - résidence(du ,70

 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc

 SOCIETE GENERALE DES

SABLES MODERNES شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي )3، محج 

صالح الد ن اال وبي - اقامة الوفاء - 

مكتب 2 - 2000ي القنيطرة املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

ي2822ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)3ي)أكتوبر)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

(- اال وبي) الد ن  صالح  محج  (،3(»

2000ي   -  2 مكتب) (- الوفاء) اقامة 

2)-)م) إ 2)»الدائرة) القنيطرة املغرب»)

00ي0ي  (- -)حي رياض) -)محج االرز) ي)

الرباط)))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

22) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2020)تحت رقم)2)095ي.

Iي93

CONFID

TIBAFER
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CONFID

 N° 10 BD(OUED(SEBOU

 RUE 114 Gr(E(ELOULFA

 CASABLANCA، 20220،

CASABLANCA MAROC

TIBAFER شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 

 DR OULAD AHMED DAR

BOUAZZA - 27223 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.207(93

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل) (2020 نونبر) (30 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

مبلغ) ( (TIBAFER الوحيد) الشريك 

وعنوان) 0.000ي) رهم  رأسلالها)

 DR OULAD اإلأتلاعي) مقرها 

 AHMED DAR BOUAZZA -

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (27223

ل):)الظرفية االقتصا  ة).

ب) التصفية  مقر  حد   و 

 DR OULAD AHMED DAR

BOUAZZA  - 27223)الدار البيضاء)

املغرب.)

و عين:

و) خطيبي  ( محلد) السيد)ة))

 DR OULAD AHMED عنوانه)ا))

الدار) (DAR BOUAZZA  27223

البيضاء)املغرب كلصفي))ة))للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  عل2  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

:)الظرفية االقتصا  ة)

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)758525.

932I

ACO CONSULTING

PENTA HOLDING
شركة املساهلة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

ACO CONSULTING

 rue(libourne - résidence(du ,70

 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc

PENTA HOLDING شركة 

املساهلة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي )3، محج 

صالح الد ن اال وبي - اقامة الوفاء - 

مكتب 2 - 2000ي القنيطرة املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

28225ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)3ي)أكتوبر)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

(- اال وبي) الد ن  صالح  محج  (،3(»

2000ي   -  2 مكتب) (- الوفاء) اقامة 

2)-)م) إ 2)»الدائرة) القنيطرة املغرب»)

00ي0ي  (- -)حي رياض) -)محج االرز) ي)

الرباط))))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

22) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2020)تحت رقم)7)095ي.

933I

ACO CONSULTING

SQABER BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

ACO CONSULTING

 rue(libourne - résidence(du ,70

 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc

SQABER BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي )3، محج 
صالح الد ن اال وبي - اقامة الوفاء - 
مكتب 2 - 2000ي القنيطرة املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

28227ي.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)3ي)أكتوبر)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
(- اال وبي) الد ن  صالح  محج  (،3(»
2000ي   -  2 مكتب) (- الوفاء) اقامة 
2)-)م) إ 2)»الدائرة) القنيطرة املغرب»)
00ي0ي  (- -)حي رياض) -)محج االرز) ي)

الرباط))املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
22) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2020)تحت رقم)8)095ي.
935I

SAGASUD

 THE SEAWEED COMPANY
RED TURTLE TSCRT

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تحويل املقر االأتلاعي للشركة

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون
LAAYOUNE املغرب

 THE SEAWEED COMPANY
RED TURTLE TSCRT شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 

السعا ة شارع موالي اسلاعيل زنقة 
بركان رقم ي0 الطابق ي0 العيون - 

70000 العيون املغرب.
تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.30539

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)07) أنبر)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
»حي السعا ة شارع موالي اسلاعيل)
ي0  الطابق) ي0) رقم) بركان  زنقة 
املغرب») العيون  (70000 (- العيون)
العينين شارع) »محطة شيخ ماء) إ 2)
 70000 (- العيون) 2ي) رقم) حبوها 

العيون))املغرب».
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باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)7ي) أنبر)

2020)تحت رقم)3093/2020.
937I

LAS DONAS TRANS

 ALMAGHRIBIA DU
TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

LAS DONAS TRANS
 NAHJ LAKRIKOU N°322

 LAAYOUNE NAHJ LAKRIKOU
 N°324 LAAYOUNE، 70000،

LAAYOUNE املغرب
 ALMAGHRIBIA DU

TRANSPORT شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االأتلاعي رقم 

3 شارع الفجيرة حي الوحدة 2 - 
LAAYOUNE 70000 املغرب .

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(787
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت) (2020 ي0) أنبر) في) املؤرخ 
نشاط) إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):
نقل االسخاص لحساب الغير).

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)ي2) أنبر)

2020)تحت رقم)23/2020ي3.
938I

ste FIDOKOM sarl au

SBA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

ste FIDOKOM sarl au
 N°163 rue(dakhla(hay(el(amal

 selouane(nador ، 62700، Nador
Maroc

SBA INVEST  شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

 N°75 وعنوان مقرها اإلأتلاعي

 ZONE INDUSTRIELLE II
 SELOUANE - 62700 NADOR

.MAROC
تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
827)ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)نونبر)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
 N°75 ZONE INDUSTRIELLE»
 II SELOUANE - (2700 NADOR
 PARC INDUSTRIEL«(2 إ(«MAROC
 MEDZ LOT 2 ROUTE DE ZAIO
  SELOUANE - (2700 NADOR

.»MAOC
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي  بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)ي379.
939I

zagora consulting sarl

LEADER-ITRI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

zagora consulting sarl
رقم9يي  شارع محلد 

الخامس ، 27900، زاكورة 
املغرب--------------------

LEADER-ITRI شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االأتلاعي رقم 325 
االطلس حي فضراكوم - 25000 

ورزازات املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ي)85.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) (2020 07) أنبر) في) املؤرخ 
نشاط) إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):
بيع العقاقير).

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
8ي) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بزاكورة)

2020)تحت رقم)ي)9.
Iي92

ste FIDOKOM sarl au

SBA INVEST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

ste FIDOKOM sarl au

 N°163 rue(dakhla(hay(el(amal

 selouane(nador ، 62700، Nador

Maroc

SBA INVEST SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

 N°75 وعنوان مقرها اإلأتلاعي

 ZONE INDUSTRIELLE II

 SELOUANE(N°75 ZONE

 INDUSTRIELLE II SELOUANE

.62700 NADOR(MAROC
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

827)ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تم) (2020 نونبر) (22 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«200.000) رهم»)أي من)»00.000ي 

عن) »300.000) رهم») إ 2)  رهم»)
مع   ون) مقاصة  إأراء) ( (: طريق)

الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

8ي  بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)ي379.

922I

zagora consulting sarl

LEADER-ITRI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير أد د للشركة

zagora consulting sarl
رقم9يي  شارع محلد الخامس ، 

27900، زاكورة املغرب

LEADER-ITRI  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 325 

االطلس حي فضراكوم - 25000 

ورزازات املغرب.

تعيين مسير أد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

ي)85.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

2020)تم تعيين) 07) أنبر) املؤرخ في)

مسير أد د للشركة السيد)ة))وارخا)

نورة كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

8ي) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بزاكورة)

2020)تحت رقم)ي)9.

922I

CAR(&(SHP

CAR

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

CAR & SHP

 RUE IBNOU JABIR ATTABARI 22

maroc 20000 ،، الدار البيضاء

CAR  شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد

 rue 22 وعنوان مقرها اإلأتلاعي

 ibnou(jabir(attabari - 20500

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.20((05

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 أكتوبر) 3ي) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

هشام)) )ة)) السيد) تفويت 

اأتلاعية) حصة  000.ي) الشكرباط)

لفائدة)) حصة  000.ي) أصل) من 

3ي  بتاريخ) شكري  ( علر) )ة)) السيد)

أكتوبر)2020.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)758503.

925I
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CABINET LAAFOU CONSEIL

 COMPAGNIE

 D’AMENAGEMENT

 ET DE PROMOTION

IMMOBILIERE - CAPRI
إعالن متعد  القرارات

CABINET LAAFOU CONSEIL

تجزئة  الكولين 2 رقم 5 علارة 

ماتينيون الطابق 2 رقم 7 سيدي 

معروف الدار البيضاء ، 50ي20، 

الدار البيضاء املغرب

 COMPAGNIE

 D’AMENAGEMENT ET DE

 PROMOTION(IMMOBILIERE -

CAPRI »شركة  املساهلة»

وعنوان مقرها االأتلاعي: بوزنيقة 

- RS 222 طريق الشاطئ - - بن 

سليلان املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

ي88.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2020 نونبر) 3ي) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)

كريم) السيد  باستقالة  االعتراف  (-

 B25525ي بنهيلة حامل بطاقة رقم)

من منصبه اإل اري)؛

قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

الكتاني) محلد  السيد  استقالة  (-

من) (B207(30 رقم) بطاقة  صاحب 

منصب الرئيس)؛

قرار رقم)3:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تعيين السيد كريم الفتح صاحب) (-

)ملجلس)
ً
BK78975)رئيسا بطاقة رقم)

اإل ارة)؛

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

8ي  بتاريخ) ( سليلان) ببن  االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)35).

928I

SOCAF SARL

 ESPACE VERT IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOCAF SARL

 BD BEKKAY LAHBIL HAY 39

 HASSANI(BERKANE ، 60300،

BERKANE MAROC

  ESPACE VERT IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : رقم 2يي 
زنقة حي فاس حي الحسني - 3300) 

بركان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي389.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) 9ي20) 02) نا ر) املؤرخ في)

  ESPACE VERT IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

رأسلالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها) وعنوان  0.000ي) رهم 
فاس) حي  زنقة  2يي) رقم) اإلأتلاعي 

بركان املغرب) ((3300 (- حي الحسني)

من) الشركة  ( عل2) لتشطيب  نتيجة 

لللحكلة) التجاري  السجل  قائلة 

االبتدائية ببركان))نتيجة التوقف عن)

العلل والتصفية النهائية للشركة).

و عين:

و) الرياحي  ( ( خالد) السيد)ة))

 AV CHARLES WOESTE عنوانه)ا))

BRUXELLES 75 080ي8ي2 

BELGIQUE)كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

بتاريخ)ي0)فبرا ر)9ي20)وفي رقم)2يي 
 (330 (- زنقة حي فاس حي الحسني)

بركان املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

نونبر) 0ي) بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2020)تحت رقم)537/2020.

929I

EVEIL CONSEIL

LES EXPERTS O.Z
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

EVEIL CONSEIL

 LOT(ASSAWAB 06 BD

 FOUARAT HAY MOHAMMADI

 ، 20250، CASABLANCA

MAROC

LES EXPERTS O.Z شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  5 شارع 
عبد هللا بن  اسين علارة بلو ون 

الطابق 5 رقم  - 20300 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

75ي278

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) 9ي)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 LES (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.EXPERTS O.Z

مطعم و) (: غرض الشركة بإ جاز)

مقهى.

5)شارع) ( (: عنوان املقر االأتلاعي)
بلو ون) علارة  بن  اسين  هللا  عبد 
الدار) (20300 (- ( رقم) (5 الطابق)

البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 500 ( (: ( عكاشة) السيد  ريس 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

السيدة مريم زريدي)):))500)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا))) ( السيد  ريس عكاشة)

0يي92  شارع الجنرال لوكليرك) ( (52

كلي�سي فرنسا.

عنوانه)ا)) ( زريدي) مريم  السيدة 

حكم)ي)الزنقة)ي2))الرقم3)   20350 

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا))) ( السيد  ريس عكاشة)

0يي92  شارع الجنرال لوكليرك) ( (52

كلي�سي فرنسا

عنوانه)ا)) ( زريدي) مريم  السيدة 

حكم)ي)الزنقة)ي2))الرقم3)   20350 

الدار البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2020)تحت رقم)752233.

952I

CABINET LAAFOU CONSEIL

 COMPAGNIE

 D’AMENAGEMENT

 ET DE PROMOTION

IMMOBILIERE - CAPRI
إعالن متعد  القرارات

CABINET LAAFOU CONSEIL

تجزئة  الكولين 2 رقم 5 علارة 

ماتينيون الطابق 2 رقم 7 سيدي 

معروف الدار البيضاء ، 50ي20، 

الدار البيضاء املغرب

 COMPAGNIE

 D’AMENAGEMENT ET DE

 PROMOTION(IMMOBILIERE -

CAPRI »شركة  املساهلة»

وعنوان مقرها االأتلاعي: بوزنيقة 

- RS 222 طريق الشاطئ - - بن 

سليلان املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

ي88.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

املؤرخ في)2ي)أكتوبر)2020)تم اتخاذ)

القرارات التالية:)
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عل2) الذي  نص  ي:) رقم) قرار 
ما لي:)-)تجد د وال ة اال اري التجاري)

أاي) بوبكر  بالسيد  (
ً
ملثال بنك  وفا 

صاحب بطاقة رقم)B209923)ملدة)) 

حتى االأتلاع العام الذي) ؛) سنوات)

املالية) السنة  في  للفصل  سُيدع2 

املنتهية في)2/2023ي/ي3)؛

عل2) الذي  نص  (:2 رقم) قرار 

تجد د وال ة اال اري السيد) (- ما لي:)

بطاقة) صاحب  الكتاني  محلد 
سنوات،) (( ملدة) (B207(30 رقم)

سُيدع2) الذي  العام  االأتلاع  حتى 

في) املنتهية  املالية  السنة  في  للفصل 

2/2023ي/ي3)؛

قرار رقم)3:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تجد د وال ة اال اري السيد كريم) (-

 B2بنهيلة صاحب بطاقة رقم)5525ي

))سنوات،)حتى االأتلاع العام) ملدة)

الذي سُيدع2 للفصل في السنة املالية)

املنتهية في)2/2025ي/ي3)؛

قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

الفتح) تعيين اال اري السيد كريم  (-

 BK78975 رقم) بطاقة  صاحب  (،
واملقيم في فيال رقم)ي)،)تجزئة))رياض)

امندلس)،)اقامة أربونا)،)كاليفورنيا)،)

الدار البيضاء)؛

عل2) الذي  نص  (:5 رقم) قرار 

-)استقالة السيد كريم بنهيلة) ما لي:)

من) (B25525ي رقم) بطاقة  صاحب 

منصب املد ر العام)؛

قرار رقم)):)الذي  نص عل2 ما لي:)

-)تعيين كلد ر عام السيدة الطاهرة)

رقم) بطاقة  عل2  حاصلة  العبدان 

ومقرها في كولف سيتي) (BE22282ي

(، الخضراء) املد نة  (، 7ي3) فيال) (،

بوسكورة)،)النواصر)،)الدار البيضاء

قرار رقم)7:)الذي  نص عل2 ما لي:)

الروي�سي) السيد  وسف  تعيين  (-

 BE583ي)ي رقم) بطاقة  صاحب 

واملقيم في)5))تجزئة املنزه شارع الحزام)

البيضاء)) الدار  (، عين   اب) الكبير،)

وفا) التجاري  لال اري  كللثل  ائم 

بنك)؛

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

8ي  بتاريخ) ( سليلان) ببن  االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)ي3).

952I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

MOULIN NAHDA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua(MAROC

MOULIN NAHDA شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وار رحال 

سيدي بوزيد شيشاوة. - 000ي2 

شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23)ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 02) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MOULIN NAHDA

-يمشغل) (: غرض الشركة بإ جاز)

املطاحن التقليد ة.

استيرا ) وسيط  أو  تاأر  (.2

وتصد ر..

عنوان املقر االأتلاعي):) وار رحال)

000ي2  (- شيشاوة.) بوزيد  سيدي 

شيشاوة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: النويني) السيد سفيان 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

النويني عنوانه)ا)) السيد سفيان 

شيشاوة.) بوزيد  سيدي  رحال   وار 

000ي2)شيشاوة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

النويني عنوانه)ا)) السيد سفيان 

شيشاوة.) بوزيد  سيدي  رحال   وار 

000ي2)شيشاوة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي2  بتاريخ) ( بامنتانوت) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)230/2020.

955I

FLASH ECONOMIE

ZELLCO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ZELLCO

تأسيس شركة محدو ة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد 

بلقت�سى عقد) (: الشكل القانوني)

 2020 نونبر) 2ي) بتاريخ) مؤرخ  عرفي 

تم وضع القانون امسا�سي لشركة) (،

الشريك) ذات  املسؤولية  محدو ة 

الوحيد  حلل الخصائص التالية):

 ZELLCO(:(التسلية(

بنجلان) زيلير  السيد  (: الشركاء)

سلويل شريك وحيد

00ي   000 (: الرأسلال االأتلاعي)

000 ي)حصة من)  رهم،)مقسلة إ 2)

الواحدة،) للحصة  00ي) رهم  فئة)

مؤ اة لفائدة))الشريك الوحيد السيد)

زيلير بنجلان سلويل.

املقر االأتلاعي):)))0ي،)زنقة الحرية)

الطابق)3)شقة رقم)5)-)الدار البيضاء

املدة):)99)سنة ابتداء)من تسجيلها)
بالسجل التجاري

الغرض)):))استيرا  وتصد ر أليع)

السلع والخدمات بشكل عام وأليع)

أأهزة الهاتف أو االتصاالت السلكية)

والالسلكية))أو ملحقاتها

من) تبتدئ  (: االأتلاعية) السنة 

فاتح  نا ر وتنتهي في)ي3) أنبر من كل)

سنة

زيلير) السيد  تعيين  تم  التسيير:)

وحيدا) مسيرا  سلويل  بنجلان 

للشركة وذلك ملدة غير محدو ة))

اإل داع) تم  (: القانوني) اإل داع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكلة التجارية بالبيضاء)تحت رقم)

757(97

تم) و  (2020 )ي) أنبر) بتاريخ)

تقييدها بالسجل التجاري لدى نفس)

املحكلة تحت رقم)29ي283 
اإل ارة)

958I

FIGENOR

DDR CONSTRUCTION-

SARL,A.U
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGENOR

 BD YOIUSSEF IBN 85ي

 TACHFINE ، 62000، NADOR

MAROC

DDR CONSTRUCTION-

SARL,A.U شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي املطار 

صباح 35 الطابق ي رقم 2 - 2000) 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي9يي2
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (30
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 DDR (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.CONSTRUCTION-SARL,A.U
مفاول) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

بناء.
عنوان املقر االأتلاعي):)حي املطار)
صباح)35)الطابق)ي)رقم)2 - 2000) 

الناظور املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد ا ريس البو خاني):))000.ي 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
البو خاني) ا ريس  السيد 
عنوانه)ا))حي عاريض)ي)زنقة)3))رقم)

ي7  2000))الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
البو خاني) ا ريس  السيد 
عنوانه)ا))حي عاريض)ي)زنقة)3))رقم)

ي7  2000))الناظور املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
8ي  بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)3789.

959I

STE SUD EST GESTION SARL

CHIBRACH
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل الشكل القانوني للشركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم )0 العلارة 99 شارع موالي 

علي الشريف ، 52000، الرشيد ة 
املغرب

CHIBRACH شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

و عنوان مقرها االأتلاعي قصر 
ازيلف فركلة السفل2 تنجدا  - 

00)52 الرشيد ة .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
3585ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2020 نونبر) 0ي) املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدو ة»)إ 2)»شركة)
ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك)

الوحيد».
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالرشيد ة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)392.
9(0I

STE SUD EST GESTION SARL

CHIBRACH
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

STE SUD EST GESTION SARL
رقم )0 العلارة 99 شارع موالي 

علي الشريف ، 52000، الرشيد ة 
املغرب

CHIBRACH شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي قصر 
ازيلف فركلة السفل2 تنجدا  - 

00)52 الرشيد ة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
3585ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) (2020 نونبر) 0ي) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
)ة)) ونس  اريجا) السيد) تفويت 
300)حصة اأتلاعية من أصل)300 
)ة))عبد الحق) السيد) ( حصة لفائدة)

طاليبي بتاريخ)0ي)نونبر)2020.
اقزيز) محلد  )ة)) السيد) تفويت 
300)حصة اأتلاعية من أصل)300 
)ة))عبد الحق) السيد) ( حصة لفائدة)

طاليبي بتاريخ)0ي)نونبر)2020.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

 22 بتاريخ) ( بالرشيد ة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)392.

Iي)9

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

 ELEVAGE ESCARGOT OLD

HIBA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua(MAROC

 Elevage(Escargot(OLD(HIBA

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وار اوال  

هيبة  السعيدات  شيشاوة. - 000ي2 

شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29)ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 07) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.Elevage(Escargot(OLD(HIBA

-يتربية) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الحلزون.

استيرا ) وسيط  أو  -2تاأر 

وتصد ر.

-3بائع الحلزون.

عنوان املقر االأتلاعي):) وار اوال )

هيبة))السعيدات))شيشاوة.)-)000ي2 

شيشاوة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: ( زيا ) هللا  عبد  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( زيا ) هللا  عبد  السيد 

 وار اوال  هيبة))السعيدات))شيشاوة.)

000ي2)شيشاوة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( زيا ) هللا  عبد  السيد 

 وار اوال  هيبة))السعيدات))شيشاوة.)

000ي2)شيشاوة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي2  بتاريخ) ( بامنتانوت) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)233/2020.

9(2I

mohammed(boumzebra

 BUREAU D›INGENIERIE E
 EXPERTISE TECHNIQUE

ABAD
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

mohammed(boumzebra

 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH

 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 BUREAU D›INGENIERIE E

  EXPERTISE TECHNIQUE ABAD

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

محلد الخامس طريق مراكش تجزئة 

اسكانية 03 مجلع سكني حاجي 

طابق التاني  - 23000 بني مالل 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

0729ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) (2020 9ي) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 BUREAU D’INGENIERIE E

. EXPERTISE TECHNIQUE ABAD

 expertise(:(غرض الشركة بإ جاز

 en( mécanique( générale-

 ingénieur conseil - contrôle et

.analyse(technique

شارع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

محلد الخامس طريق مراكش تجزئة)

اسكانية)03)مجلع سكني حاجي طابق)

التاني))-)23000)بني مالل املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

00.000,00ي) رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: عبا ) السيد  وسف 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد  وسف عبا  عنوانه)ا))حد)

برا  ة)23200)حد برا  ة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  وسف عبا  عنوانه)ا))حد)

برا  ة)23200)حد برا  ة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي0  بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)-.

9(3I

FIDUCIAIRE AKIF

FASHION CAFE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE AKIF

 BD CHEFCHAOUNI N°9ي

 RESIDENCE(GARDEN  ETAGE 1

 BUREAU 4 AIN(SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC

FASHION CAFE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي :  3 ملر 

صوفوراس عين السبع  - 20580 

الدارالبيضاء  املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.32(793

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2020 أكتوبر) (28 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (FASHION CAFE حل)

رأسلالها) مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  200.000) رهم 

عين) صوفوراس  ملر  (3 ( اإلأتلاعي)

الدارالبيضاء)) (20580 (- ( السبع)

عل2) القدرة  لعدم  نتيجة  املغرب 

التسير.

و عين:

و) ( مالك) ( هشام) السيد)ة))

عنوانه)ا))زنقة لجيري)3)رقم)25)عين)

20000)الدارالبيضاء)املغرب) ( السبع)

كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

ملر) (3 وفي) (2020 أكتوبر) (28 بتاريخ)

 20580 (- ( السبع) عين  صوفوراس 

الدارالبيضاء)املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)232)75.

9(2I

HIDA SERVICE TAROUDANT

 STE ALIMENTATION
TAZMOURT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
حل شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM(LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC
 STE ALIMENTATION

TAZMOURT SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 

 TAROUDANTE TAROUDANTE
TAROUDANT 83000 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(09
العام) الجلع  بلقت�سى 
 2020 08) أنبر) اإلستثنائياملؤرخ في)
املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 
 STE ALIMENTATION املحدو ة)
TAZMOURT SARL))مبلغ رأسلالها)
مقرها) وعنوان  00.000ي) رهم 
 TAROUDANTE اإلأتلاعي)
 TAROUDANTE 83000
(: ل) نتيجة  املغرب  (TAROUDANT
مسا رت) عل2  الشريكة  قدرة  عدم 

السوق.
ب  وار) التصفية  مقر  حد   و 
تازمورت) القروية  ألاعة  تازمورت 
 83000 املغرب) تارو انت  علالة 

تارو انت املغرب.)
و عين:

السيد)ة))عبد الحليد))قدوري و)
بورأا) سيدي  ا رك  عنوانه)ا)) وار 
 TAROUDANT  83000 تارو انت)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
املخابرة و محل تبليغ العقو  و الوثائق)
:) وارتازمورت) بالتصفية) املتعلقة 
علالة) تازمورت  القروية  ألاعة 

تارو انت.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

5ي  بتاريخ) ( بتارو انت) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)2)5ي.

9(5I

BRI consulting Group

NIRACOM
إعالن متعد  القرارات

BRI consulting Group

 centre(d›affaire(ahsain ,0ي

 Avenue(Mohamed(IV، 70000،

Laâyoune Maroc

NIRACOM »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االأتلاعي: حي 

القدس شارع حلو الزياني رقم )5 

العيون - 70000 العيون املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.32725

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

املؤرخ في)2ي) أنبر)2020

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)2ي 

 يسلبر،)فوت السيد رشيد ندمالك)

500)حصة من الحصص التي  للكها)

في شركة نيراكوم لصالح السيد عبد)

العزيز ندمالك

قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

بشريك) ش.م.م  من  الشركة  تحويل 

وحيد ا 2 ش.م.م)))

قرار رقم)3:)الذي  نص عل2 ما لي:))

من) ندمالك  رشيد  السيد  استقالة 

منصبه كلسير للشركة

قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

ندمالك) العزيز  عبد  السيد  تعيين 

مسير للشركة

قرار رقم)5:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تنقيح القانون امسا�سي للشركة تبعا)

لهذه التغييرات

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)
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بند رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)
بشريك) ش.م.م  من  الشركة  تحويل 

وحيد ا 2 ش.م.م)
بند رقم)):)الذي  نص عل2 ما لي:)
تعد ل الحصص:)500)حصة لصالح)
و500  ندمالك  العزيز  عبد  السيد 

حصة لصالح السيد رشيد ندمالك
بند رقم)7:)الذي  نص عل2 ما لي:)
 بلغ رأسلال الشركة)00000ي) رهم)
مقسلة ا 2)000ي)حصة بقيلة)00ي 
السيد) بين  ( مقسلة) للحصة   رهم 
رشيد ندمالك))50000) رهم))والسيد))

عبد العزيز ندمالك)50000) رهم
بند رقم)2ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)
تسير الشركة من طرف الشريك عبد)

العزيز ندمالك ملدة غير محدو ة
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)8ي) أنبر)

2020)تحت رقم)2/2020يي3.
9((I

SURPLEX MOROCCO

SURPLEX MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

SURPLEX MOROCCO
زنقة سومية اقامة شهرزا  3 

الطابق 5 رقم 22 الدار البيضاء ، 
20022، الدار البيضاء املغرب

SURPLEX MOROCCO شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة 
سومية اقامة شهرزا  3 الطابق 

5 رقم 22 الدار البيضاء - 20022 
الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

0239ي2.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) (2020 نونبر) (09 في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
اشرف) )ة)) السيد) تفويت 
حصة اأتلاعية من) (300 الواحدي)
أصل)000.ي)حصة لفائدة))السيد))ة))

نجيم مبشور بتاريخ)09)نونبر)2020.
اشرف) )ة)) السيد) تفويت 

حصة اأتلاعية من) (200 الواحدي)
السيد) ( لفائدة) حصة  000.ي) أصل)
09)نونبر) )ة))عثلان الواحدي بتاريخ)

.2020
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)758528.

9(7I

ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو ة

OUDICHMA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

شارع العركوب رقم ي7722-0 
صندوق البر د رقم )2ي، 73000، 

الداخلة املغرب
OUDICHMA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

محلد فاضل السلال ي رقم 52 حي 
السالم - 73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

909)ي
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 07) أنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.OUDICHMA TRANS
-نقل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
شارع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
حي) (52 محلد فاضل السلال ي رقم)

السالم)-)73000)الداخلة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 500 ( (: املبروكي) السيد  وسف 
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 250 ( (: ا يشان) احلد  السيد 
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 250 ( (: ا يشان) لحسن  السيد 
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد  وسف املبروكي عنوانه)ا))
فاضل) محلد  شارع  السالم  حي 
السلال ي رقم)72)ي 73000)الداخلة)

املغرب.
عنوانه)ا)) ا يشان  احلد  السيد 
 73000 28 )5)رقم) حي السالم زنقة)

الداخلة املغرب.
السيد لحسن ا يشان عنوانه)ا))
 وار امرا  ا ت بو او )27900)زاكورة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  وسف املبروكي عنوانه)ا))
فاضل) محلد  شارع  السالم  ي 
السلال ي رقم)72)ي 73000)الداخلة)

املغرب
عنوانه)ا)) ا يشان  احلد  السيد 
 73000 28 )5)رقم) حي السالم زنقة)

الداخلة املغرب
السيد لحسن ا يشان عنوانه)ا))
 وار امرا  ا ت بو او )27900)زاكورة)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 07 بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 أنبر)2020)تحت رقم)5ي2ي.
9(8I

ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو ة

ENFRAN
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

شارع العركوب رقم ي7722-0 
صندوق البر د رقم )2ي، 73000، 

الداخلة املغرب
ENFRAN شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 

املسجد شارع اوحافريت رقم 08 - 

73000 الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي38).

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 شتنبر) 0ي) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

 ORTIZ )ة)) السيد) تفويت 

حصة) (VAZQUEZ ANTONIO 50

حصة) (50 أصل) من  اأتلاعية 

 FRANCISCO )ة)) السيد) ( لفائدة)

 FLORENCIO GARCIA

شتنبر) 0ي) بتاريخ) (MANDADO

.2020

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

 0( بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

أكتوبر)2020)تحت رقم)5)8.

9(9I

ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو ة

ENFRAN
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

شارع العركوب رقم ي7722-0 

صندوق البر د رقم )2ي، 73000، 

الداخلة املغرب

ENFRAN شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

و عنوان مقرها االأتلاعي حي 

املسجد شارع اوحفريت رقم 08 - 

73000 الداخلة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي38).

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)0ي)شتنبر)2020)تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدو ة»)إ 2)»شركة)

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك)

الوحيد».



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202)الجريدة الرسمية   382

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 0( بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

أكتوبر)2020)تحت رقم)5)8.

970I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

IRONT DECORATION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua(MAROC

IRONT DECORATION شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 

الحسني ألاعة شيشاوة - 000ي2 

شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

27)ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 02) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 IRONT(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.DECORATION
-يمقاول)) (: غرض الشركة بإ جاز)

الحرفي) املعدني  الد كور  أعلال 

والفني.

-2اللحام.

استيرا ) وسيط  أو  -3تاأر 

وتصد ر.

-2تصليم معدني..
حي) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
000ي2  (- شيشاوة) ألاعة  الحسني 

شيشاوة املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: لو  ني) توفيق  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) لو  ني  توفيق  السيد 
الحي الحسني صور العبيد شيشاوة)

000ي2)شيشاوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) لو  ني  توفيق  السيد 
الحي الحسني صور العبيد شيشاوة)

000ي2)شيشاوة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي2  بتاريخ) ( بامنتانوت) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)232/2020.

Iي97

CONSEILS EVERNAGE

 FATIMA DELICE ENSEIGNE
29

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°7ي

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

 FATIMA(DELICE(ENSEIGNE 29
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي محل رقم 
ي)ي علارة   2)2 الضح2 السعا ة 

مراكش - 20000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي0950ي

ي0  عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  (2020  أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.FATIMA DELICE ENSEIGNE 29

تشغيل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

وا ارة مطعم كافيه.

عنوان املقر االأتلاعي):)محل رقم)

الضح2 السعا ة) (2(2 علارة  ) ي)ي)

مراكش)-)20000)مراكش املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

العزوزي)) احسن  موالي  السيد 

00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي) ( (:

للحصة).

(: ( السيد موالي احسن العزوزي) (

000ي)بقيلة)00ي) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

العزوزي)) احسن  موالي  السيد 

 av(de(la(commune(de 33((عنوانه)ا

 paris 9520ي garges les conesse

france 7500)باريس))فرنسا.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العزوزي)) احسن  موالي  السيد 

 av(de(la(commune(de 33((عنوانه)ا

 paris 9520ي garges les conesse

france 7500)باريس))فرنسا

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

التجارية بلراكش))بتاريخ)-)تحت رقم)

.-

973I

حلزة هتهوت

يارافوينري
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

حلزة هتهوت

حي النزاهة زنقة الحسن اليو�سي رقم 

يي طنجة ، 90000، طنجة املغرب

 ارافوينري شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي مجلع 

النوارة طابق 2 علاراة 2 رقم ي8 

كزنا ة. طنجة - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

0783يي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 ارافوينري.

شراء) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

وبيع امأهزة اإللكترونية والكهربائية)

املنزلية) وامأهزة  الصحية  واملعدات 

واملراتب واملفروشات..

مجلع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

ي8  رقم) (2 علاراة) (2 طابق) النوارة 

طنجة) (90000 (- طنجة) كزنا ة.)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

فوينتي) غويليرمو   ال  السيد 

00ي  بقيلة) حصة  00ي) ( (: غارسيا)

 رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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فوينتي) غويليرمو   ال  السيد 

غارسيا عنوانه)ا))قلعة بيللونتي)05ي 

حي الروزا.))90000)مدريد اسبانيا.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

فوينتي) غويليرمو   ال  السيد 

غارسيا عنوانه)ا))قلعة بيللونتي)05ي 

حي الروزا.))ي2800)مدريد اسبانيا

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

2ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)7233.

972I

MOORISH

SIC MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MOORISH

 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

SIC MAROC شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي ي) شارع 

اللة اليقوت ومصطفى ملعاني 

الطابق الثاني رقم 85 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي32255.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت) (2020 ي0) أنبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

تفويت السيد))ة))محلد))ا ت ابا)

أصل) من  اأتلاعية  حصة  000.ي)

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  000.ي)

صفاء)أوا ي بتاريخ)ي0) أنبر)2020.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

)ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)757758.

975I

NJ BUSINESS

CHI AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

NJ BUSINESS

 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،

FES maroc

CHI AGENCY شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي محل 3 

 وار اوال  معالة العليا عين الشقف 

فاس - 30000 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي290).

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت) (2020 ي0) أنبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل2):

كريم)) محلد  )ة)) السيد) تفويت 

سنو�سي))000.ي)حصة اأتلاعية من)

السيد) ( لفائدة) حصة  000.ي) أصل)

)ة))محلد))سنو�سي))بتاريخ)ي0) أنبر)

.2020

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

22) أنبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)ي372.

97(I

ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو ة

ENFRAN
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

شارع العركوب رقم ي7722-0 

صندوق البر د رقم )2ي، 73000، 

الداخلة املغرب

ENFRAN شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة.

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي املسجد 
شارع اوحفريت رقم 08 - 73000 

الداخلة املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ي38).

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2020 شتنبر) 0ي) في) املؤرخ 
رأسلال الشركة بلبلغ قدره)»90.000 
إ 2) »0.000ي) رهم») أي من)  رهم»)
«00.000ي) رهم»)عن طريق):))تقد م)

حصص نقد ة أو عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 0( بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

أكتوبر)2020)تحت رقم)5)8.

977I

CENTREDAFFAIRESAMANE

كرين دور زهروات
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CENTREDAFFAIRESAMANE
 QUARTIER BOURGOGNE

 RUE RAGRAGA RES LA
 CORNICHE(APPT 01 RD(C(IMM

 02 CASABLANCA، 20300،
CASABLANCA MAROC

كرين  ور زهروات شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وار عتلان 
ا ت بوحو و انجيل بوملان - 2)325 

بوملان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
805ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 08) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

كرين) (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 ور زهروات.

شركة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

ا ارة املزارع.

:) وار) االأتلاعي) املقر  عنوان 

(- عتلان ا ت بوحو و انجيل بوملان)

2)325)بوملان املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

مصطفى)) عتلان  بن  السيد 

ا ت بوحو و) عنوانه)ا)) وار عتلان 

انجيل بوملان)2)325)بوملان املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

مصطفى) عتلان  بن  السيد 

ا ت بوحو و) عنوانه)ا)) وار عتلان 

انجيل بوملان)2)325)بوملان املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

08) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية ببوملان)

2020)تحت رقم)322.

978I

BKMG Consulting SARL AU

 LE PRESSING DE TAPIS
BONNET SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BKMG Consulting SARL AU

 N°11 OLM 6 EL(BASSATINE ، 0،

MEKNES MAROC

 LE PRESSING DE TAPIS

BONNET SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم يي 

اليم ) البساتين - 50020 مكناس 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3)2ي5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (02

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 LE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 PRESSING DE TAPIS BONNET

. SARL AU

غسيل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

السجا .

يي  رقم) (: عنوان املقر االأتلاعي)

مكناس) (50020 (- البساتين) (( اليم)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة بديعة شركاوي عنوانه)ا))

رقم)2)تجزئة اهال اقامة هشام الشقة)

2)م ج)30000)فاس))املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بديعة شركاوي عنوانه)ا))

رقم)2)تجزئة اهال اقامة هشام الشقة)

2)م ج)30000)فاس املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ) ( بلكناس) التجارية 

رقم) تحت  (2020 نونبر) (30

ي23يي200ييي202.

979I

ste I-MAD SARL AU

I-MAD
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste I-MAD SARL AU

 CENTRE LALLA MIMOUNA

 SK EL ARBAA DU GHARB

 CENTRE LALLA MIMOUNA SK

 EL(ARBAA(DU(GHARB، 14152،

SOUK LARBAA MAROC

I-MAD شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي لالميلونة 

املركز سوق الثالثاء الغرب - 52ي2ي 

لالميلونة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(8(7

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (2(

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.I-MAD

 Matériels(:(غرض الشركة بإ جاز

.informatique

عنوان املقر االأتلاعي):)لالميلونة)

52ي2ي  املركز سوق الثالثاء)الغرب)-)

لالميلونة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: لخا ب) محلد  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) لخا ب  محلد  السيد 
لالميلونة) 52ي2ي) املركز) لالميلونة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) لخا ب  محلد  السيد 
لالميلونة) 52ي2ي) املركز) لالميلونة 

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
الغرب)) االربعاء) بسوق  االبتدائية 
رقم) تحت  (2020 2ي) أنبر) بتاريخ)

ي)5.
980I

CABINET MADDAH LAW FIRM

 SOCIETE NOUVELLES
 DES AMEUBLEMENTS

LOMBARDO
إعالن متعد  القرارات

CABINET MADDAH LAW FIRM
 203Angle Bd Anoual et ,
 Bd(Abdelmoumen 3 ème

 Etage(Casablanca ، 20390،
casablanca(maroc

 SOCIETE NOUVELLES DES
 AMEUBLEMENTS LOMBARDO

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة»
وعنوان مقرها االأتلاعي: اإلأتلاعي 

الطريق التالثية 029ي املنطقة 
الصناعية سيدي معروف  - - الدار 

البيضاء  املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
ي5539.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
املؤرخ في)05)أكتوبر)2020)تم اتخاذ)

القرارات التالية:)
عل2) الذي  نص  -ي:) رقم) قرار 
اإلعالم بوفاة الشريك فيليبو) ما لي:)
الشريك) وفاة  اتر  عل2  (: لومبار و)
فيليبو لومبار و فان توزيع حصصه)
(
ً
عل2 الورثة أصبح بالشكل امتي تبعا
فبرا ر) يي) في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 
السيدة السعد ة سبيسا) (- (: (2020
فيليب) السيد  (- حصة.) (2.750 (:
كريستيان لومبار و):)35.250)حصة.

عل2) الذي  نص  (:- (2 رقم) قرار 

الوحيد) املسير  بوفاة  اإلعالم  ما لي:)

تعيين)) و  لومبار و  فيليبو  السيد 

لومبار و) كريستيان  فيليب  السيد 

كلسير أد د ووحيد للشركة.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)

عل2) الذي  نص  (: (( رقم) بند 
ما لي:)رأسلال الشركة أصبح مقسلا)

ة) لسيد ا بالشكل التا ي))•)

السعد ة سبيسا):)275.000) رهم)•)

((: السيد فيليب كريستيان لومبار و)

3.525.000) رهم).

بند رقم)7:)الذي  نص عل2 ما لي:)

مقسلا) أصبح  الشركة  حصص 

ة) لسيد ا بالشكل التا ي))•)

السعد ة سبيسا):)2.750)حصة)•)

(: السيد فيليب كريستيان لومبار و)

35.250)حصة.

عل2) الذي  نص  5ي:) رقم) بند 

ما لي:)تعيين السيد فيليب كريستيان)
الباقي بدون) (( لومبار و كلسير وحيد)

تغيير)

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

يي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2020)تحت رقم)53)753.

Iي98

Rogesa

ENVOI AL OKHOWA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

Rogesa

 Av(Mohamed(Ben(Abderahman

n°18 ، 93000، Tètouan(Maroc

 ENVOI AL OKHOWA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

محلد الطريس رقم 2 - 93000 

تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9355
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2020 نونبر) (30 املؤرخ في)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

ENVOI AL OKHOWA SARL))مبلغ)
وعنوان) 0.000ي) رهم  رأسلالها)

محلد) شارع  اإلأتلاعي  مقرها 

تطوان) (93000  -  2 رقم) الطريس 

املغرب نتيجة ل):)سحب الرخصة من)

.MONEYON SA(لدن شركة

شارع) ب  التصفية  مقر  حد   و 

 93000  -  2 رقم) الطريس  محلد 

تطوان املغرب.)

و عين:

)حاتم العبدي و) السيد)ة))سعا )

إقامة) بركة  محلد  شارع  عنوانه)ا))

2ي  الشقة) (2 اممين بلوك ب الطابق)

)ة)) تطوان املغرب كلصفي) (93000

للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  عل2  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

ROGESA SARL(:

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

8ي) أنبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم))ي2).

982I

SAGASUD

KRATRIT REDA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

KRATRIT REDA TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : علارة  3 
رقم 3ي زنقة ابو فراس الحلداني - 

70000 العيون املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.22329

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل) (2020 نونبر) 0ي) املؤرخ في)

شركة) (KRATRIT REDA TRANS

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك)

00.000ي  رأسلالها) مبلغ  الوحيد 

اإلأتلاعي) مقرها  وعنوان   رهم 
فراس) ابو  زنقة  3ي) رقم) علارة  3)

املغرب) العيون  (70000 (- الحلداني)

نتيجة لتوقف نشاط الشركة).

و عين:

السيد)ة))احلد))فارح و عنوانه)ا))
زنقة) (70 مجلوعة) منصور  توسيع 
الدار) (20(00 البرنو�سي) (3 رقم) (9

البيضاء)املغرب كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

2020)وفي علارة  3  0ي)نونبر) بتاريخ)
(- ( زنقة ابو فراس الحلداني) 3ي) رقم)

70000)العيون املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)08) أنبر)

2020)تحت رقم)2992.

983I

SAGASUD

STE SEIF-EDDINE FISH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

STE SEIF-EDDINE FISH شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي االمان 
02 رقم يي25 - 000ي7 بوأدور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

323(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 2ي) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SEIF-EDDINE FISH
الصيد) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
البحري تجارة السلك النقل الطرقي))
نشاط) كل  البناء) اشغال  للبضائع 

تجاري صناعي مالحي خدماتي.
عنوان املقر االأتلاعي):)حي االمان)
بوأدور) 000ي7)  - يي25  رقم) (02

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 50.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد العرش افرام):))500)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) افرام  العرش  السيد 
بوأدور) 000ي7) ي  الخير) تجزئة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) افرام  العرش  السيد 
بوأدور) 000ي7) ي  الخير) تجزئة 

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)22) أنبر)

2020)تحت رقم)28ي3.

982I

SAGASUD

IFNAOUI FICHE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

IFNAOUI FICHE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 

عصام صوفيا رقم 5) طريق 

السلارة - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي3232

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 )ي) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.IFNAOUI FICHE

النقل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الطرقي للبضائع الصيد البحري كل)

نشاط تجاري صناعي مالحي خدماتي.

تجزئة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

عصام صوفيا رقم)5))طريق السلارة)

- 70000)العيون املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة))سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: ملزغي) البشير  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد البشير ملزغي عنوانه)ا))حي)

 (7 السالم شارع احلد باحنيني رقم)

املر�سى)70000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد البشير ملزغي عنوانه)ا))حي)

 (7 السالم شارع احلد باحنيني رقم)

املر�سى)70000)العيون املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)8ي) أنبر)

2020)تحت رقم)2يي3.

985I

SAGASUD

IMOCAPEX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

IMOCAPEX شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي مشروع 

مد نة 25 مارس بلوك ي رقم 220ي 

- 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32323

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 )ي) أنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.IMOCAPEX

خدمات) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

العقارية) والتجارة  التسويق  عقارية 

اشغال البناء)تجارة عامة.

مشروع) (: عنوان املقر االأتلاعي)

220ي  25)مارس بلوك ي رقم) مد نة)

- 70000)العيون املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

حصة) (500 ( (: السيد نجيب نبيه)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

السيدة كبيرة سهيب):))500)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد نجيب نبيه عنوانه)ا))
عين) (09 ع) (02 رقم) 8ي) شريفة زنقة)

الشق)52ي20)الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) سهيب  كبيرة  السيدة 
 9 2)علارة) 8ي)رقم) حي اشريفة زنقة)

البيضاء) الدار  52ي20) الشق) عين 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) السيد نجيب نبيه عنوانه)ا))
عين) (09 ع) (02 رقم) 8ي) شريفة زنقة)

الشق)52ي20)الدار البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)8ي) أنبر)

2020)تحت رقم)3يي3.

98(I

chettioui

ALCAZAR DRIP
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

chettioui

حي املسيرة الخضراء,م/ا,شارع 
ي0,رقم 30 ، 50ي92، القصر الكبير 

املغرب

ALCAZAR DRIP شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 
النصر زنقة 0يرقم 29 مكرر - 

50ي92 القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2725

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 شتنبر) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ALCAZAR DRIP

تجهيز) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

االرا�سي بتقنية السقي بالتنقيط.

تجزئة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
(- مكرر) (29 0يرقم) زنقة) النصر 

50ي92)القصر الكبير املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 332 ( (: افريحة) العربي  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 333 ( (: القجيري) ابراهيم  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 333 ( (: السيد املصطفى الداغري)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) افريحة  العربي  السيد 
تجزئة النصر زنقة)0يرقم)29 50ي92 

القصر الكبير املغرب.

السيد ابراهيم القجيري عنوانه)ا))

الشوافع) قيا ة  احلد  اوال    وار 

2325ي)سوق االربعاء))املغرب.
الداغري) املصطفى  السيد 

عين) (80 تجزئة الجد رقم) عنوانه)ا))

اعتيق)3ي20ي)تلارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) افريحة  العربي  السيد 
تجزئة النصر زنقة)0يرقم)29 50ي92 

القصر الكبير املغرب

السيد ابراهيم القجيري عنوانه)ا))

الشوافع) قيا ة  احلد  اوال    وار 

2325ي)سوق االربعاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 27 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

أكتوبر)2020)تحت رقم)7ي5.

987I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

SOCTRAD
إعالن متعد  القرارات

 MANAGEMENT AND

CONSULTING

9ي,شارع أبل هبري ,امزورن ، 

32250، الحسيلة املغرب

SOCTRAD »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة»

وعنوان مقرها االأتلاعي: حي اكار 

ازوكاغ الحسيلة - 32000 الحسيلة 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

ي20.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2020 نونبر) (22 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)

اعروص) ابراهيم  ( السيد) تفويت 

أصل) من  اأتلاعية  حصة  (5.000

مرا ) ( السيد) لفائدة  حصة  (5.000

الشكل) لذلك  نتيجة  اعروص،)

لشركة) سيتحول  للشركة  القانوني 

ذات املسؤولية املحدو ة ذات شريك)

وحيد

قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

ابراهيم) ( السيد) ( استقالة) قبول 

الوطنية) بطاقته  رقم  اعروص 

RB9733)،)الساكن بزنقة السيراليون)

لذلك) نتيجة  (، الحسيلة) امزورن 

الشركة ستسير من طرف مسير وحيد)

،)السيد مرا  اعروص

عل2) الذي  نص  (:3 رقم) قرار 

املصا قة عل2 تحيين النظام)) ما لي:)

امسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)

بند رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)

الشكل القانوني للشركة هو):)شركة)

ذات املسؤولية املحدو ة ذات شريك)

وحيد.
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بند رقم)):)الذي  نص عل2 ما لي:)

نقدا) ساهم  اعروص  مرا   السيد 

بلبلغ مليون  رهم

بند رقم)7:)الذي  نص عل2 ما لي:)
مليون  رهم) هو  الشركة  راسلال 

كلها في) (، حصة) 0000ي) مقسم عل2)

ملكية الشريك الوحيد مرا  اعروص

عل2) الذي  نص  )ي:) رقم) بند 

من) مسيرة  الشركة  (، حاليا) ما لي:)

مرا ) السيد  (، وحيد) مسير  طرف 

 Rاعروص بطاقته الوطنية)2522)ي

ملدة غير محد ة

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

2ي  بتاريخ) ( بالحسيلة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)8)5.

989I

SAGASUD

 TRAVAUX DE QUALITES ET
 TRANSPORT DE SECURITES

T.Q.T.S
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

 TRAVAUX DE QUALITES ET

 TRANSPORT DE SECURITES

T.Q.T.S شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 

329س مشروع مد نة الوحدة بلوك 

س - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32335

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 02) أنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 TRAVAUX DE QUALITES ET

 TRANSPORT DE SECURITES

.T.Q.T.S

النقل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الطرقي للبضائع اشغال البناء)الصيد)

البحري تجارة عامة كل نشاط تجاري)

صناعي مالحي خدماتي.

رقم) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

329س مشروع مد نة الوحدة بلوك)

س)-)70000)العيون املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 500.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد عبد املجيد سويبة):))2.500 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

السيد عزيز بورج الد ن):))2.500 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

سويبة) املجيد  عبد  السيد 

رقم) النفيس  ابن  شارع  عنوانه)ا))

العيون) (70000 ي0  حي الوحدة) (28

املغرب.

السيد عزيز بورج الد ن عنوانه)ا))

الوحدة) حي  (2(2 رقم) الحزام  شارع 

ي0 70000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

سويبة) املجيد  عبد  السيد 

رقم) النفيس  ابن  شارع  عنوانه)ا))

العيون) (70000 ي0  حي الوحدة) (28

املغرب

السيد عزيز بورج الد ن عنوانه)ا))

الوحدة) حي  (2(2 رقم) الحزام  شارع 

ي0 70000)العيون املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)8ي) أنبر)

2020)تحت رقم)0ي33.

990I

fiduciaire(capital(orient

JAZMINEO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

fiduciaire(capital(orient

 RUE(IBN(ROCHD, RESIDENCE

 EL(BARAKA, 3 EME(ETAGE(N° 7

OUJDA ، 60000، oujda(maroc

JAZMINEO شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  طريق 

املحطة علارة حلزة الطابق الثاني - 

00ي35 أرسيف   املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

939ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 يي) أنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.JAZMINEO

-)صناعة) (: غرض الشركة بإ جاز)

املنتجات املعدنية والبالستيكية

املعدنية) املواح  صناعة  (-

الزخرفية

-)مفاوض.

طريق) ( (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

(- املحطة علارة حلزة الطابق الثاني)

00ي35)أرسيف)))املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

00.000,00ي) رهم،)مقسم كالتا ي:

 800 ( (: غيوغي) سفيان  ( السيد)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

السيد هشام غيوغي):))200)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

سفيان غيوغي عنوانه)ا)) ( السيد)
شارع) بنسهلي  تجزئة  املحلة  ظهر 
 (0000 يي3    محلد الحرفي رقم أ)

وأدة)))املغرب.
عنوانه)ا)) غيوغي  هشام  السيد 
شارع) بنسهلي  تجزئة  املحلة  ظهر 
 (0000 يي3  أ) رقم  الحرفي  محلد 

وأدة)))املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
سفيان غيوغي عنوانه)ا)) ( السيد)
شارع) بنسهلي  تجزئة  املحلة  ظهر 
 (0000 يي3    محلد الحرفي رقم أ)

وأدة)))املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 22 بتاريخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)955/2020.

992I

FOUZMEDIA

TRANS EXPRO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
TRANS EXPRO شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وار 
تا ارت سيدي بيبي بيوكرا - --- 

انزكان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
877ي2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 ي0) أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 TRANS(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.EXPRO

النقل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

الوطني والدو ي للبضائع.

:) وار) االأتلاعي) املقر  عنوان 

تا ارت سيدي بيبي بيوكرا)-)---)انزكان)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بنصالح لحسن عنوانه)ا))

اشتوكة) (--  وار تا ارت سيدي بيبي)

ا ت باها املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بنصالح لحسن عنوانه)ا))

اشتوكة) (---  وار تا ارت سيدي بيبي)

ا ت باها املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

08) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

2020)تحت رقم)-.

993I

Aïd(comptable

STE ZAIMET AGRICOLE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

Aïd(comptable

 Hay(rachad(bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza(Maroc

STE ZAIMET AGRICOLE  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االأتلاعي حي 

السعا ة رقم 85ي تازة - 35000 تازة 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55(9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تلت) (2020 ي0) أنبر) في) املؤرخ 

نشاط) إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):

 TRAVAUX DIVERS OU

.CONSTRUCTION

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (

ي2) أنبر) بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2020)تحت رقم)598.

992I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

العماري و الروي�سي

إعالن متعد  القرارات

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE(D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC

العلاري و الروي�سي »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة»

وعنوان مقرها االأتلاعي: )5، 

شارع موالي  وسفـ  الطابق 3 رقم 

2يـ  الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

825ي22.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2020 نونبر) )ي) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)

تغيير توقيع الشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)

بند رقم)22:)الذي  نص عل2 ما لي:)

الستكلال) امللثلين  أليع  تخويل 

اإلأراءات القانونية

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)758298.

995I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

OMAR LOXE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR

 83-LOT(EL(MADINA 1 N 81

 APP 5 1ER(ETAGE(DEROUA ،

26200، BERRECHID(MAROC

OMAR LOXE  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االأتلاعي مجلع 

التقدم ج ش 7/2ي الطابق الثاني 

سيدي البرنو�سي  الدار البيضاء 

200)2 الدار البيضاء املغرب .

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2020 نونبر) (23 املؤرخ في)

نشاط الشركة من)»صناعة النسيج

إ 2) (« التصد ر) و  االستيرا  
»االنعاش العقاري)

شراء)و بيع االرا�سي العارية)».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

0ي  بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم))ي2ي3.

99(I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

BENYESSEF MONEY
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،

93100، FNIDEQ(MAROC

BENYESSEF MONEY شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

محلد الزرقطوني رقم 0ي - 00ي93 

الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.BENYESSEF MONEY
وسيط) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

تحويل امموال..
شارع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
- 00ي93  0ي  محلد الزرقطوني رقم)

الفنيدق املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
بنيسف) السالم  عبد  السيد 
00ي) رهم) بقيلة) حصة  000.ي) ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
بنيسف) السالم  عبد  السيد 
عنوانه)ا))كايي الكالدي خواك كارسيا)
  ال طوري املنارة بلوك ب ب)2)بيسو)
00ي93  سبتة) ب  بويرطا  ج  ب  ب 

الفنيدق املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بنيسف) السالم  عبد  السيد 
عنوانه)ا))كايي الكالدي خواك كارسيا)
  ال طوري املنارة بلوك ب ب)2)بيسو)
00ي93  سبتة) ب  بويرطا  ج  ب  ب 

الفنيدق املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
5ي) أنبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)ي8ي).

997I
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ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو ة

KIRIKOU
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

شارع العركوب رقم ي7722-0 
صندوق البر د رقم )2ي، 73000، 

الداخلة املغرب
KIRIKOU شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي علارة رقم 
0ي حي موالي الرشيد شقة رقم 0ي - 

73000 الداخلة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2729

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تلت) (2020 نونبر) (23 في) املؤرخ 

املصا قة عل2):
 STE OCEAN )ة)) تفويت السيد)
 VAGABOND HOLDING SARL
من) اأتلاعية  حصة  (AU - 00ي
السيد) ( لفائدة) حصة  (999 أصل)
23) أنبر) بتاريخ) سيسيل نكوال  )ة))

.2020
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم  (
 07 بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 أنبر)2020)تحت رقم)72يي.
998I

STE JURITAX CONSULTING SARL AU

STE S.S.N MOTORS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

 STE JURITAX CONSULTING
SARL AU

 IMM 12 2° ETAGE(QUARTIER
 INDUSTRIEL(SIDI(GHANEM ،
40110، MARRAKECH(MAROC

STE S.S.N MOTORS SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلأتلاعي سقيفة 
علارة شيشاوة غاز  طريق اسفي - 

20000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

879ي7.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2020 أكتوبر) 2ي) في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة)

مبلغ) ( (STE S.S.N MOTORS SARL
وعنوان) 200.000) رهم  رأسلالها)

علارة) سقيفة  اإلأتلاعي  مقرها 

 20000 (- شيشاوة غاز))طريق اسفي)

عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  مراكش 

القدرة عل2 تحقيق الهدف الذي من)

أأله أنشات الشركة.

و حد  مقر التصفية ب سقيفة)

(- طريق اسفي) ( علارة شيشاوة غاز)

20000)مراكش املغرب.)

و عين:

و) موقس  ( سعيد) السيد)ة))

0يي  فيال رقم) (2 السعا ة) عنوانه)ا))

املغرب) مراكش  (20083 ( العزوزية)

كلصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي2) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)77)8يي.

999I

STE GOUR PLATRE

جور بالتر
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE GOUR PLATRE

 DOUAR JDID BELFAA-MASSA

 BELFAA ، 80100، inezgane

MAROC

أور بالتر شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  وار أد د 

بالفايع ماسه ا ت باها - 00ي80 

انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5ي9ي2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (30
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
أور) (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

بالتر.
أعلال) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

التطوير والبناء)املختلفة.
:) وار) االأتلاعي) املقر  عنوان 
(- باها) ا ت  ماسه  بالفايع  أد د 

00ي80)انزكان املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
ا ت سيدي) الحكيم  السيد عبد 
موح عنوانه)ا)) ت  ول بوملان  ا س)

تنغير)25800))تنغير املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ا ت سيدي) الحكيم  السيد عبد 
موح عنوانه)ا)) ت  ول بوملان  ا س)

تنغير)25800))تنغير املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
2ي) أنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

2020)تحت رقم)ي222.
000Iي

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

ESCARGOT AHB HASSOUN
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua(MAROC

 ESCARGOT AHB HASSOUN

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 283 

حي التقدم سيدي املختار شيشاوة. - 

000ي2 شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

25)ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 07) أنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ESCARGOT AHB HASSOUN

غرض الشركة بإ جاز):)

-يتربية الحلزون

-2تاأر أو وسيط استيرا  وتصد ر

-3بائع الحلزون.
عنوان املقر االأتلاعي):)رقم)283 

حي التقدم سيدي املختار شيشاوة.)-)

000ي2)شيشاوة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد محلد العوني):))500)حصة)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 500 ( (: امخيطري) احلد  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) العوني  محلد  السيد 

 وار الرحاحلة اوال  املومنة شيشاوة)

000ي2)شيشاوة املغرب.

السيد احلد امخيطري عنوانه)ا))

 وار الرحاحلة اوال  املومنة شيشاوة)

000ي2)شيشاوة املغرب.
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والعائلية) الشخصية  امسلاء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) العوني  محلد  السيد 

 وار الرحاحلة اوال  املومنة شيشاوة)

000ي2)شيشاوة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي2  بتاريخ) ( بامنتانوت) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)2020/ي23.

Iي00ي

FLASH ECONOMIE

CYRUS SURVEILLANCE
إعالن متعد  القرارات

CYRUS SURVEILLANCE

تفويت الحصص-استقالة املسير ن 

بالشراكة-تغيير الشكل القانوني 

للشركة 

العــــام) الجلـــع  بلقتضـــى  (– (I

30)نـونبــر) االسـتثنـائـــي املنعقــد بتاريخ)

 CYRUS (« للشـركــة الـلـسـلـــاة) (2020

شركة محدو ة) (« (SURVEILLANCE

ي00   000 رأسلالها) املسؤولية،)

(- مقرها االأتلاعي بالبيضاء)  رهم،)
(،5 رقم) (3 زنقة الحرية الطابق) 0ي،)

بالبيضاء) التجاري  بالسجل  املقيدة 

تحت رقم)3)2775)قرر ما  لي):

أليع) تفويت  عل2  املصا قة  -ي)

ريس) السيد  التي  لتلكها  الحصص 

 (500( وامللثل مجلوعها في) محلد،)

حصة لفائدة السيد قلوس ابراهيم،)

وترخيصها)؛

-2)املصا قة عل2 استقالة))السيد)

محلد ريس و السيد قلوس ابراهيم)

من مهامهلا كلسير ن بالشراكة؛

تعيين السيد قلوس ابراهيم) (3-

مسيرا وحيدا للشركة وذلك ملدة غير)

محدو ة)؛

-2)تغيير الشكل القانوني للشركة)

إ 2) املسؤولية  محدو ة  شركة  من 

ذات) املسؤولية  محدو ة  شركة 

الشريك الوحيد؛

و)) (((7  ((( البند)ي)    تعد ل  (5-

)2ي))))من القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  تم اإل داع  ( (- (II
التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 
بتاريخ) (7577(9 تحت رقم) بالبيضاء)

)ي) أنبر)2020.
002Iي

امستاذ علي الشريف العلمي)-موثق-

JORF MOTORS
إعالن متعد  القرارات

امستاذ علي الشريف العلمي -موثق-
إقامة  اسلين، العلارة ب زاوية 

شارع محلد الخامس و شارع الجيش 
امللكي، الطابق امول، الجد دة. ، 

22000، الجد دة املغرب
JORF MOTORS »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة ذات الشريك 
الوحيد»

 EL :وعنوان مقرها االأتلاعي
 JADIDA, Immeuble(Abou(El
 Faraj, Route(de(Marrakech -

El(Jadida 24000 املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
7ي50.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2007 أبريل) (22 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)ي:)الذي  نص عل2 ما لي:)
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)22 
الشركة) تأسيس  تم  (، (2007 ابريل)
 S.A.R.L AU  »JORF ( ( ( ( ( ( ( ( املسلاة)
استيرا ) بغرض  (، ( ( («MOTORS
السيارات) وشراء) بيع  ( تصد ر،) و 
غيار) قطع  وشراء) بيع  الجد دة،)
االأتلاعي،) املقر  عنوان  السيارات،)
مراكش،) طريق  الفراج،) أبو  علارة 
رأسلالها) عام،) (99 ملدة) ( ( الجد دة،)
إ 2) املقسلة  100.000،00) رهم،)
00ي) رهم) فئة) من  حصة،) 000ي)
لكل حصة كلها في اسم السيد محلد)
)000ي  الوحيد) الشريك  الفراج  ابو 
محلد) السيد  تعيين  تم  و  حصة)،)
ابو الفراج املسير الوحيد للشركة.)تم)
اال داع القانوني باملحكلة االبتدائية)
(،2007 02) ونيو) بتاريخ) بالجد دة 
و املسجل بالسجل) ي55.) تحت رقم)

التجاري عد )7ي50.

قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)
االستثنائي) العام  الجلع  بلقت�سى 
تم) 0ي20،) فبرا ر) (0( في) املؤرخ 
نقل) إ 2  الشركة  نشاط  توسيع 
البضائع،) و  املستخدمين  و  الركاب 
وزيوت) الوقو   السيارات،بيع  كراء)
بالتقسيط،)) ومشتقاته  التشحيم 
مقتضيات) تعد ل  تم  لذلك  تبعا  و 
الذي) (2 رقم) بند  االسا�سي  النظام 
 نص عل2 غرض الشركة،تم اال داع)
االبتدائية) باملحكلة  القانوني 
0ي20  فبرا ر) يي) بتاريخ) بالجد دة 
بالسجل التجاري) (،92(7 تحت رقم)

عد )7ي50.
قرار رقم)3:)الذي  نص عل2 ما لي:)
االستثنائي) العام  الجلع  بلقت�سى 
رفع) ( تم) 0ي20،) املؤرخ في02) ونيو)
00.000.00ي،)) الشركة من) ( راسلال)
2.000.000.00) رهم) ا 2) (  رهم)
عن) 900.000.00.ي) رهم  بزيا ة)
معينة) سائلة  مقاصة   ون  طريق 

وقابلة للدفع).
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

النظام امسا�سي التالية:)
بند رقم)):)الذي  نص عل2 ما لي:))

املساهلة
بند رقم)7):)الذي  نص عل2 ما لي:))

رأس مال الشركة
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بالجد دة))بتاريخ)ي2) ونيو)

0ي20)تحت رقم)ي978.
003Iي

FISCALITY CONSULTING CENTER

RM-PROTECT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
RM-PROTECT شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 3) 

زنقة عبد الخالق الطوريس تجزئة 

اسيف  ال مراكش . - 20000 

مراكش املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي)8)9.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر) (2020 ي0) أنبر) في) املؤرخ 

تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)

الكائن) و  (RM-PROTECT التسلية)

شارع) 2ي,) 22,علارة أ) بالعنوان رقم)

مراكش) (20000 (- ,مراكش.) املز لفة)

املغرب و املسير من طرف السيد)ة))

نصير رشيد.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي2) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)78)8يي.

002Iي

سانيبالم

سانيبالم
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير أد د للشركة

سانيبالم

580, املسار, طريق آسفي, مراكش ، 

20000، مراكش املغرب

سانيبالم  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 580 

املسار، طريق آسفي - 20000 

مراكش املغرب.

تعيين مسير أد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي0299ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

2020)تم تعيين) ي2)شتنبر) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  أد د  مسير 

تبعا) وحيد  كلسير  هشام  بوطالب 

إلقالة مسير.
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باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

نونبر) (2( بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2020)تحت رقم)ي833.

005Iي

bouxite(aluminium

BOUXITE ALIMINIUM 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

bouxite(aluminium

 CENTRE(RIAD(N 61 LALLA

 YACOUT(CASABLANCA ،

22012، casablanca(maroc

 BOUXITE ALIMINIUM شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي مركز 

الرياض ي) ، زاوية اللة الياقوت 

ومصطفى املعاني رقم 9) الطابق 

2 - الدار البيضاء - 2ي220 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ي757)2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 07) وليوز)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

((: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.BOUXITE ALIMINIUM

:)مقاول في) غرض الشركة بإ جاز)

نجارة االملينيوم.

مركز) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
الياقوت) اللة  زاوية  (، ي)) الرياض)

الطابق) ((9 رقم) املعاني  ومصطفى 

الدار) 2ي220) (- البيضاء) الدار  (- (2

البيضاء)املغرب.

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

0.000ي  ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 
 رهم،)مقسم كالتا ي:

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مرحبا  زكرياء) السيد 
موريتانيا) (، نواكشوط) (، تفراغ زينة)

ي220)نواكشوط))موريتانيا.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) مرحبا  زكرياء) السيد 
موريتانيا) (، نواكشوط) (، تفراغ زينة)

ي220)نواكشوط))موريتانيا
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 وليوز)2020)تحت رقم)332ي72.

I)00ي

chez(le(libanais(عند اللبناني

عند اللبناني

CHEZ LE LIBANAIS 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

chez(le(libanais عند اللبناني
7 إقامة رامي زنقة سبتة الطابق 

الثاني املكتب رقم 8 ، 00ي20، الدار 
البيضاء املغرب

  Chez(le(libanais عند اللبناني
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي 7 إقامة 

رامي زنقة سبتة الطابق الثاني 
املكتب رقم 8 - 00ي20 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
282095

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) 0ي)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
عند) (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. Chez(le(libanais(اللبناني
تجارة) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

اللحوم بالتقسيط
إقامة) (7 (: عنوان املقر االأتلاعي)
رامي زنقة سبتة الطابق الثاني املكتب)
رقم)8 - 00ي20)الدار البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
00ي  ( (: ( أمين صانصيط) السيد 

حصة بقيلة)000.ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد أمين صانصيط))عنوانه)ا))
إقامة النواصر كار ن علارة ب2)شقة)

3ي 27000)النواصر))املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أمين صانصيط))عنوانه)ا))
إقامة النواصر كار ن علارة ب2)شقة)

3ي 27000)النواصر))املغرب)
عنوانه)ا)) كالكش  عباس  السيد 
 2 طابق) العبدري  محلد  زنقة  (27
الدار) 00ي20) ( زاوية شارع املكنا�سي)

البيضاء))املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)530)75.
007Iي

sofoget

 GHALY ORIGINAL
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

 GHALY ORIGINAL SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي  59 شارع 

موالي عبد العزيز إقامة موالي عبد 

العزيز رقم 2 - 2000ي القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57925

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 9ي) أنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 GHALY(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.ORIGINAL SERVICES

و) ا ارة  (: بإ جاز) الشركة  غرض 

استشارات.

عنوان املقر االأتلاعي):))59)شارع)

موالي عبد العزيز إقامة موالي عبد)

القنيطرة) 2000ي)  -  2 رقم) العزيز 

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: ) اسين الهاشمي) السيد)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

000ي  (: ) اسين الهاشمي) السيد) (

بقيلة)00ي) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد)) اسين الهاشمي عنوانه)ا))

القنيطرة)2000ي)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد)) اسين الهاشمي عنوانه)ا))

القنيطرة)2000ي)القنيطرة املغرب.
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باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)52)80.

008Iي

STE FIACCOF 

STE LAAOUISSI DIAG AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

 STE LAAOUISSI DIAG AUTO

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : 2ي2 

حي الفرح عين تاوأطات - 000ي3 

تاوأطات املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.385(7

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

2020)تقرر حل) ي2) أنبر) املؤرخ في)

 STE LAAOUISSI DIAG AUTO

شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ)

وعنوان) 00.000ي) رهم  رأسلالها)

مقرها اإلأتلاعي)2ي2)حي الفرح عين)

تاوأطات)-)000ي3)تاوأطات املغرب)

نتيجة لعدم تحقبق اهداف الشركة.

و عين:

العوي�سي) ( اسامة) السيد)ة))

عين) الفرح  حي  2ي2) عنوانه)ا)) و 

تاوأطات املغرب) (30000 تاوأطات)

كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

2ي2  وفي) (2020 ي2) أنبر) بتاريخ)

000ي3  (- تاوأطات) الفرح عين  حي 

تاوأطات املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

23) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلكناس)

2020)تحت رقم)52).

009Iي

ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو ة

SOZACOP
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير أد د للشركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

شارع العركوب رقم ي7722-0 
صندوق البر د رقم )2ي، 73000، 

الداخلة املغرب
SOZACOP  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

الوالء رقم ي2 - 73000 الداخلة 
املغرب.

تعيين مسير أد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي30.
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2020)تم تعيين) 7ي) أنبر) املؤرخ في)
 STE(-((مسير أد د للشركة السيد)ة

SEMADAK SARL)كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 22 بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 أنبر)2020)تحت رقم))25ي.
0Iي0ي

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

FASHION-OPTIC TRACHEN
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العربية السعو  ة – رقم 

العلارة -20 الطابق امول رقم 5 ، 
30000، فاس مغرب

 FASHION-OPTIC TRACHEN
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

موالي هشام إقامة السنابل محل 
رقم 2 فاس - 30000 فاس  املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22293

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم) (2020 أكتوبر) 3ي) في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  «00ي.00ي.ي) رهم»)

»00ي.200.ي  إ 2) «00.000ي) رهم»)

تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد ة أو عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

نونبر) (23 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)3282.

Iيي0ي

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

FASHION-OPTIC TRACHEN

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

خفض رأسلال الشركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

زنقة العربية السعو  ة – رقم 

العلارة -20 الطابق امول رقم 5 ، 

30000، فاس مغرب

 FASHION-OPTIC TRACHEN

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

موالي هشام إقامة السنابل محل 

رقم 2 فاس - 30000 فاس املغرب.

خفض رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.22293

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم) (2020 أكتوبر) 3ي) في) املؤرخ 

بلبلغ) الشركة  رأسلال  خفض 

من) أي  »5.900ي5) رهم») قدره)

 (82.200« إ 2) «00ي.200.ي) رهم»)

عد )) تخفيض  (: طريق) عن   رهم»)

امسهم.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

نونبر) (23 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)3282.

2Iي0ي

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

ATLAS AUDICOFISC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

زنقة العربية السعو  ة – رقم 

العلارة -20 الطابق امول رقم 5 ، 

30000، فاس مغرب

ATLAS AUDICOFISC شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 20 شارع 
العربية السعو  ة الطابق االول 

الشقة 5 فاس - 30000 فاس 

املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29325

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم) (2020 أكتوبر) (22 في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«200.)8ي) رهم»)أي من)»00.000ي 

عن) »200.)28) رهم») إ 2)  رهم»)

أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

نونبر) (23 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)3285.

3Iي0ي

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

ATLAS AUDICOFISC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأسلال الشركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

زنقة العربية السعو  ة – رقم 

العلارة -20 الطابق امول رقم 5 ، 

30000، فاس مغرب

ATLAS AUDICOFISC شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلأتلاعي 20 شارع 
العربية السعو  ة الطابق االول 
الشقة 5 فاس - 30000 فاس 

املغرب.
خفض رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29325

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) (2020 أكتوبر) (22 في) املؤرخ 
خفض رأسلال الشركة بلبلغ قدره)
«200.)8ي) رهم»)أي من)»200.)28 
عن) »00.000ي) رهم») إ 2)  رهم»)

طريق):)تخفيض عد ))امسهم.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
نونبر) (23 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)3285.
2Iي0ي

fidu(ben

 ENTREPRISE NOUR BADR
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
حل شركة

fidu(ben
85 زنقة موالي عبد هللا ، 0ي250، 

خريبكة املللكة املغربية
 ENTREPRISE NOUR BADR
SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلأتلاعي الطابق 
التاني شقة 2 شارع الحسن الثاني 

سوق السبت فقيه بن صالح - 
23550 سوق السبت الفقيه بن 

صالح املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
935ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) ي2)شتنبر) املؤرخ في)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
 ENTREPRISE NOUR BADR
 500.000 رأسلالها) مبلغ  ( ( (SARL
اإلأتلاعي) مقرها  وعنوان   رهم 
شارع الحسن) (2 الطابق التاني شقة)
الثاني سوق السبت فقيه بن صالح)
بن) الفقيه  السبت  سوق  (23550  -

الخسارات) (: صالح املغرب نتيجة ل)
املتتالية).

و حد  مقر التصفية ب الطابق)
)شارع الحسن الثاني)) (2 )شقة) التاني)
(- ( صالح) بن  فقيه  ( السبت) سوق 
بن) الفقيه  السبت  سوق  (23550

صالح املغرب.)
و عين:

العقاوي)) ( ( الد ن) نور  السيد)ة))
املسلحة) القوات  شارع  عنوانه)ا)) و 
209)سوق السبت الفقيه بن صالح)
بن) الفقيه  السبت  سوق  (23550

صالح املغرب كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

ي2)أكتوبر)2020)تحت رقم))30.
5Iي0ي

SOUR IMMOBILIER

SOUR IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOUR IMMOBILIER
 AV LALLA YACOUT ANGLE (ي
 MUSTAPHA(EL(MAANI(ETG 2
 N°62 ، 20220، CASABLANCA

MAROC
SOUR IMMOBILIER  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

 AV  وعنوان مقرها اإلأتلاعي
 LALLA(YACOUT(N°61 ANGLE
 MUSTAPHA EL MAANI ETG
2 N°62    - jamal.compta75@
gmail.com(Casablanca(maroc
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي25805

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 فبرا ر) يي)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 SOUR(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

. IMMOBILIER
(: بإ جاز) الشركة  غرض 

.Promoteur(Immobilier
 AV ( (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
 LALLA YACOUT N°(ي ANGLE
 MUSTAPHA EL MAANI ETG
2( N°62( ( ( ( -( jamal.compta75@

.gmail.com(Casablanca(maroc
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 Aziz(SOUROUR(:((1.000(السيد

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
 Aziz SOUROUR السيد)
 LISSASFA  Res DYAR EL((عنوانه)ا
  MENZEH( Gh13( Imm( 2( ( Appt( 2

.20190(Casablanca(maroc
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 Aziz SOUROUR السيد)
 LISSASFA  Res DYAR EL((عنوانه)ا
 MENZEH( Gh13( Imm( 2( ( Appt( 2

20190(Casablanca(maroc
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبرا ر)2020)تحت رقم)-.
I)ي0ي

KANTENA TECHNOLOGIES

IMMODIS MAROC
شركة املساهلة

تغيير نشاط الشركة

IMMODIS MAROC
 QUARTIER(BEAUSITE 20250
 AIN(SEBAA(CASABLANCA ،

20250، CASABLANCA(MAROC
Immodis maroc شركة املساهلة

وعنوان مقرها االأتلاعي 
 QUARTIER BEAUSITE

 20250 AIN(SEBAA - 20250
.CASABLANCA MAROC

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

22323ي.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) (2020 شتنبر) ي0) املؤرخ في)
»-إنتاج وتصنيع) نشاط الشركة من)
وتوزيع) وتصد ر  واستيرا   وتسويق 
أليع املوا  أو املكونات أو الخدمات)
املفيدة للرياضيين وأسرهم واملعدات)

الشخصية بشكل عام)؛
أو) تأأير  أو  حيازة  أو  إنشاء) (-
أليع) تشغيل  أو  تركيب  أو  تأأير 
أو) التجارية  امعلال  أو  املؤسسات 
الورش) أو  املستو عات  أو  املصانع 
أو أي ملتلكات أخرى تتعلق بواحد)
املباني) تشييد  أخرى؛) نشاطات  أو 
بجليع) والتجهيزات  امعلال  وتنفيذ 
أنواعها)؛)وكذلك أ ة علليات تطوير)

عقاري)؛
-)تقد م خدمات عقارية وفي أليع)
املجاالت املتعلقة بشكل مباشر أو غير)

مباشر بهدف الشركة.
-)نشاط تاأر البضائع.

-)أخذ أو حيازة أو استغالل أو نقل)
االختراع) وبراءات  العلليات  أليع 

املتعلقة بهذه امنشطة)؛
-)املشاركة املباشرة أو غير املباشرة)
(، ،)للشركة) ،)بأي شكل من امشكال)
بأي وسيلة)،)في أي شركة أو شركة)،)
تم إنشاؤها أو سيتم إنشاؤها)،)والتي)
قد تكون مرتبطة بشكل مباشر أو غير)

مباشر بالغرض املؤس�سي للشركة)؛
-)وبشكل أعم)،)أي عللية من أي)
املذكور) بالكائن  تتعلق  (، كانت) نوع 
آخر مشابه أو ذي) أعاله أو بأي �سيء)
بشكل) (، من املرجح أن تعزز) (، صلة)
الهدف الذي) (، مباشر أو غير مباشر)
أو) وامتدا ها  (، الشركة) إليه  تسع2 
تطويره.)»)إ 2)»-)إ ارة مراكز التسوق)

واملجلعات.
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-إنتاج وتصنيع وتسويق واستيرا )
أو) املوا   أليع  وتوزيع  وتصد ر 
املفيدة) الخدمات  أو  املكونات 
واملعدات) وأسرهم  للرياضيين 

الشخصية بشكل عام)؛
أو) تأأير  أو  حيازة  أو  إنشاء) (-
أليع) تشغيل  أو  تركيب  أو  تأأير 
أو) التجارية  امعلال  أو  املؤسسات 
الورش) أو  املستو عات  أو  املصانع 
أو أي ملتلكات أخرى تتعلق بواحد)
املباني) تشييد  أخرى؛) نشاطات  أو 
بجليع) والتجهيزات  امعلال  وتنفيذ 
أنواعها)؛)وكذلك أ ة علليات تطوير)

عقاري)؛
-)تقد م خدمات عقارية وفي أليع)
املجاالت املتعلقة بشكل مباشر أو غير)

مباشر بهدف الشركة.
-)نشاط تاأر البضائع.

-)أخذ أو حيازة أو استغالل أو نقل)
االختراع) وبراءات  العلليات  أليع 

املتعلقة بهذه امنشطة)؛
-)املشاركة املباشرة أو غير املباشرة)
(، ،)للشركة) ،)بأي شكل من امشكال)
بأي وسيلة)،)في أي شركة أو شركة)،)
تم إنشاؤها أو سيتم إنشاؤها)،)والتي)
قد تكون مرتبطة بشكل مباشر أو غير)

مباشر بالغرض املؤس�سي للشركة)؛
-)وبشكل أعم)،)أي عللية من أي)
املذكور) بالكائن  تتعلق  (، كانت) نوع 
آخر مشابه أو ذي) أعاله أو بأي �سيء)
بشكل) (، من املرجح أن تعزز) (، صلة)
الهدف الذي) (، مباشر أو غير مباشر)
أو) وامتدا ها  (، الشركة) إليه  تسع2 

تطويره.)».
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم)87)32.
7Iي0ي

STE POISSON BEACH 

 POISSON BEACH S.A.R.L
D›A.U

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE POISSON BEACH

25 زنقة الشروق حي تيورار ، 

MAROC 0300)، بركان

 POISSON BEACH S.A.R.L D›A.U

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 25 زنقة 

الشروق حي تيورار - 0300)  بركان  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7503

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (30

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.POISSON BEACH S.A.R.L D’A.U

توزيع) ( (: بإ جاز) الشركة  غرض 

أسلاك بالجللة)/)مفاوض.
زنقة) (25 (: عنوان املقر االأتلاعي)

بركان)) ( ((0300 (- الشروق حي تيورار)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

000.ي  ( (: ( مومن) رشيد  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 3 عنوانه)ا)) ( السيد رشيد مومن)
سليلان)) سيدي  الهناء) حي  3ي) زنقة)

0300)))بركان املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 3 عنوانه)ا)) ( السيد رشيد مومن)
سليلان)) سيدي  الهناء) حي  3ي) زنقة)

0300)))بركان املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

7ي) أنبر) بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2020)تحت رقم)530/2020.

8Iي0ي

موثق

 STE YOUSRA ESPOIRS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

موثق

)2شارع الحسن الثاني مكتب رقم 9 

، 50000، مكناس املغرب

 STE YOUSRA ESPOIRS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : اقامة 

ليزاكاسياس علارة 3 شقة رقم 

02 أوال  مطاع تلارة 2000ي تلارة 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33ي27ي.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في))0)أكتوبر)2020)تقرر حل)

 STE YOUSRA ESPOIRS SARL

محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  (AU

ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسلالها)

مقرها) وعنوان  20.000) رهم 

ليزاكاسياس علارة) اإلأتلاعي اقامة 

تلارة) مطاع  أوال   (02 رقم) شقة  (3

تلارة املغرب نتيجة مسباب) 2000ي)

شخصية واقتصا  ة.

و عين:

السيد)ة))سيدي محلد))كاوزي و)

عنوانه)ا))32)شارع الزرقطوني اقامة)
مكناس) (50000 م ج) 2ي) رانية شقة)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

اقامة) وفي  (2020 أكتوبر) (0( بتاريخ)

 02 شقة رقم) (3 ليزاكاسياس علارة)

تلارة) 2000ي) تلارة) مطاع  أوال  

املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

22) أنبر) بتاريخ) ( بتلارة) االبتدائية 

2020)تحت رقم)80)ي.

9Iي0ي

LA GENERALE D’EXPERTISE

POLY LASIR S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

LA GENERALE D›EXPERTISE

 AVENUE MOULAY YOUSSEF

 RES. YASSINE 1 APPT 17

TANGER ، 90100، طنجة املغرب

POLY LASIR S.A.R.L شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم ي زنقة 

شهيد علمي تاغزوتي حي فلورنسيا 

ي بني مكا ة-طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي8ي22.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)ي3) أنبر)9ي20)تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
تاغزوتي) علمي  شهيد  زنقة  ي) »رقم)

(- بني مكا ة-طنجة) ي) فلورنسيا) حي 

»تجزئة)) إ 2) املغرب») طنجة  (90000
(- طنجة) (- (20 رقم) (02 فلورنسيا)

90000)طنجة))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

22) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)237229.

020Iي

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

L›ART DU CHOCOLAT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العربية السعو  ة – رقم 

العلارة -20 الطابق امول رقم 5 ، 

30000، فاس مغرب
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L›ART DU CHOCOLAT شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

موالي هشام إقامة السنابل محل 
رقم 8 فاس - 30000 فاس املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي2322.
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) (2020 أكتوبر) 9ي) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «00ي.085.ي) رهم»)
»00ي.85ي.ي  إ 2) «00.000ي) رهم»)
تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد ة أو عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
نونبر) (23 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)3282.
Iي02ي

 MAROC MANAGEMENT«(شركة

»PERFORMANCES GROUP

 MAROC« شركة
 MANAGEMENT

»PERFORMANCES GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير أد د للشركة

 MAROC MANAGEMENT« شركة
»PERFORMANCES GROUP

رقم 9، زنقة الصخرة القدس وأدة 
، 0050)، وأدة املللكة املغربية

 MAROC MANAGEMENT« شركة
  «PERFORMANCES GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 9، 
زنقة الصخرة القدس - 0050) 

وأدة املللكة املغربية.
تعيين مسير أد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
7823ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2020 نونبر) (05 املؤرخ في)
مسير أد د للشركة السيد)ة))طربي)
لقبول) تبعا  وحيد  كلسير  فاطلة 

استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
02) أنبر) بتاريخ) ( بوأدة) التجارية 

2020)تحت رقم)2822.
022Iي

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

L›ART DU CHOCOLAT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأسلال الشركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العربية السعو  ة – رقم 

العلارة -20 الطابق امول رقم 5 ، 
30000، فاس مغرب

L›ART DU CHOCOLAT شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

موالي هشام إقامة السنابل محل 
رقم 8 فاس - 30000 فاس املغرب.

خفض رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي2322.
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) (2020 أكتوبر) 9ي) في) املؤرخ 
بلبلغ) الشركة  رأسلال  خفض 
من) أي  »00).)02.ي) رهم») قدره)
»38.500ي  إ 2) «00ي.85ي.ي) رهم»)
عد )) تخفيض  (: طريق) عن   رهم»)

امسهم.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
نونبر) (23 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)3282.
023Iي

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

L›ART DU CHOCOLAT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العربية السعو  ة – رقم 

العلارة -20 الطابق امول رقم 5 ، 
30000، فاس مغرب

L›ART DU CHOCOLAT شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

و عنوان مقرها االأتلاعي شارع 

موالي هشام إقامة السنابل محل 

رقم 8 فاس - 30000 فاس  .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي2322.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)22)شتنبر))ي20)تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدو ة»)إ 2)»شركة)

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك)

الوحيد».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

نونبر) (23 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)3282.

022Iي

NCG EXPERTISE

SAC CAR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID(APPT 10 IMM(C

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

SAC CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 

محلد ة وحدة ي  رقم ي تجزئة 

احباس مراكش حي محلد ة وحدة 

ي  رقم ي تجزئة احباس مراكش 

20000 مراكش املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ي5ي78.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

تم) 9ي20) 0ي) ونيو) في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«200.000) رهم»)أي من)»00.000ي 

عن) »500.000) رهم») إ 2)  رهم»)
مع   ون) مقاصة  إأراء) ( (: طريق)

الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

غشت) (02 بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

9ي20)تحت رقم)7)070ي.

025Iي

  فرنت))ش.ذ.م.م)

كوانتوم ستيس
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

  فرنت )ش.ذ.م.م)

شارع موالي  وسف علارة  اسلين 

2 طابق ي رقم 2 طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

كوانتوم ستيس شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

موالي  وسف علارة  اسلين 2 

طابق ي رقم 2 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

09907ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)كوانتوم)

ستيس.

بشكل) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

عام:)التجارة في املعدات واملستهلكات)

الصناعية والطبية وشبه الطبية..

شارع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

موالي  وسف علارة  اسلين)2)طابق)
ي)رقم)2 - 90000)طنجة املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 90.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 (82 ( (: القباج) لطيفة  السيدة 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
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السيد محلد سيف خالد):))08ي 
حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

حصة) 08ي) ( (: خالد) السيدة آالء)
بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة لطيفة القباج عنوانه)ا))
شارع موالي  وسف علارة  اسلين)2 
طابق)ي)رقم)2 90000)طنجة املغرب.
خالد) سيف  محلد  السيد 
عنوانه)ا))شارع موالي  وسف علارة)
 90000  2 رقم) ي) طابق) (2  اسلين)

طنجة املغرب.
السيدة آالء)خالد عنوانه)ا))شارع)
موالي  وسف علارة  اسلين)2)طابق)

ي)رقم)2 90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة لطيفة القباج عنوانه)ا))
شارع موالي  وسف علارة  اسلين)2 
طابق)ي)رقم)2 90000)طنجة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
التجارية بطنجة))بتاريخ)-)تحت رقم)-.
I)02ي

CONSEIL(&(BUSINESS(MARRAKECH

 Sté «RATIO TRAVAUX ET
SERVICES« SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

شقة رقم ي0 املسيرة ي, »س» رقم 
32 ، 20000، مراكش املغرب
 Sté «RATIO(TRAVAUX(ET

SERVICES« SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارعبد 
الكريم الخطابي زنقة حسن بن 
مبارك إقامة الخطابية علارة 

ب الطابق امول رقم 3 - 20000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ي0958ي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) )ي)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 Sté (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 »RATIO TRAVAUX ET SERVICES»

.SARL

أعلال) (- (: غرض الشركة بإ جاز)

الطرق,) املختلفة,) وامشغال  البناء)

الفنية) وامشغال  الصحي  الصرف 

والهندسية.

-)تاأراستيرا  وتصد ر.

وتكنولوأيا) الصناعية  امتلتة  (-

املعلومات..

شارعبد) (: عنوان املقر االأتلاعي)

بن) حسن  زنقة  الخطابي  الكريم 

ب) علارة  الخطابية  إقامة  مبارك 

الطابق امول رقم)3 - 20000)مراكش)

املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

500)حصة) ( السيد أحلد عنابة):)

بقيلة)00ي) رهم للحصة).

 500 ( (: زحزوح) هواري  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد أحلد عنابة عنوانه)ا))حي)

ورززات) (25000  50 رقم) تلتكالت 

املغرب.

عنوانه)ا)) زحزوح  هواري  السيد 
السين) أوبيرورسيل  ساحة  (2 رقم)

سان   نيس) (93200 سان   نيس)

فرنسا.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أحلد عنابة عنوانه)ا))حي)

ورززات) (25000  50 رقم) تلتكالت 

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
22) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2020)تحت رقم)8772يي.

027Iي

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

PJLP SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
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
PJLP SARL.AU  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي طريق 
الرباط مجلع السكني  رياض السالم 

الشطر االول ا شقة 2ي3 اقامة ج 
طنجة   - 90000 طنجة  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
0927يي

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2020 نونبر) )ي)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 PJLP (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. SARL.AU
تصنيع) (: بإ جاز) الشركة  غرض 
وتسويق الزليج و زخرفته))من الطين)
امسلنت أو الكرانيت و أو أي طالء)

اخر او ا ة))ما ة أخرى

والعناصر) السيراميك  صناعة 

الزخرفية بشكل عام.

طريق) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

الرباط مجلع السكني))رياض السالم)

اقامة ج) 2ي3) ا شقة) الشطر االول 

طنجة)))-)90000)طنجة))املغرب.

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 200.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 2.000 ( (: ( السيد بابين بيير اندري)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بابين بيير اندري عنوانه)ا))

 28 ا دسيا) اقامة  العشاق  شارع 

الطابق التاسع طنجة)90000)طنجة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بابين بيير اندري عنوانه)ا))

 28 ا دسيا) اقامة  العشاق  شارع 

الطابق التاسع طنجة)90000)طنجة)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

)ي) أنبر) بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)237223.

028Iي

KTS CONSEIL

INY BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KTS CONSEIL

 Angle(Immam(Chafii(et(Rue(My

 Hassan(Premier, Jnane(El(Harti,

 N° 55, Complexe(Commercial

 Kawkab, Guéliz، 40000،

MARRAKECH MAROC

INY BUILDING  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 
الفرح علارة E.الشقة -3ا ت اورير 
مراكش - 22050 ا ت اورير مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9)2ي0ي

0ي  عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  9ي20)  أنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 INY (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. BUILDING
أعلال) (: بإ جاز) الشركة  غرض 

مختلفة.
تجزئة) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 
اورير) -3ا ت  E.الشقة) علارة) الفرح 
ا ت اورير مراكش) (22050 (- مراكش)

املغرب.
أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
00.000ي  ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
000.ي  ( (: السيد  وسق الحلومي)

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد  وسق الحلومي عنوانه)ا))
0ي200  الحلام) -27هلنة  رب  رقم)

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  وسق الحلومي عنوانه)ا))
0ي200  الحلام) -27هلنة  رب  رقم)

مراكش املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
ي3) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

9ي20)تحت رقم)0827يي.

029Iي

Cabinet(LAMRINI(HADI

AMAZING GIRL

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

Cabinet(LAMRINI(HADI

8ي,شارع إبن سينا الناضور ، 

2000)، الناضور املغرب

AMAZING GIRL شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي حي أوال  

بوطيب الفوقاني - 2032) الناظور 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

007)ي.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر) (2020 03) أنبر) في) املؤرخ 

محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 AMAZING الوحيد) الشريك  ذات 

GIRL))مبلغ رأسلالها)00.000ي) رهم)

أوال ) حي  اإلأتلاعي  مقرها  وعنوان 

الناظور) ((2032 (- بوطيب الفوقاني)

املغرب نتيجة ل):)ال �سيء.

و حد  مقر التصفية ب حي أوال )

الناظور) ((2032 (- بوطيب الفوقاني)

املغرب.)

و عين:

السيد)ة))هناء))طالب و عنوانه)ا))

شارع أامعة العربية رقم)0ي 2000) 

الناظور املغرب كلصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

)ي  بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)7)37.

030Iي

Cabinet(LAMRINI(HADI

AMAZING GIRL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Cabinet(LAMRINI(HADI
8ي,شارع إبن سينا الناضور ، 

2000)، الناضور املغرب
AMAZING GIRL شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي : حي أوال  
بوطيب الفوقاني - 2032) الناظور 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
007)ي.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر) (2020 09) أنبر) في) املؤرخ 
ذات) شركة  (AMAZING GIRL حل)
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 
00.000ي  رأسلالها) مبلغ  الوحيد 
حي) اإلأتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
 (2032 (- الفوقاني) بوطيب  أوال  

الناظور املغرب نتيجة لال�سيء.
و عين:

السيد)ة))هناء)))طالب و عنوانه)ا))
شارع أامعة العربية رقم)0ي 2000) 
الناظور املغرب كلصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
بتاريخ)09) أنبر)2020)وفي حي أوال )
الناظور) ((2032 (- بوطيب الفوقاني)

املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
)ي  بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)8)37.

Iي03ي

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE LAHMIZ SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

STE LAHMIZ SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة
 )في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلأتلاعي قصر 
اخليل كلليلة - 52250 كلليلة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ي2020/797.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) )ي) أنبر) املؤرخ في)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
STE LAHMIZ SARL)مبلغ رأسلالها)
مقرها) وعنوان  0.000ي) رهم 
(- كلليلة) اخليل  قصر  اإلأتلاعي 
(: ل) نتيجة  املغرب  كلليلة  (52250

اإلفالس.
قصر) ب  التصفية  مقر  حد   و 
كلليلة) (52250 (- كلليلة) اخليل 

املغرب.)
و عين:

السيد)ة))محلد لحليز و عنوانه)ا))
52250)كلليلة) قصر اخليل كلليلة)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 
 22 بتاريخ) بالرشيد ة  االبتدائية 

 أنبر)2020)تحت رقم)395/2020.

032Iي

EL MOUMNI SHOES

ELMOUMNI SHOES
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

EL MOUMNI SHOES
32ي أنان موالي اسلاعيل أنانات 

32ي أنان موالي اسلاعيل 
أنانات، 20270،فاس املغرب

EL MOUMNI SHOES
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

عنوان مقرها االأتلاعي 7 أحلد 
التوكي الطابق الثاني- 20900 

الدارالبيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
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رقم التقييد في السجل التجاري: 

5يي277

ي2  في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
القانون) إعدا   تم  (2020 شتنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  الشركة:) شكل  (-

املسؤولية املحدو ة

عند) متبوعة  الشركة  تسلية  (-

 EL (: تسليتها) بلختصر  االقتضاء)

 MOUMNI SHOES

صانع) (: بإ جاز) الشركة  غرض  (-

االحذ ة شراء)بيع املنتجات النهائية

 7 (: االأتلاعي) املقر  عنوان  (- (

أحلد التوكي الطابق الثاني20900- 

الدارالبيضاء)املغرب

أألها) من  تأسست  التي  املدة  (-

الشركة):)99)سنة)

 30.000 (: -)مبلغ رأسلال الشركة)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

العائلية) و  الشخصية  االسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء:

عنوانه) املومني  محلد  السيد 
2ي)رقم) أنان موالي اسلاعيل زنقة)

30000-32ي)فاس املغرب

العائلية) و  الشخصية  االسلاء) (-

ومواطن مسيري الشركة)

عنوانه) املومني  محلد  السيد 
2ي)رقم) أنان موالي اسلاعيل زنقة)

3000-32ي)فاس املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

ي2  بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

أكتوبر)2020)تحت رقم)7)0ي75

033Iي

EL MOUMNI SHOES

ABAAYR TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

EL MOUMNI SHOES

32ي أنان موالي اسلاعيل أنانات 

32ي أنان موالي اسلاعيل 

أنانات، 20270،فاس املغرب

ABAAYR TRAVAUX

 شركة ذات املسؤولية املحدو ة

عنوان مقرها االأتلاعي ي3ي شارع 

  أنفا إقامة أزير مكتب رقم يي ب - 

20500 الدارالبيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
رقم التقييد في السجل التجاري: 

ي522)2

5ي  في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
القانون) إعدا   تم  (2020 مارس)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  الشركة:) شكل  (-

املسؤولية املحدو ة

عند) متبوعة  الشركة  تسلية  (-

أبعيير) (: بلختصر تسليتها) االقتضاء)

ترافوا)

أعلال) (: غرض الشركة بإ جاز) (-

البناء)املتنوعة

ي3ي   (: عنوان املقر االأتلاعي) (- (

شارع   أنفا إقامة أزير مكتب رقم)يي 

ب)20500-)الدارالبيضاء)املغرب

أألها) من  تأسست  التي  املدة  (-

الشركة):)99)سنة)

-)مبلغ رأسلال الشركة):)00.000ي 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

العائلية) و  الشخصية  االسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء:

الرحلان)) عبد  أبعيير  السيد 

عنوانه وال  تا لة)83000-)تارو انت)

املغرب

عنوانه) ( محلد) عدأر  السيد 

كومليلة)83000-)تارو انت املغرب

العائلية) و  الشخصية  االسلاء) (-

ومواطن مسيري الشركة)

الرحلان)) عبد  أبعيير  السيد 

عنوانه وال  تا لة)83000-)تارو انت)

املغرب

عنوانه) ( محلد) عدأر  السيد 

كومليلة)83000-)تارو انت املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ-تحت) بالدارالبيضاء) التجارية 
رقم

032Iي

ACO CONSULTING

FONCIERE AL BORJ
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

ACO CONSULTING

 rue(libourne - résidence(du ,70

 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc

FONCIERE AL BORJ شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلأتلاعي )3، محج 

صالح الد ن اال وبي - اقامة الوفاء - 

مكتب 2 - 2000ي القنيطرة املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

3)282ي.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)3ي)أكتوبر)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

(- اال وبي) الد ن  صالح  محج  (،3(»

2000ي   -  2 مكتب) (- الوفاء) اقامة 

2)-)م) إ 2)»الدائرة) القنيطرة املغرب»)

00ي0ي  (- -)حي رياض) -)محج االرز) ي)

الرباط)))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

23) أنبر) بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2020)تحت رقم)09598ي.

035Iي

CABINET LAAFOU CONSEIL

SCHNEIDER ELECTRIC CFC
إعالن متعد  القرارات

CABINET LAAFOU CONSEIL

تجزئة  الكولين 2 رقم 5 علارة 

ماتينيون الطابق 2 رقم 7 سيدي 

معروف الدار البيضاء ، 50ي20، 

الدار البيضاء املغرب

 SCHNEIDER ELECTRIC CFC

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االأتلاعي: علارة 

االوقات االربعة الطابق الرابع 

الكولين سيدي معروف - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

ي5)388.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي)

2020)تم اتخاذ) 8ي) أنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

عل2) الذي  نص  ي:) رقم) قرار 
بلبلغ) املال  رأس  زيا ة  ما لي:)

ليرتفع) 000.000.00.)2) رهم 

إ 2) 00.000.00ي) رهم  من)

خالل) من  00.000.00ي.)2) رهم 

الحساب) في  املستحقات  ا راج 

الجاري للشركاء)؛

قرار رقم)2:)الذي  نص عل2 ما لي:)

بلبلغ) الشركة  مال  رأس  تخفيض 

الستيعاب) 25.900.000.00) رهم 

املا ي) الوضع  وتحسين  الخسائر 

للشركة بخفظه من)00.000.00ي.)2 

 رهم إ 2)200.000.00) رهم)؛

قرار رقم)3:)الذي  نص عل2 ما لي:)

التعد ل املترتب في النظام امسا�سي)؛

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 أنبر)2020)تحت رقم))))758.

I)03ي

EXPERTSYSTECH

EXPERTSYSTECH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPERTSYSTECH

شارع  امبطال شقة 2 عند أبيلو 

اكدال الرباط، 0090ي، الرباط 

املغرب  

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

EXPERTSYSTECH الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتلاعي 5ي شارع 

امبطال شقة 2 عند أبيلو اكدال 

الرباط،0090ي،الرباط املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري : 

73)27ي
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في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 

تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (0(

:مسؤولية) ذات) لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 EXPERTSYSTECH

التركيبات) بإ جاز  الشركة  غرض 

الطاقات) واإللكترونية  الكهربائية 

املتجد ة

5ي  عنوان املقر االأتلاعي):)شارع)

اكدال) أبيلو  عند  (2 شقة) امبطال 

الرباط،0090ي،الرباط املغرب

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة

00.000ي  مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي

000.ي  البدراوي:) هشام  السيد 

حصة بقيلة)00ي) رهم للحصة

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء

السيد هشام البدراوي عنوانه)ا))

2020ي   525 الرقم) ي) املسيرة) حي 

تلارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء)

ومواطن مسيري الشركة.

)السيد هشام البدراوي))عنوانه)ا))

2020ي   525 الرقم) ي) املسيرة) حي 

القانوني) اإل داع  تم  املغرب  تلارة 

باملحكلة التجارية بالرباط بتاريخ)9ي 

نونبر)2020)تحت رقم)5523

037Iي

FLASH ECONOMIE

EL YAZID DELICES
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

 EL YAZID DELICES

شركة ذات مسؤولية محدو ة

رقم التقييد في السجل التجاري: 

يي2ي38

بلوأب الجلع العام الغير العا ي)

قرر) (2020 أكتوبر) 5ي) املؤرخ بتاريخ)

 EL YAZID DELICES شركة) شركاء)

ما  لي):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

للشركة) االأتلاعي  املقر  -تحويل 

من))2)زنقة  واي بلفيد ر حي املحطة)

سجللاسة) زنقة  إ 2  البيضاء) الدار 

محل رقم)2)اقامة)-املنظر الجليل حي)

بلفيد ر الدار البيضاء))))))))))))))))))))))))))))

النظام)) من  (2 الفصل) تعد ل  (-

امسا�سي للشركة.

)تحد ث النظام امسا�سي-)))

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 02 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نونبر)2020)تحت رقم))7)752 

038Iي

unifiscom

 AMBASSADEUR DES FÊTES

MAROCAINES
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AMBASSADEUR DES FETES 

MAROCAINES

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك 

وعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

عالل بن عبد هللا قيسارية بنغا ة 
رقم ي مد ونة الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

278(29

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  القانون) (2020 أكتوبر) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 AMBASSADEUR DES FETES

. MAROCAINES

:ملول) بإ جاز) الشركة  غرض 

حفالت)

شارع) (: االأتلاعي) املقر  عنوان 

بنغا ة) قيسارية  هللا  عبد  بن  عالل 

رقم)ي)مد ونة الدار البيضاء)املغرب)

أألها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

00.000ي  مبلغ رأسلال الشركة:)

السيد محلد) مقسم كالتا ي:)  رهم،)

فكري)000يحصة بقيلة)00ي) رهم)

للحصة)

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محلد فكري عنوانه إقامة)

ليل2 علارة ب)5)الرقم)ي)مد ونة الدار)

البيضاء)املغرب)

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 02 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نونبر)2020)تحت رقم)29)278.

باملحكلة) القانوني  اإل داع  تم 

 02 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نونبر)2020)تحت رقم)29)278.

039Iي
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املحكمة التجارية بمكناس
تحويل شخص طبيعي إ 2 شخص 

معنوي
ملف رقم 7يي/2020

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تحويل) تم  (2020 سبتلبر) (23 في)

الحق) عبد  سالو  الذاتي  الشخص 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

بالسجل) واملسجل  (D25700ي رقم)

إ 2) (53(2( رقم) تحت  التجاري 

 STE اسم) تحت  معنوي  شخص 

 PHARMACIE RIAD ASSIHA

شركة في طور التأسيس) (SARL AU

شارع) الرياض  بحي  مقرها  الكائن 

املسيرة زنقة اصيال رقم)322)ويسالن)

مكناس.
التجاري) امصل  تقييم  تم  وقد 

بقيلة)923902,70) رهم.

لذلك فإن أليع التعرضات  جب)

باملحكلة) الضبط  بكتابة  أن توضع 

التجارية بلكناس  اخل أأل خلسة)

صدور) تاريخ  من  )5ي)) وما  عشر)

النشرة الثانية.

االعالن الثاني
عن رئيس كتابة الضبط

67 مكرر

املحكلة التجارية بلكناس
بيع أصل تجاري

ملف رقم 8يي/2020

تلقاه) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

بتاريخ االمراني  محلد   االستاذ 

باع السيد حسن) (2020 أكتوبر) 2ي)

 D800385(عزيز الحامل ب ت و رقم

للسيد ابو العالء)عبد العزيز))ب.)ت.و)

العالء) ابو  والسيد  (Gي2538ي رقم)

 D37552ي عبد الكريم ب.)ت.و رقم)

من) املكون  التجاري  امصل  أليع 

مقهى والكائن بلكناس االسلاعيلية)

إقامة الزيتونة رقم)22)الزيتون.

لدى) التجاري  بالسجل  مقيدة 
املحكلة التجارية بلكناس بالسجل)
بثلن) وذلك  (2897( عد ) التجاري 

قدره)200.000) رهم.
لذلك فإن أليع التعرضات  جب)

أن توضع بكتابة الضبط باملحكلة.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

68 مكرر

املحكلة التجارية بلكناس
تحويل شخص طبيعي إ 2 شخص 

معنوي
ملف رقم 9يي/2020

3ي  بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
أغسطس)2020)تم تحويل الشخص)
الذاتي الصايغ محلد الحامل لبطاقة)
 D(8889ي رقم) الوطنية  التعريف 
تحت) التجاري  بالسجل  واملسجل 
رقم)))803)إ 2 شخص معنوي تحت)
 STE TWIN DES BOISSONS اسم)
شركة في طور التأسيس) (SARL AU
الزيتون) حي  (2 برقم) مقرها  الكائن 

مرأان)2)مكناس.
التجاري) امصل  تقييم  تم  وقد 

بقيلة)500.000.ي) رهم.
لذلك فإن أليع التعرضات  جب)
باملحكلة) الضبط  بكتابة  أن توضع 
التجارية بلكناس  اخل أأل خلسة)
صدور) تاريخ  من  )5ي)) وما  عشر)

النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

69 مكرر

املحكلة التجارية بلكناس
تحويل شخص طبيعي إ 2 شخص 

معنوي
ملف رقم 20ي/2020

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تحويل) تم  (2020 أكتوبر) 3ي) في)
الكريم) عبد  معي  الذاتي  الشخص 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

بالسجل) واملسجل  (Dي208يي رقم)

إ 2) (82(92 رقم) تحت  التجاري 

 STE اسم) تحت  معنوي  شخص 

 BARIS PRO »S.B.P» SARL AU

الكائن) التأسيس  طور  في  شركة 

تجزئة) (230 علارة) ي) برقم) مقرها 

رياض االسلاعيلية مكناس.

التجاري) امصل  تقييم  تم  وقد 

بقيلة)20,ي0ي7)5) رهم.

لذلك فإن أليع التعرضات  جب)

باملحكلة) الضبط  بكتابة  أن توضع 

التجارية بلكناس  اخل أأل خلسة)

صدور) تاريخ  من  )5ي)) وما  عشر)

النشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

70 مكرر

املحكلة التجارية بلكناس

تحويل شخص طبيعي إ 2 شخص 
معنوي

ملف رقم ي2ي/2020

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

 2)نوفلبر)2020)تم تحويل الشخص)

الذاتي ابو النور أوا  الحامل لبطاقة)

 D359089 رقم) الوطنية  التعريف 

تحت) التجاري  بالسجل  واملسجل 

معنوي) شخص  إ 2  (57082 رقم)

 STE ABOUNNOUR اسم) تحت 

ASCENSEURS SARL AU)شركة في)

طور التأسيس الكائن مقرها بللتقى)

إقامة) مكيلد  وشارع  نهرو  شارع 

اسلاعيلية محل)2ي)م ج مكناس.

التجاري) امصل  تقييم  تم  وقد 

بقيلة)2),82)9ي) رهم.

لذلك فإن أليع التعرضات  جب)
باملحكلة) الضبط  بكتابة  أن توضع 
التجارية بلكناس  اخل أأل خلسة)
صدور) تاريخ  من  )5ي)) وما  عشر)

النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

71 مكرر

املحكلة  التجارية بلكناس
ملف رقم : 5يي/2020

حساب : 330ي
هبة أصل تجاري

ذ.) تلقاه  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
بلكناس) موثق  بوسباطة  ا ريس 

بتاريخ)7ي)و)2)أغسطس)2020.
وهب السيد زريهن محلد الحامل)
الساكن) (Z27022ي عد ) ب.ت.و 
مكناس) (77 رقم) مرأان  أنان 
الحاملة) زريهن  سهام  للسيدات 

. D595308( ب.ت.و عد
وسارة) قاصرة  زريهن  وا ناس 
الحاملة) ( زريهن قاصرة وليل2 زريهن)
الساكنيين) (D8(3730 عد ) ب.ت.و 
 77 فيال) مرأان  أنان  بتجزئة 

مكناس.
استعلال) ذا  التجاري  امصل 
 EXPLOITANT MILK BAR
رياض) تجزئة  الكائن  (NIGOCIANT
علارة) 9ي) بلوك) ي) الشطر) الزيتون 
 CAFE ي)مكناس تحت اسم) G)محل)
املسجل بالسجل) (RIAD ZITOUNE
وتم) (8289( عد ) تحت  التجاري 
تحد د قيلة الصدقة بثلن إألا ي)

قدره)300000) رهم.
لذلك فإن أليع التعرضات  جب)
باملحكلة) الضبط  بكتابة  أن توضع 
التجارية بلكناس  اخل أأل خلسة)
صدور) تاريخ  من  )5ي)) وما  عشر)

النشرة الثانية.
النشرة الثانية

))عن رئيس مصلحة))كتابة الضبط

244

 II.  -  إعالنات قضائية
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املحكمة التجارية بوجدة
ملف صعوبة املقاولة 

رقم 3/ي9/830ي20
 ملف التسوية القضائية
 رقم : 2020/8302/08

فتح مسطرة التسوية القضائية
 2 بلقت�سى الحكم الصا ر بتاريخ)
 2020/9 رقم) تحت  (2020  يسلبر)
عد ) املقاولة  صعوبة  ملف  في 
املحكلة) قضت  ي9/830ي3/20،)
مسطرة) بفتح  بوأدة  التجارية 
مكتب) حق  في  القضائية  التسوية 
احلد) الكريم  عبد  بن  تأمينات 
 STE CABINET D’ASSURANCE
رقم) (BENABDELKRIM SARL AU
التجارية) باملحكلة  التجاري  سجلها 
بوأدة عد )29ي8ي)تحليلي،)عنوانها)
بإقامة الوالد ن زنقة موالي سليلان)
 0( الشقة) الثاني  الطابق  ((7 رقم)

وأدة.
محلد  وحي) امستاذ  وبتعيين 
أر وز) أوا   وامستاذ  منتدبا  قاضيا 
قازوز) فؤا   السيد  وتعيين  له  نائبا 

سند كا في املسطرة.
وحد  تاريخ التوقف عن الدفع في)
8ي)شهرا السابقة عل2 فتح املسطرة.

الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه،)
املعين) للسند ك  بد ونهم  التصريح 
املبالغ) ضلن قائلة موقعة تتضلن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك  اخل)
نشر) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أأل 
هذا االشعار بالجريدة الرسلية طبقا)
من مدونة) (720 9ي7،) (،582 لللوا )

التجارة.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

28

املحكلة التجارية بوأدة
ملف صعوبة املقاولة 

رقم )2/2008/0ي
 ملف التصفية القضائية

 رقم : 2/2ي20
ملف رقم 2/97ي2020/83

قفل مسطرة التصفية القضائية
بتاريخ الصا ر  الحكم   بلقت�سى 
رقم تحت  (2020 2) يسلبر)

قفل مسطرة) في ملف  53ي/2020)  

التصفية القضائية في مواأهة شركة)

2/2020ي97/83  عد ) شركتكس 

عد ) القضائية  التصفية  )ملف 

التجارية) املحكلة  قضت  2ي2/20))

التصفية) مسطرة  بقفل  بوأدة 

مع) شركتكس  لشركة  القضائية 

قانوني. أثر  من  ذلك  عن  ما  ترتب 
رئيس كتابة الضبط

27

املحكلة  التجارية بوأدة

ملف التصفية القضائية رقم : 

9ي8303/20/)0

ملف رقم : 8/8302/2020)ي
بيان بإ داع قائلة الد ون

)املا ة 8)) من مدونة التجارة)
ليكن في علم  ائني شركة معلل)

امأور ريفوبريك أن الد ون التي تم)

بكتابة) قائلتها  وضعت  قد  تحقيقها 

التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 

والتصفية) التسوية  )مكتب  بوأدة)

القضائية).

ويلكن لكل شخص اإلطالع عليها)

ما) وتقد م  املحكلة  ضبط  بكتابة 

املنتدب) للقا�سي  شكاوى  من  لد ه 

هذا) نشر  تاريخ  من  5ي) وما   اخل)

البيان بالجريدة الرسلية).
رئيس))مصلحة كتابة الضبط

4

 املحكلة التجارية بوأدة

 ملف التصفية القضائية

 رقم 9/8303/05ي20

 رقم : 7)ي/9/8302ي20

بيان بإيداع قائمة الديون
)املا ة 8)) من مدونة التجارة)

ليكن في علم  ائني شركة معلل)

امأور أنس بريك أن الد ون التي تم)

بكتابة) قائلتها  وضعت  قد  تحقيقها 

التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 

والتصفية) التسوية  )مكتب  بوأدة)

القضائية).

ويلكن لكل شخص االطالع عليها)
بكتابة الضبط وتقد م ما لد ه من)
املنتدب  اخل) للقا�سي  شكاوى 
البيان) هذا  نشر  تاريخ  من  5ي) وما 

بالجريدة الرسلية.
رئيس))مصلحة كتابة الضبط

3

املحكلة التجارية بوأدة
إشهار مستخرج عقد بيع أصل 

تجاري
ملف البيع عد  : 307/2020.

حساب عد  : 528ي.
بلقت�سى عقد عرفي موقع بتاريخ)
بوأدة) مسجل  2/25ي/990ي/)
سجل اإل داع) 2ي/9/02ي20) بتاريخ)
وامللحق) ي20)-2يي)،) أس) ي83))
بتاريخ) اإلمضاء) املصحح  اإلضافي 
بوأدة) مسجل  9/02/23ي20،)

بتاريخ)9/05/02ي20)باع السيد):
بيعقوب) الساكن  (: أحلد) فالقي 

املنصور)27ي)-)وأدة.
الساكن) (: أمين) فالقي  (: للسيد)

بيعقوب املنصور)27ي)وأدة.
الكائن) التجاري  امصل  أليع 
املخصص) زنقة املزوزي،) (52 بوأدة)
مقيد) والغير  املجوهرات،) لبيع 
قدره) بثلن  التجاري،) بالسجل 
خلسون ألف  رهم))50.000) رهم).
املحكلة) أمام  التعرضات  تقبل 
التجارية بوأدة  اخل أأل أقصاه)
للنشرة) املوالية  عشر  وما  خلسة 
الثانية)-)تطبيقا لللا ة)82)من مدونة)

التجارة.
النشرة الثانية

))رئيس مصلحة))كتابة الضبط

75 مكرر

املحكلة التجارية بوأدة
إشهار مستخرج عقد بيع أصل 

تجاري
ملف البيع عد  : 2020/308.

حساب عد  : 529ي.
مصحح) عرفي  عقد  بلقت�سى 
مسجل) 9/03/02ي20/) بتاريخ)
سجل) 0/29ي/9ي20) بتاريخ) بوأدة 

باع) (،2277( أس) )5ي25) اإل داع)

السيد):

محلد منصوري):)الساكن بشارع)

رقم) بنليلون  تجزئة  الثاني  الحسن 

7)-)وأدة.

الساكن) (: عا ل بنقدور) (: للسيد)

الور ) زنقة  النجاح  حي  ملحلة  بظهر 

رقم)29)-)وأدة.

الكائن) التجاري  الحق  كافة 

2)قيسارية) بوأدة  رب امباصو رقم)

والغير مقيد بالسجل) وال  بلحسين،)

بثلن قدره مائة وعشرون) التجاري،)

ألف  رهم))20.000ي) رهم).

املحكلة) أمام  التعرضات  تقبل 

التجارية بوأدة  اخل أأل أقصاه)

للنشرة) املوالية  عشر  وما  خلسة 

الثانية)-)تطبيقا لللا ة)82)من مدونة)

التجارة.

النشرة الثانية
))عن رئيس مصلحة))كتابة الضبط

76 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعوبات املقاولة

فتح التصفية القضائية في مواأهة 
VITA MER شركة فيتا مير

 ملف عد  72/8302/2020

 2020/82 بلقت�سى الحكم عد )

 2020 5ي) يسلبر) بتاريخ) الصا ر 

عد ) املقاولة  صعوبات  ملف  في 

املحكلة) قضت  (72/8302/2020

التجارية بلراكش):

بفتح مسطرة التصفية القضائية)

 VITA مير) فيتا  شركة  مواأهة  في 

التجاري) بالسجل  املسجلة  (MER

لدى املحكلة التجارية بلراكش تحت)

وتحد د تاريخ التوقف) (72335 عد )

8ي)شهرا السابقة لهذا) عن الدفع في)

الحكم.

الرحيم) عبد  السيد  وعينت 

اسليح قاضيا منتدبا والسيد محلد)

بنجلون نائبا عنه.
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سند كا) املجبر  فهد  والسيد 
إقامة) سينا  ابن  بشارع  والكائن 
مراكش،) (22 رقم) (2 الطابق) لونواي 
عليه فاملطلوب من الدائنين التصريح)
ضلن) املعين  للسند ك  بد ونهم 
قائلة موقعة تتضلن املبالغ املطلوبة)
أأل) وذلك  اخل  بالوثائق  مرفقة 
تاريخ نشر هذا االشعار) شهرين من 
ملقتضيات) طبقا  الرسلية  بالجريدة 
من مدونة) و720) و9ي7) (582 املوا )

التجارية.
 لد  هذا امأل شهرين بالنسبة)

للدائنين القاطنين خارج املللكة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

26

املحكلة التجارية بلراكش
مكتب صعوبات املقاولة

فتح التصفية القضائية في مواأهة 
شركة مطبعة وراقة عين اسر ون 
 STE IMPREMERIE PAPETERIE

AIN ASSERDOUNE
ملف عد  2020/8302/59

ي2020/8  بلقت�سى الحكم عد )
 2020 5ي) يسلبر) بتاريخ) الصا ر 
عد ) املقاولة  صعوبات  ملف  في 
املحكلة) قضت  (59/8302/2020
مسطرة) بفتح  (: بلراكش) التجارية 
التصفية القضائية في مواأهة شركة)
 STE اسر ون) عين  وراقة  مطبعة 
 IMPREMERIE PAPETERIE AIN
بالسجل) املسجلة  (ASSERDOUNE
التجاري لدى املحكلة االبتدائية ببني)

مالل تحت رقم)5)).
وتحد د تاريخ التوقف عن الدفع)

في)8ي)شهرا السابقة لهذا الحكم.
الرحيم) عبد  السيد  وعينت 
اسليح قاضيا منتدبا والسيد محلد)

بنجلون نائبا عنه.
سند كا) امزيل  محلد  والسيد 
ورزازات،) تصومعت  0ي) ب) والكائن 
عليه فاملطلوب من الدائنين التصريح)
بد ونهم للستد ك املعين ضلن قائلة)
موقعة تتضلن املبلغ املطلوبة مرفقة)
وذلك  اخل أأل شهرين) ( بالوثائق)
من تاريخ نشر هذا االشعار بالجريدة)
الرسلية طبقا ملقتضيات املوا )582 

و9ي7)و720)من مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

25

املحكلة التجارية بلراكش

ملف رقم : 2020/)7ي

حساب رقم 2552
بيع أصل تجاري

بلقت�سى عقد موثق تلقاه امستاذ)
بتاريخ) بلراكش،) موثق  بوملان  ر�سى 

بتاريخ) املسجل  (،2020 نوفلبر) )ي)

املداخيل) سجل  (،2020 نوفلبر) (23

أمر) 2020-0072052-ي07يي،)

توصيل) 8يي3)،) باستخالص)

السيد) باع  029يي23))20202،)

الحامل) أوزيف   كاست،) تييري 

 E00227يT عد ) التسجيل  لبطاقة 

شركة) في  الوحيد  الشريك  بصفته 

مسؤولية) ذات  شركة  »  كاست»)

محدو ة ذات شريك وحيد واملسجلة)

تحت) بلراكش  التجاري  بالسجل 
أان) السيدة  لفائدة  7)33ي) رقم)

الحامل لجواز السفر) مارك رينو ي،)

والسيدة) ي7DC8980ي،) عد )

لجواز) الحاملة  بيشون،) كورين 

بصفتهلا) 2)23يCF)ي،) السفر عد )
»اكسبلواتاسيون) لشركة) مسير ن 

صوالي») رياض  ي    فلوبلون  ي 

محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة 

واملسجلة بالسجل التجاري بلراكش)

امصل) أليع  ي0753ي،) رقم) تحت 

التجاري الكائن بلراكش،)حي الزاوية)

2ي،) رقم) املحروق  العباسية،) رب 

ملراكش) التجاري  بالسجل  واملقيد 

السجل) من  7)33ي) رقم) تحت 

من) (959 رقم) وتحت  التحليلي،)

عناصره) بجليع  الترتيبي،) السجل 

قدره) بثلن  وذلك  واملعنوية  املا  ة 

520)37) رهم.

أعاله) املذكور  البائع  فعل2  ائني 

قسم) إ 2  بتعرضاتهم  أن  تقدموا 

التجارية) باملحكلة  التجاري  السجل 

بلراكش  اخل أأل  بتدئ من تاريخ)

اليوم) في  وينتهي  امول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن امول

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

24 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
تقد م أصل تجاري حصة في شركة

ملف عد  72ي/2020
 حساب عد  : 2020/2535

موثق) عرفي  عقد  بلقت�سى 
ومسجل) (2020 نوفلبر) 7ي) مؤرخ في)

بلراكش بتاريخ))2)نوفلبر)2020.
الحسين) أكيوض  السيد  قدم 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)JE222229))والسيد النليلي أنوار)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C93رقم)75)ي
أليع امصل التجاري الكائن ب)
الطابق) مول  منارة  التجاري  املركز 
25ي)و37ي)أليز،) امول الوحدة رقم)
املجوهرات) لبيع  واملعد  مراكش 
واملسجل بالسجل التجاري تحت رقم)
2ي208ي)و22022ي)بجليع عناصره)
 228000 بلبلغ) واملعنوية  املا  ة 
 MENARA شركة) في  حصة   رهلا 

.BIJOUX
أعاله) املذكور  البائع  فعل2  ائني 
قسم) إ 2  بتعرضاتهم  أن  تقدموا 
التجارية) باملحكلة  التجاري  السجل 
بلراكش  اخل أأل  بتدئ من تاريخ)
اليوم) في  وينتهي  امول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن امول

عن رئيس كتابة الضبط

23 مكرر

استدراك خطإ وقع بالجريدة 
 الرسلية عد  )3)5

 بتاريخ 2 نوفلبر 2020 
املحكلة التجارية بلراكش

بيع أصل تجاري
ملف رقم : 2020/82

حساب رقم 0)20
بلراكش) موثق  عقد  بلقت�سى 
ومسجل بتاريخ (2020 مارس) ((   وم)
باعت) بلراكش،) (2020 مارس) 7ي)  
ذات) شركة  ميتي  مراكش  شركة 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 
التجاري) بالسجل  مسجلة  الوحيد،)
293ي3، رقم) تحت  بلراكش 

صالح) 0ي) رب  االأتلاعي) مقرها  (
ملثلة) مراكش،) العروص  رياض 

 BRUNO السيد) طرف  من 

MANSUTTI)الحامل لجواز سفر رقم)

 VIA URIL(والساكن ب(YA82390(9

للسيد)  50 TARCENTO UDINE
 CLAUDE FRANCOIS MONTEIL
بالم) ريفير  إقامة  بلراكش  الساكن 
رقم) السفر  للجواز  الحامل  (A3يB
5يي8DD98ي)بنسبة)%20)والسيدة)
 Madame Amalle GHOMRICHE
الوطنية) التعريف  للبطاقة  الحاملة 
كل) ((0% بنسبة) (PN80(92ي رقم)
 maison املسمى) التجاري  امصل 
بجليع) (d’hotes( CHAMADE
عناصره املا  ة واملعنوية الكائن ب)0ي 
 رب صالح رياض العروس مراكش،)
وهو) الضيافة  بيت  الستغالل  املعد 
بلراكش) التجاري  بالسجل  مسجل 
293ي3)بالسجل التحليلي) تحت رقم)
.DHS  (80.000 قدره) بثلن  وذلك 
أعاله) املذكور  البائع  فعل2  ائني 
قسم) إ 2  بتعرضاتهم  أن  تقدموا 
التجارية) باملحكلة  التجاري  السجل 
بلراكش  اخل أأل  بتدئ من تاريخ)
اليوم) في  وينتهي  امول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

املحكمة التجارية بالرباط
شعبة معالجة صعوبة املقاولة

LOCAL B تصفية قضائية لشركة
SOVABECO املدعاة سابقا

ملف رقم : 2020/2

عن) الصا ر  الحكم  بلقت�سى 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكلة 
التجاري) امللف  في  (2020 فبرا ر) (27

عد ) حكم  (2020/8303/5 عد )

التجارية) املحكلة  قضت  (،2020/9

التصفية) مسطرة  بفتح  بالرباط 

الكائنة) (LOCAL B القضائية لشركة)

طريق) (3500 كلم) الريف  بزنقة 
إ ببر) التجاري  املركز  السوي�سي  زعير 

شوبينغ سانتر.
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لدى) التجاري  بالسجل  املسجلة 
املحكلة التجارية بالرباط تحت رقم)

55883)؛
وباعتبار تاريخ التوقف عن الدفع)

هو)))مارس)9ي20)؛
وبتعيين السيدة ليل2 عبو قاضيا)
سيليل) صباح  والسيدة  منتدبا 

قاضيا منتدبا بالنيابة)؛
امهارش) القا ر  عبد  والسيد 
علليات) بتسيير  مكلفا  سند كا 

التصفية القضائية لللقاولة أعاله.
الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 
املعين) للسند ك  بد ونهم  التصريح 
املبالغ) ضلن قائلة موقعة تتضلن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك  اخل)
نشر) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أأل 
مع) الرسلية  بالجريدة  االشعار  هذا 
تلد دج هذا امأل بشهرين بالنسبة)
إ 2 الدائنين القاطنين خارج املللكة)
املغربية طبقا لللوا )582،)720،)من)

مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

16

املحكلة التجارية بالرباط
تصفية قضائية لشركة فالفيوكور

ملف رقم : 0ي/2020
شعبة معالجة صعوبة املقاولة

عن) الصا ر  الحكم  بلقت�سى 
7ي  بتاريخ) بالرباط  التجارة  املحكلة 
 يسلبر)2020)في امللف التجاري عد )
ي)،) عد ) حكم  2ي/ي8/830ي20)
بالرباط) التجارية  املحكلة  قضت 
القضائية) التصفية  مسطرة  بفتح 
 35 برقم) الكائنة  فالفيوكور  لشركة 
أكدال)) ي) شارع فال ولد علير شقة)
التجاري) بالسجل  املسجلة  الرباط 
لدى املحكلة التجارية بالرباط تحت)

رقم)33)2).
بتحد د تاريخ التوقف عن الدفع)
في الثلانية عشر شهرا السابقة لهذا)

الحكم.
قاضيا) عبو  ليل2  السيدة  بتعيين 
سيليل) صباح  والسيدة  منتدبا 

قاضيا منتدبا بالنيابة.

وتعيين السيد عا ل فاخر سند كا)

التصفية) علليات  بتسيير  مكلفا 

القضائية لللقاولة أعاله.

الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 

املعين) للسند ك  بد ونهم  التصريح 

املبالغ) ضلن قائلة موقعة تتضلن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك  اخل)

نشر) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أأل 

مع) الرسلية  بالجريدة  االشعار  هذا 

تلد دج هذا امأل بشهرين بالنسبة)

إ 2 الدائنين القاطنين خارج املللكة)

املغربية طبقا لللوا )582،)720،)من)

مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
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املحكلة التجارية بالرباط

ملف رقم : 2020/50

حساب رقم : 3029

الطرف امول):

 FELICITA CAFE SARL شركة)

.AU

سلية الرغاب) (: مسيرها القانوني)

(: الوطنية) التعريف  البطاقة  رقم 

A(7(398)مغربية الجنسية.

الطرف الثاني):

مسيرها) (: (ARAM EVENT شركة)

القانوني  اسين ازرياح رقم البطاقة)

 AD2202ي( (: الوطنية) التعريف 

مغربي الجنسية.

االصل التجاري):)مقهى.

البساتين) تجزئة  تلارة  (: العنوان)

 27 ي)علارة) شارع طارق ابن زيا  ب)

محل س))2.

رقم السجل التجاري):)20975ي.

بلصلحة) التعرضات  وستقبل 

التجارية) باملحكلة  التجاري  السجل 

5ي  عشر) خلسة  غا ة  إ 2  بالرباط 

 وما من صدور اإلعالن الثاني.

اإلعالن امول
رئيس مصلحة السجل التجاري

14 مكرر

املحكلة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2020/25
حساب رقم : 7ي29

الطرف امول):
البطاقة) رقم  فقيري  املصطفى 
مغربي) (A9ي99ي (: التعريف الوطنية)

الجنسية.
بلعالم) مروان  (: الثاني) الطرف 
(: الوطنية) التعريف  البطاقة  رقم 

A(77725)مغربي الجنسية.
االصل التجاري):)صالون الحالقة)

للرأال.
شارع) اكدال  الرباط  (: العنوان)

هيغو رقم)22.
رقم السجل التجاري):)25588.

بلصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجارية) باملحكلة  التجاري  السجل 
5ي  عشر) خلسة  غا ة  إ 2  بالرباط 

 وما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن امول

رئيس مصلحة السجل التجاري

13 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 29932ي.

حساب رقم : 7يي0ي.
تفويت امصل التجاري من

نا ت  او ،) هللا  عبد  السيد 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE(2عد )759ي
الحامل) نا ت  او ،) زينة  السيد 
عد ) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BE(3(02ي
السيدة نعيلة نا ت  او ،)الحامل)
عد ) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BE75935ي
الحامل) نا ت  او ،) علي  السيد 
عد ) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.B259572
السيد حسن نا ت  او ،)الحامل)
 BE عد ) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.(77(2
السيدة نا  ة نا ت  او ،)الحامل)
عد ) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BE72287ي

نا ت  او ،) عائشة  السيدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BJعد )79339ي

نا ت  او ،) فاطلة  السيدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.B59932عد )ي

السيدة رقية))نا ت  او ،)الحامل)

 BK الوطنية عد ) التعريف  لبطاقة 

8798يي.

نا ت  او ،) فاضلة  السيدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.EJ282(7( عد

نا ت  او ،) عائشة  السيدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE(22722( عد

السيد براهيم))نا ت  او ،)الحامل)

عد ) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BJ209(59

الحامل) السيدة زينة نا ت  او ،)

عد ) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.JE820))ي

الحامل) امنزوي،) ( أمينة) السيدة 

عد  الوطنية  التعريف   لبطاقة 

.BK 57707ي

تجتين،) أعفر  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.PB38788( عد

هو) الذي  التجاري  امصل 

الجاهزة،) املالبس  لبيع  مخصص 

الكائن بالدار البيضاء،)بلوك ف،)رقم)

بن أد ة،) تجزئة لوكونطوار،) 27ي،)

مسجل) البائع  بخصوصه  الذي 

بالسجل التجاري التحليلي باملحكلة)

التجارية تحت عد ):)222ي)2.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكلة  الضبط  بلكتب 

بالدار) التجاري  السجل  مكتب 

عشر) خلسة  أأل  البيضاء) اخل 

 وما املوا ي للنشرة امو 2 والثانية.
النشرة امو 2

عن رئيس كتابة الضبط

17 مكرر
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املحكلة التجاريةبالدار البيضاء
ملف رقم : 29972ي.
حساب رقم : 5ي2يي.

بيع أصل تجاري
باع

الحامل) حبيبو،) بوشتى  السيد 
(: رقم) للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

.BH72790
لفائدة):

الحامل) قريش،) لحسن  السيد 
(: رقم) للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

.B295ي8ي
مجلوع امصل التجاري،)الذي هو)
الكائن) مصبنة،) مصبغة  عن  عبارة 
رشيد2،) حي موالي  البيضاء،) بالدار 
واملسجل بالسجل) (،2( رقم) (،8 زنقة)
التجاري بالدار البيضاء،)تحت عد ):)

772ي)2.
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
بلكتب الضبط باملحكلة التجارية،)
مكتب السجل التجاري بالدار البياء،)
 اخل أأل خلسة عشر  وما املوا ي)

للنشرة امو 2 والثانية.
النشرة امو 2

عن رئيس كتابة الضبط

18 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 29998ي

حساب رقم : ي72يي
تفويت حق االأار

 BATI GROUPE من طرف شركة)
SARL AU)ذات السجل التجاري رقم)
القانوني) ملثلها  شخص  في  (58873
املنياري سيدي عباس حامل للبطاقة)

.Yالوطنية رقم)5)52ي
 INTERVEGETAL شركة) لفائدة 
رقم) التجاري  السجل  ذات  (SARL

ي57)ي.
بالدار) الكائن  االأار  حق  تفويت 
 28 RUE D’AUVERGNE البيضاء)
واملسجل) (MAARIF CASABLANCA
الضبط) بكتابة  التجاري  بالسجل 
البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكلة 

تحت رقم)58873.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكلة  الضبط  بلكتب 
خلسة) أأل  البيضاء) اخل  بالدار 
عشرة))5ي))عشرة  وما املوا ي للنشرة)

امو 2 والثانية.
اإلعالن امول

رئيس كتابة الضبط

19 مكرر

 املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 30000ي
حساب رقم 729يي

بيع أصل تجاري
باع السيد كروش سعيد الحامل)

.JB(5(33(للبطاقة الوطنية
لفائدة السيد الكيحل عبد الكريم)
.B20583الحامل للبطاقة الوطنية)ي
أليع امصل التجاري املكون من)
ووراقة) النقالة  الهواتف  لبيع  محل 
الكائن بالدار البيضاء)زنقة ابن منير)-)
رقم)58ي)-)املعاريف،)واملقيد بالسجل)

التجاري تحت رقم)2780)3.
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكلة  الضبط  بلكتب 
بالدار) التجاري  السجل  مكتب 
عشرة) خلسة  أأل  البيضاء) اخل 

 وما املوا ي للنشرة امو 2 والثانية.
اإلعالن امول

رئيس كتابة الضبط

20 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 30002ي

حساب رقم : 782يي
بيع أصل تجاري

باع السيد محلد سليح،)الحامل)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.B309382
الرحيم) عبد  السيد  لفائدة 
رقم) الوطنية  بطاقته  هللا،) فتح 

.ER8022)ي
بطاقته) هللا  فتح  حسن  السيد 

.EG80030((الوطنية رقم
بطاقته) هللا  فتح  رشيد  السيد 

.BH23255الوطنية رقم)ي

بطاقته) هللا  فتح  السيد  وسف 

.BH52729((الوطنية رقم

مصطفى فتح هللا بطاقته الوطنية)

.BH52532((رقم

عزيز فتح هللا بطاقته الوطنية رقم)

.BU80555ي
لكل واحد أليع امصل التجاري)

حلام) عن  عبارة  محل  من  املكون 

البيضاء) بالدار  الكائن  تقليدي 

 LES(تجزئة الخير بقعة)7ي)حي لكامب
التجاري) بالسجل  واملقيد  (CAMPS

تحت رقم)352230)بالدار البيضاء.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكلة  الضبط  بلكتب 

بالدار) التجاري  السجل  مكتب 

عشرة) خلسة  أأل  البيضاء) اخل 

 وما املوا ي للنشرة امو 2 والثانية.

النشرة امو 2
رئيس كتابة الضبط

21 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
V/ملف البيع عد  2/2020ي

حساب عد  : 0ي)2020/2

محلد) ذ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

و8ي  )ي) بتاريخ) بفاس  املوثق  لطفي 

سبتلبر)2020،)واملسجل بتاريخ فاتح)

أكتوبر)2020.

تهامي) وزاني  محلد  باع 

حي) (28 ب) الساكن  ( (،C7)ي8يي

السالم طريق بوركا ز فاس.

ب) (C50829ي الشاهدي) ومينة 

28)حي السالم طريق بوركا ز فاس.
الحلوي) االله  عبد  لللشتري 

زرياب) بزنقة  الساكن  (CD2(9892

السلن) حي بدر طريق عين  (22 رقم)

فاس.

بيع أصل تجاري.
بيع أصل تجاري لألصل التجاري)

الكائن ب) (،ET ((280  ((278 عد )

 307 الطابق امر�سي حي الوفاق رقم)

زواغة فاس.

بثلن قدره)50.000) رهم.

أأل) التعرضات  اخل  وتقبل 
خلسة عشرة  وما من تاريخ النشرة)

الثانية بالجريدة الرسلية.
النشرة امو 2

عن رئيس كتابة الضبط

22 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
ملف تبليغ عد  ي2/8ي2020/82

STE SONAGELEC
بلقت�سى القرار عد )580)الصا ر)
عن محكلة) (2020 5ي) وليو) بتاريخ)
في) بلراكش  التجارية  االستئناف 
9ي28/8302/20يي  عد ) امللف 

القا�سي ب):
املستأنف) الحكم  بالغاء)
مسطرة) بفتح  أد د  من  والحكم 
حق) في  القضائية  التصفية 
الشركة) (SONAGELEC شركة)
بلقرها) املحدو ة  املسؤولية  ذات 
B((5الحي) برقم) الكائن  االأتلاعي 

الصناعي أ ت ملول.
بتحد د مدة التوقف عن الدفع)
في)8ي)شهرا السابقة عل2 تاريخ صدور)

القرار.
بتعيين السيد علر را�سي قاضيا)

منتدبا والسيد احلد العبدوني نائبا.
بخوش) حسن  السيد  بتعيين 
انجاز) في  مهلته  وتحد   سند كا 
من) القضائية  التصفية  اأراءات 

بدا تها إ 2 نها تها.
الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 
التصريح بد ونهم للسند ك بعنوانه)
حسن بخوش الكائن بعلارة) (: امتي)
الحاج) زنقة  امول  الطابق  اهضار 
احلد اخنوش قبالة الشركة العامة)
الصناعي) الحي  لالبناك  املغربية 
ضلن قائلة تتضلن املبالغ) أكا  ر،)
وذلك) بالوثائق  مرفقة  املطلوبة 
نشر) تاريخ  من  شهرين  أأل   اخل 
هذا اإلشعار بالجريدة الرسلية طبقا)
من) ي72) (،720 9ي7،) (،582 لللوا )
امأل) هذا  ويلد   التجارة  مدونة 
القاطنين) للدائنين  بالنسبة  شهرين 

خارج املللكة املغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

30
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املحكلة التجارية بأكا  ر

مصلحة كتابة الضبط

التصفية القضائية لشركة اكناو 

للنقل الطرقي

ملف عد  2000/07
بيان بإ داع قائلة الد ون

املا تان 732 و 733 من مدونة 

التجارة

التصفية) علم  ائني  في  ليكن 

القضائية لشركة أكناو للنقل الطرقي)

شارع) ب  ت  بلحطة  مقرها  الكائن 

الحسن الثاني أكا  ر.

قد) تحقيقها  تم  التي  الد ون  إن 

وضعت قائلتها بكتابة الضبط لدى)

)مكتب) بأكا  ر) التجارية  املحكلة 

لكل) ويلكن  املقاولة)) صعوبات 

شخص االطالع عليها بكتابة الضبط)

وتقد م مالد ه من شكاوى للقا�سي)

املنتدب  اخل أأل)5ي) وما من تاريخ)

نشر هذا البيان بالجريدة الرسلية.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

29

املحكمة االبتدائية بالجديدة
ملف البيع عد  9ي/8ي20

حساب رقم 5597ي
بيع أصل تجاري

0ي  بلقت�سى عقد عد ي مؤرخ في)

9ي  بتاريخ) ومسجل  8ي20) سبتلبر)

محلد) السيد  باع  8ي20،) سبتلبر)

القضيوي اإل ري�سي الحامل لبطاقة)

إ 2) (M73يي التعريف الوطنية عد )

الحامل) القاسطي  املختار  السيدة 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
مجلوع امصل التجاري) (M222ي2ي

عد ))230.

 PLACE MOULAY ب) الكائن 

 YOUSSEF KISSARIAT TOUNSI

.N°2ي EL JADIDA

 BIJOUTIER نشاط) فيه  املزاول 

 FABRICANT POUR SON

.COMPTE

والكيفية) الشروط  وذلك حسب 

املذكورة في العقد.

تقبل) التعرضات  فإن  وعليه 
االبتدائية) باملحكلة  الضبط  بكتابة 
من) 5ي) وما  أأل) بالجد دة  اخل 

تاريخ النشرة التالية.
النشرة الثانية

مصلحة السجل التجاري

296 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بتازة
ملف التفويت عد  : 38/2020

تفويت أصل تجاري
إشهار عقد رسمي منجز بتاريخ))2 
و27)نوفلبر)2020)من طرف امستاذ)
بتازة) موثق  البويوسفي  لحسن 
(،2020 7ي) يسلبر) بتاريخ) ومسجل 

فوت السا ة):
السيد) ابن  البوها ي  الجيال ي 
مغربي) والسيدة  امنة،) احلد 
سبتلبر) (30 بتاريخ) مز ا   الجنسية 
ب.ت.و) رقم  ببنسليلان،) 929ي)
75)شارع عالل بن) Z23259)موطنه)

عبد هللا تازة.
مغربي ابن السيد) ( علي البوها ي)
مغربي) والسيدة  امنة،) احلد 
ي2) يسلبر) بتاريخ) مز ا   الجنسية 
 Z73)ي ب.ت.و) رقم  بوزان،) 952ي)
شارع عالل بن عبد هللا) (75 موطنه)

تازة.
محلد البوها ي))ابن السيد احلد)
الجنسية) مغربي  والسيدة  امنة،)
بتازة،) 922ي) ماي) (2( بتاريخ) مز ا  
 2(( موطنه) (A89909 ب.ت.و) رقم 

حي كيش الوا  ة تلارة.
ابن السيد) ( عبد القا ر البوها ي)
مغربي) والسيدة  امنة،) احلد 
الجنسية مز ا  بتاريخ)5) نا ر)928ي 
 A32735 ب.ت.و) رقم  ببنسليلان،)
حي) (2 زنقة استراليا رقم) 0ي) موطنه)

املحيط الرباط.
السيد) ابن  ( البوها ي) هللا  عبد 
مغربي) والسيدة  امنة،) احلد 
)2) يسلبر) بتاريخ) مز ا   الجنسية 
 R33778(.952ي)بوزان،)رقم ب.ت و
حي) (30 رقم) البركة  تجزئة  موطنه 

اإلمام مالك تازة.

ابن السيد احلد) ( عزوز البوها ي)

الجنسية) مغربي  والسيدة  امنة،)

بباب) ي95ي) أبريل) 5ي) بتاريخ) مز ا  

 R29877 مرزوقة تازة،)رقم ب.ت و.)

شارع عالل بن عبد هللا) (75 موطنه)

تازة.

ربيعة البوها ي))بنت السيد احلد)

الجنسية) مغربية  والسيدة  امنة،)

957ي  2ي) يسلبر) بتاريخ) مز ا ة 

بوزان،)رقم ب.ت و.)9ي))Z2)موطنها)

))2)حي كيش الوا  ة تلارة.

السيد) بنت  ( البوها ي) خد جة 

مغربية) والسيدة  امنة،) احلد 

25) ونيو) بتاريخ) مز ا ة  الجنسية 

 Z 82225 5)9ي)بتازة،)رقم ب.ت و.)

شارع عالل بن عبد هللا) (75 موطنها)

زنقة زالقة تازة.

فاطلة البوها ي))بنت السيد احلد)

الجنسية) مغربية  والسيدة  امنة،)

مز ا ة بتاريخ)0ي)ماي))92ي)بسيدي)

أنفا،)رقم ب.ت) بليوط الدارالبيضاء)

النيبال) بزنقة  موطنها  (C202922 و.)

طريق صفرو فاس.) (2 وفاء) (82 رقم)

للسا ة):

محلد) السيد  ابن  التاقي  لحسن 

الجنسية) مغربي  (، فاطلة) والسيدة 

8)9ي  مارس) 2ي) بتاريخ) مز ا  

ر.ب.ت.و.) تازة  الشرقية  بلكناسة 

بلوك أ) (8( موطنه برقم) (C2(0ي((

زواغة العليا فاس.

محلد) السيد  ابن  التاقي  محلد 

الجنسية) مغربي  (، فاطلة) والسيدة 

972ي  25) يسلبر) بتاريخ) مز ا  

و.) )رقم ب.ت.) بلكناسة الغربية تازة)

تجزئة) (295 موطنه برقم) (Z28372ي

أنة الزيتون بن سو ة فاس.

السيد) ابن  التاقي  الكريم  عبد 

مغربي) (، فاطلة) والسيدة  محلد 

977ي  ماي) (3 الجنسية مز ا  بتاريخ)

رقم ر.ب.ت) ( بلكناسة الشرقية تازة)

 295 برقم) موطنه  (Z3250(0 و.)

تجزئة أنة الزيتون بن سو ة فاس.

محلد) السيد  ابن  التاقي  حكيم 

الجنسية) مغربي  (، فاطلة) والسيدة 

980ي  سبتلبر) (20 بتاريخ) مز ا  

ر.ب.ت.و.) تازة  الشرقية  بلكناسة 

تجزئة) (295 موطنه برقم) (Z20023ي

أنة الزيتون بن سو ة فاس.

املشتلل) التجاري  امصل  أليع 

باسم) املعروفة  املقهى  عل2 

ب) الكائن  فينيز  (VENISE ( مقهى)

تازة. هللا  عبد  بن  عالل  شارع  (75

واملعنوية) املا  ة  بعناصره 

واملسجل بالسجل التجاري باملحكلة)

(،7092 رقم) تحت  بتازة  اإلبتدائية 

000.000.00.ي  قدره) إألا ي  بثلن 

 300.000.00 مبلغ) يشلل   رهم،)

 رهم عن العناصر املعنوية.

عن) 700.000.00) رهم  مبلغ)

العناصر املا  ة.

بلكتب) التعرضات  وستقبل 

السجل التجاري باملحكلة اإلبتدائية)

5ي) وما  بتدئ من) بتازة  اخل أأل)

تريخ صدور النشرة الثانية بالجريدة)

الرسلية.

النشرة الثانية
)عن رئيس كتابة الضبط

345 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
ملف عد  5ي/2020

بيع أصل تجاري

عد  )2275

بتاريخ) بلقت�سى عقد عرفي حرر 

فاتح  وليو)2020)باع السيد محسين)

 2 بتاريخ) مز ا   مغربي  الصلدي 

لبطاقة) الحامل  972ي) أكتوبر)

 AB2372ي رقم) الوطنية  التعريف 

غريب) ظهر  بتجزئة  حاليا  الساكن 

احصين رقم)5ي)سال الجد دة للسيد)

بتاريخ) مز ا   مغربي  مورو  املهدي 

لبطاقة) الحامل  ي99ي) أكتوبر) (2

 AE(22(5 رقم) الوطنية  التعريف 

الغرب) زنقة  02ي) بـ) حاليا  الساكن 

الكائن التجاري  امصل  سال  بطانة 
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)بتجزئة بن  حلان رقم)0ي)تابريكت)

سال املستغل كلخدع هاتفي املقيد)

باملسجل التجاري تحت عد ))2275.

وتقبل التعرضات بلصلحة كتابة)

االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 

5ي) وما ابتداء)من) بسال  اخل أأل)

تاريخ النشرة امو 2 والثانية.

النشرة امو 2

12 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل

ملف عد  )2020/9

حساب رقم 780)

بيع أصل تجاري
مصا ق) عرفي  عقد  بلقت�سى 

عليه بتا خ)9ي)أكتوبر)2020)ومسجل)

 2020 أكتوبر) (2( بتاريخ) مالل  ببني 

بن) روان  اللطيف  عبد  السيد  إن 

محلد مغربي راشد الحامل لبطاقة)

(،I9752 رقم) الوطنية  التعريف 

 (5 رقم) (2 ز) ي) الساكن حي العامرية)

التجاري) بالسجل  مسجل  مالل  بني 

قد) (7050 رقم) تحت  املحكلة  بهذه 

والكائن) التجاري  االصل  أليع  باع 

 3 ز) ي) بشارع الجيش امللكي العامرية)

بني مالل واملستعلل كلحل) (2( رقم)

للتلحيم لفائدة السيد عبد الحفيظ)

لعنكري بن احلد الساكن حي ا ت)

فالحة ز)2ي)رقم)32)بني مالل الحاملة)

لبطاقة التعريف رقم)I(22080)وقد)

حد  ثلن البيع في مبلغ قدره)20.000 

 رهم.

تقد م) امخيرة  هذه  فعل2  ائني  (

تعرضاتهم إ 2 مكتب السجل التجاري)

باملحكلة االبتدائية ببني مالل  اخل)

املوالية) 5ي) وما  ال  تعدى) أأل 

للنشرة الثانية.

النشرة امو 2
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

31 مكرر

املحكلة االبتدائية بني مالل
ملف عد  97/2020

حساب رقم ي90)
بيع أصل تجاري

مصا ق) عرفي  عقد  بلقت�سى 
عليه بتاريخ)22) وليو)2020)ومسجل)
ببني مالل بتاريخ)27) وليو)2020،)إن)
السيد مبارك املعلم بن محلد مغربي)
التعريف) لبطاقة  الحامل  راشد 
الساكن) (،N35)8ي( رقم) الوطنية 
أوال  عيا  الكرابزية بني مالل مسجل)
بالسجل التجاري بهذه املحكلة تحت)
االصل) أليع  باع  قد  (،20892 رقم)
العرصة) تجزئة  (2 والكائن) التجاري 
واملستعلل) مالل  بني  القر�سي  أ ت 
كلحل الجزارة لفائدة السيد محلد)
حي) الساكن  هللا  عبد  بن  حركات 
بني) 38ي) رقم) ي) بلوك) (2 املسيرة)
مالل الحاملة لبطاقة التعريف رقم)
في) البيع  ثلن  حد   وقد  (I(7(333

مبلغ)200.000) رهم.
تقد م) امخيرة  هذه  فعل2  ائني 
تعرضاتهم إ 2 مكتب السجل التجاري)
باملحكلة االبتدائية بني مالل  اخل)
املوالية) 5ي) وما  ال  تعدى) أأل 

للنشرة الثانية.
النشرة امو 2

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

32 مكرر

املحكلة االبتدائية ببني مالل
تسيير حر مصل تجاري

ملف عدد 2020/98

حساب رقم 937)
حر) تسيير  عرفي  عقد  بلقت�سى 
مصل تجاري مؤرخ في فاتح أكتوبر)
عل2 االتفاق  تم  مالل  ببني  (،2020 

)ما  لي):
قرر السيد بلخوية محلد مغربي)
التعرف) لبطاقة  الحامل  راشد 
الساكن بطريق) (I0ييي الوطنية رقم)
قصبة تا لة كلم)03)بني مالل بانجاز)
 STE لفائدة) الحر  التسيير  عقد 
 DISTRIBUTION AUTOMOBILE
مسيرها (ET CARBURANT SARL

القانوني السيد بلخوية محلد عل2) (
أليع امصل التجاري والكائن بطريق)
هو) والذي  مالل  بني  (3 كلم) تا لة 
»محطة للوقو  والبنز ن») عبارة عن)
واملسجل بالسجل التجاري باملحكلة)
االبتدائية ببني مالل تحت رقم)2)37 
واملعنوية) املا  ة  عناصره  بجليع 

بثلن شهري قدره)5000) رهم.
مدة العقد ابتداء)من فاتح أكتوبر)

2020)إ 2)30)سبتلبر)2023.
تقد م) امخيرة  هذه  فعل2  ائني 
تعرضاتهم إ 2 مكتب السجل التجاري)
باملحكلة االبتدائية بني مالل  اخل)
املوالية) 5ي) وما  ال  تعدى) أأل 

للنشرة الثانية.
النشرة امو 2

رئيس مصلحة كتابة الضبط

33 مكرر

املحكلة االبتدائية ببني مالل
إعالن عن بيع نصف أصل تجاري

ملف رقم 2020/99
حساب رقم 985)

بلقت�سى عقد عرفي مصا ق عليه)
بتاريخ)2)سبتلبر)2020)ومسجل ببني)
فإن) (2020 أكتوبر) 2ي) بتاريخ) مالل 
مغربي،) مقوري،) العزيز  عبد  السيد 
التعريف) لبطاقة  الحامل  راشد 
الساكن) (I382889 رقم) الوطنية 
مالل) بني  ي،) رقم) ي) الخير) بتجزئة 
بهذه) التجاري  بالسجل  مسجل 
)0)25)قد تنازل) املحكلة تحت رقم)
والكائن) التجاري  امصل  نصف  عن 
20)غشت وحي الشرف،) بزاوية شارع)
بني مالل والذي هو عبارة عن مقهى)
الرحيم) عبد  السيد  لفائدة  املحيط 
راشد بطاقة التعريف) مغربي،) لوا ي،)
الوطنية رقم)9يI2932)وقد حد  ثلن)

البيع في مبلغ قدره)280.000) رهم.
تقد م) امخير  هذا  فعل2  ائني 
تعرضاتهم إ 2 مكتب السجل التجاري)
باملحكلة االبتدائية بني مالل  اخل)
)5ي)  عشر) خلسة  ال  تعدى  أأل 

 وما املوالية للنشرة الثانية.
النشرة امو 2

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

34 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرشيدية
شعبة السجل التجاري

إعالن عن عقد بيع امصل التجاري
رقم 9980ي/7ي20

باملحكلة االبتدائية بالرشيد ة

مصلحة) رئيسة  السيدة  تعلن 

االبتدائية) باملحكلة  الضبط  كتابة 

بين) عقد  بلقت�سى  أنه  الرشيد ة 

 2020 نوفلبر) (28 بتاريخ) امطراف 
املامون) السيد  باع  بالرشيد ة 

 F383855 بطاقته رقم) الرزاق هللا،)

الساكن بحي السالم عوينة السراق،)
إ 2) وأدة  ي2) رقم) يي) ب) الزنقة 

بطاقته رقم) السيد بورمضان مرا ،)
التجاري) امصل  أليع  (D820277

بلصلحة السجل التجاري باملحكلة)

رقم) تحت  بالرشيد ة  االبتدائية 

9980ي/7ي20)من السجل التحليلي)

و7/902ي20)من السجل الترتيبي.

عل2) التعرضات  أن  يعلن  كلا 

هذا التنازل تقدم بلصلحة السجل)

املحكلة  اخل) هذه  لدى  التجاري 

بعد) )5ي)) وما  عشر) خلسة  أأل 

النشر الثاني.

النشرة امو 2
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

35 مكرر

املحكمة االبتدائية بالناظور
إعالن عن بيع أصل تجاري

ملف رقم 2ي/2020

حساب رقم )73)

تلقاه) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

امستاذ محلد شكري الرغاي،)موثق)

باع) (2020 9) نا ر) بتاريخ) ببركان،)

الساكن) السيد رفيق كريم بلحسن،)
حي) السالم  زنقة  (39 رقم) ببركان،)

التعريف) لبطاقة  الحامل  الحسنى،)

للسيد) (FA72929 رقم) الوطنية 

بالدريوش) الساكن  صابر،) ميلون 

الكبداني،) وار) سعيد،) ار  بني 

التعريف) لبطاقة  الحامل  برغوت،)

الوطنية رقم)88000يS)أليع امصل)

التجاري الذي هو عبارة عن صيدلية
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)املسلاة)»صيدلية بن سعيد»)الكائنة)
حي) ي،) رقم) بالناضور  ار الكبداني،)
رقم) تحت  تجاري  سجل  املسيرة،)
00.000)) رهم) بثلن قدره) (32.57(

موزعة كاآلتي):
العناصر املعنوية)250.000)؛

العناصر املا  ة)50.000ي.
لذلك فإن أليع التعرضات  جب)
باملحكلة) الضبط  بكتابة  أن توضع 
أأل) بالناظور  اخل  االبتدائية 
تاريخ) من  )5ي)) وما  عشر) خلسة 

صدور النشرة الثانية.
النشرة امو 2

36 مكرر

املحكمة االبتدائية بسطات
قسم السجل التجاري

إعالن عن بيع أصل التجاري
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط)
باملحكلة االبتدائية بسطات أنه وقع)
بيع أصل تجاري رقم)8230ي)املستغل)
صيدلية  مي) اسم  تحت  كصيدلية 
شارع امميرة) الكائنة بتعاونية النلاء)
لال عائشة رقم))2ي)سطات بالترا�سي)
بنجلون) ليل2  السيدة  البائعة  بين 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

رقم))BE83529)والساكنة الطبقة)ي 

شقة)3)شارع مهدي بن بركة بوركون)

الدار البيضاء)واملشتري السيد إلياس)

التعريف) لبطاقة  الحامل  مدهوس 

والساكن) (BH 395278 الوطنية)

 رب السالمة بلوك)5ي)رقم)ي2)الدار)

والذي انتقل بلوأب عقد) البيضاء)

 2020 نوفلبر) (30 في) رسمي واملؤرخ 

2020)واملحرر من طرف) و2) يسلبر)

موثق) محبوب  أمين  محلد  امستاذ 

طبقا) وذلك  البيضاء) الدار  بلد نة 

لبيع) املنظم  القانون  ملقتضيات 

لألصل التجاري.

تقبل) التعرضات  فإن  وعليه 

االبتدائية) باملحكلة  الضبط  بكتابة 

بسطات قسم السجل التجاري وذلك)

5ي) وما ابتداء)من تاريخ)  اخل أأل)

النشرة الثانية.

النشرة امو 2

رئيس مصلحة كتابة الضبط

37 مكرر

املحكمة االبتدائية بشفشاون
ملف تفويت أصل تجاري

 عن طريق البيع
كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية) باملحكلة  الضبط 
بشفشاون أنه بلقت�سى عقد رسمي)
باع) (2020 أكتوبر) ي2) في) مؤرخ 
الورياغلي) بنداكو  أسامة  السيد 
والساكن) (L3892(ي رقم) بطاقته 
ي  زنقة) بوعبيد  الرحيم  عبد  شارع 
رقم)5)تطوان امصل التجاري املسمى)
صيدلية املسجل باملحكلة االبتدائية)
بشفشاون تحت الرقم التحليلي رقم)
)723)الواقعة مركز تنقوب شفشاون)
وذلك لفائدة السيد سليلان بوراس)
بطاقته الوطنية)يL52305)والساكن)
شارع محلد امزيان)88ي)بلبلغ قدره)

300.000) رهم.
التعرضات) أليع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكلة)
5ي) وما ابتداء)من تاريخ)  اخل أأل)
وما) (82 للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

 ليه من مدونة التجارة.
النشرة امو 2

رئيس مصلحة كتابة الضبط

38 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
شعبة السجل التجاري

ملف رقم):))2020/5

رقم الحساب):)9ي33

تفويت أصل تجاري
بلوأب العقد التوثيقي املؤرخ في)

2ينوفلبر)2020)فوت السيد إ ريس)

التعريف) لبطاقة  الحامل  ازناك 

لفائدة) (E22508ي رقم) الوطنية 

السيد أحلد اكرام الحامل لبطاقة)

 JE 22392ي رقم) الوطنية  التعريف 

املسجل) التجاري  امصل  كافة 

تحت) ( بتيزنيت) التجاري  بالسجل 

22)علارة) 22930)والكائن برقم) رقم)

بثلن إألا ي) تيزنيت  افراك  القدس 

قدره)0.000)3) رهم.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

االبتدائية) املحكلة  ضبط  بلكتب 

عشر) خلسة  أأل  بتيزنيت  اخل 

 وما)5ي)املوالية للنشرة الثانية طبقا)

لللا ة)82)من مدونة التجارة.

النشرة امو 2
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

39 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة التجهيز والنقل 

واللوجستيك واملاء

املديرية االقليمية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك واملاء 

بالعرائش 
تحد د امللك العام ملتروك السكة 
الحد د ة العرائش- القصر الكبير

محطة العوامرة
ملخص قرار قصد النشر

اعالن عن اأراء بحث علومي
طبقا للفصل السابع من الظهير)

332ي  شعبان) (7 بتاريخ) الشريف 

)فاتح  وليو)2ي9ي))بشأن امللك العام)

علومي) بحث  فتح  سيتم  بأنه  يعلن 

8) نا ر) من) مدته شهر واحد ابتداء)

ي202)ا 2 غا ة)7)فبرا ر)ي202)وذلك)

ملتروك) العام  امللك  تحد د  بشأن 

القصر) (- السكة الحد د ة العرائش)

التابع) العوامرة») »محطة  الكبير،)

من) العوامرة  القروية  للجلاعة 

الوتد ن) ا 2  (B27ي-B28ي الوتد ن)

B233-B232)باقليم العرائش.

وقد وضع ملف البحث العلومي)

باقليم) العوامرة  قيا ة  بلكاتب 

لتلقي) واحد  شهر  ملدة  العرائش 

يهلهم) من  وتصريحات  مالحظات 

االمر.

1

وزارة التجهيز والنقل 

واللوجستيك واملاء

املديرية االقليمية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك واملاء 

بالعرائش 
تحد د امللك العام ملتروك السكة 
الحد د ة العرائش- القصر الكبير

محطةاملريصة
ملخص قرار قصد النشر

اعالن عن اأراء بحث علومي

طبقا للفصل السابع من الظهير)

332ي  شعبان) (7 بتاريخ) الشريف 

)فاتح  وليو)2ي9ي))بشأن امللك العام)

علومي) بحث  فتح  سيتم  بأنه  يعلن 

8) نا ر) من) مدته شهر واحد ابتداء)

ي202)ا 2 غا ة)7)فبرا ر)ي202)وذلك)

ملتروك) العام  امللك  تحد د  بشأن 

القصر) (- السكة الحد د ة العرائش)

التابع) املريصة») »محطة  الكبير،)

للجلاعة القروية زوا ة))من الوتد ن)

 B808BIS -(ا 2 الوتد ن(B802-B805

B80(BIS)باقليم العرائش.

وقد وضع ملف البحث العلومي)

بلكاتب قيا ة سيدي سالمة باقليم)

لتلقي) واحد  شهر  ملدة  العرائش 

يهلهم) من  وتصريحات  مالحظات 

االمر.

2

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

سيجري))بلقر قيا ة بني عياط ابتداء))

2) نا ر)ي202) 2 غا ة)3ي) نا ر)ي202  

بحفر) الترخيص  مشروع  في  بحث 

حلا ي) السيد  لفائدة  املاء) وألب 

املرزوق ومن معه العنوان  وار اوال )

سعيد سيدي حلا ي سوق السبت)

أوال  النلة،)املتعلق بحفر وألب املاء)

من أأل))السقي بامللك املدعو أم علي)

الكائن) خدام  )ي) مساحته) البالغة 

بجلاعة بني عياط قيا ة بني عياط)

 ائرة أفورار اقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة))))

عياط  ائرة) بني  قيا ة  عياط  بني 

أفورار اقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 
ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 
سيجري))بلقر قيا ة أفورار ابتداء))2 
ي202   3ي) نا ر) ي202) 2 غا ة)  نا ر)
بحفر) الترخيص  مشروع  في  بحث 
لفائدة السيد املصطفى) وألب املاء)
اسكتان) العنوان  وار  املدكوري 
بحفر) املتعلق  ازيالل،) تيلوليلت 
االستعلاالت) ( أأل) من  املاء) وألب 
املدعو) بامللك  والسقي  املنزلية 
82ي2  مساحته) البالغة  امدناغن 
تيلوليلت)) ( الكائن بجلاعة) ( متر مربع)
اقليم) أفورار  افورار  ائرة  قيا ة 

أزيالل.
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة))))
تيلوليلت))قيا ة افورار  ائرة أفورار)

اقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 
ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 
ايعيش) أوال   ( بلقر قيا ة) ( سيجري)
غا ة) ا 2  ي202) 5) نا ر) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ( ي202) 2ي) نا ر)
لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 
 3 السيدة ربيعة الوان العنوان رقم)
حي الليلون شارع القدس بني مالل،)
أأل)) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 
السقي بامللك املدعو الجنان البالغة)
50)سنتيار)) آر) 3ي) 2)هكتار) مساحته)
قيا ة)) ايعيش  أوال   بجلاعة  الكائن 
اقليم) ( ) ائرة بني مالل) أوال  ايعيش)

بني مالل.
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة))))
ايعيش)) أوال   ( قيا ة) ايعيش  أوال  

 ائرة بني مالل))اقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

5) نا ر) بلقر ألاعةابتداء) ( سيجري)

ي202)ا 2 غا ة)2ي) نا ر)ي202))بحث)

وألب) بحفر  الترخيص  مشروع  في 

لعكيم) ربيع  السيد  لفائدة  املاء)
العنوان الريحانة)2)رقم)25)خريبكة،)

أأل)) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 

املدعو) بامللك  املنزل  حد قة  سقي 

 80 آر) ي) البالغة مساحته) (V( الهبة)

خريبكة) ( بجلاعة) الكائن  ( سنتيار)

باشوية خريبكة علالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة))))

علالة) خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

مالل) بني  ألاعة  بلقر  ( سيجري)

غا ة) ا 2  ي202) 5) نا ر) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ( ي202) 2ي) نا ر)

لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 

السيد ن عبد الرحيم حيون وشرف)

حيون))العنوان أوال  عيا  أوال  زهرة)

بحفر) املتعلق  مالل،) بني  5ي) بلوك)

االستعلاالت) ( أأل) من  املاء) وألب 

بامللك املدعو االمل) ( املنزلية املنفر ة)

2ي))البالغة مساحته)ي)آر)2ي)سنتيار))

الكائن بجلاعة))بني مالل باشوية بني)

مالل علالة بني مالل.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة))))

بني مالل باشوية بني مالل علالة بني)

مالل.

45



409 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

سيجري))بلقر ألاعة بني مالل ابتداء)

2ي) نا ر) غا ة) ا 2  ي202) 5) نا ر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ي202)

بحفر وألب املاء)لفائدة السيد كبور)

بني) الحربولية  حي  العنوان  لبار ي 

من) املتعلق بحفر وألب املاء) مالل،)

والسقي) املنزلية  االستعلاالت  ( أأل)

البالغة) شورا   ولد  املدعو  بامللك 

بجلاعة)) الكائن  هكتار  ربع  مساحته 

بني مالل باشوية بني مالل علالة بني)

مالل.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة))))

بني مالل باشوية بني مالل علالة بني)

مالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

 5 )بلقر قيا ة تنانت ابتداء) سيجري)

 نا ر)ي202)ا 2 غا ة)2ي) نا ر)ي202  

بحفر) الترخيص  مشروع  في  بحث 

صالح) السيد  لفائدة  املاء) وألب 

أوهر العنوان  وار تنشحافت تنانت)

أزيالل،)املتعلق بحفر وألب املاء)من)

والسقي) املنزلية  االستعلاالت  ( أأل)

مساحته) البالغة  تارة  املدعو  بامللك 

الكائن) سنتيار  (9 آر) 9ي) ( هكتار) (2

تنانت قيا ة تنانت  ائرة) ( ( بجلاعة)

بزو اقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة))))

تنانت قيا ة تنانت  ائرة بزو اقليم)

أزيالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

سيجري))بلقر قيا ة))امزورة ابتداء))2 

ي202   3ي) نا ر) ي202) 2 غا ة)  نا ر)

بحفر) الترخيص  مشروع  في  بحث 

املهدي) السيد  لفائدة  املاء) وألب 

القائد) اوال   العنوان  وار  موسوف 

سطات،) سعيد  اوال   عي�سى  اوال  

أأل)) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 

الضلعة) أرض  املدعو  بامللك  السقي 

 22 آر) (70 2)هكتار) البالغة مساحته)

امزورة) بني  بجلاعة  الكائن  سنتيار 

قيا ة امزورة  ائرة سطات الشلالية))

اقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة))))

بني امزورة قيا ة امزورة  ائرة سطات)

الشلالية))اقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

سيجري))بلقر ألاعة ابتداء))2) نا ر)

ي202) 2 غا ة)3ي) نا ر)ي202))بحث)

في مشروع الترخيص بحفر وألب املاء)

العنوان) رياض  غالم  السيد  لفائدة 

الفقيه) 8ي) رقم) (22 حي فريدة زنقة)

املتعلق بحفر وألب املاء) بن صالح،)

بامللك) باملاء) تزويد  وش  ( أأل) من 

البالغة مساحته) ( التساهول) ( املدعو)

الفقيه) بجلاعة  الكائن  سنتيار  (78

بن صالح باشوية الفقيه بن صالح)

علالة الفقيه بن صالح.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة))))

الفقيه بن صالح باشوية الفقيه بن)

صالح علالة الفقيه بن صالح.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

2) نا ر) بلقر ألاعةابتداء) ( سيجري)

ي202)ا 2 غا ة)3ي) نا ر)ي202))بحث)

وألب) بحفر  الترخيص  مشروع  في 

مساعيد) رشيد  السيد  لفائدة  املاء)

رقم) الجليل  املنظر  تجزئة  العنوان 

22)خريبكة،)املتعلق بحفر وألب املاء)

بامللك) سقي حد قة فيال  ( من أأل)

البالغة) (22 ( الجليل) املنظر  املدعو 

الكائن) ( سنتيار) (82 آر) ي) مساحته)

خريبكة) باشوية  خريبكة  ( بجلاعة)

علالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة))))

علالة) خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

سيجري))بلقر ألاعة ابتداء))2) نا ر)

ي202) 2 غا ة)3ي) نا ر)ي202))بحث)

في مشروع الترخيص بحفر وألب املاء)

لفائدة السيد الكبير فضلي العنوان)

حي))الياسلين بلوك أ رقم))2)الفقيه)

املتعلق بحفر وألب املاء) بن صالح،)

بامللك) تزويد الحلام باملاء) ( من أأل)

املدعو بقعة ارضية))البالغة مساحته)

سنتيار الكائن بجلاعة الفقيه) (322

بن صالح باشوية الفقيه بن صالح)

علالة الفقيه بن صالح.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة))))

الفقيه بن صالح باشوية الفقيه بن)

صالح علالة الفقيه بن صالح.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث

وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

 2 ابتداء) بزو  قيا ة  بلقر  ( سيجري)

ي202   يي) نا ر) ي202) 2 غا ة)  نا ر)

بحفر) الترخيص  مشروع  في  بحث 

أحلد) السيد  لفائدة  املاء) وألب 

ابزو) باحي  العنوان  وار  الراصفي 

أزيالل،)املتعلق بحفر وألب املاء)من)

كركابة) املدعو  بامللك  السقي  ( أأل)

سنتيار)) (50 آر) ي) مساحته) البالغة 

الكائن بجلاعة بزر قيا ة بزو  ائرة))

بزو))اقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة))))

بزر قيا ة بزو  ائرة))بزو))اقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث

وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

سيجري))بلقر قيا ة ا ت عتاب ابتداء)

5)) نا ر)ي202) 2 غا ة)2ي) نا ر)ي202  

بحفر) الترخيص  مشروع  في  بحث 

وألب املاء)لفائدة السيد عبد الرزاق)

اوال  بن اعريف) ( الزهراوي العنوان)

اوال  امبارك بني مالل،)املتعلق بحفر)

السقي بامللك) ( من أأل) وألب املاء)

املدعو  او واسكاون البالغة مساحته)

موالي) بجلاعة  الكائن  عبرات  (8

عتاب) ا ت  قيا ة  ا ريس  بن  عي�سى 

 ائرة))بزو اقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة))))

موالي عي�سى بن ا ريس قيا ة ا ت)

عتاب  ائرة))بزو اقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

اسحاق) ا ت  قيا ة  بلقر  ( سيجري)

غا ة) ي202) 2  ) نا ر) (5 ( ابتداء)

مشروع) في  بحث  ( ي202) 2ي) نا ر)

لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 

العنوان) اسفار  العزيز  عبد  السيد 

 وار اوال  الزوهرة لهراويين البيضاء،)

أأل)) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 

السقي))بامللك املدعو احلار))البالغة)

89)سنتيار) آر) (3( ي)هكتار) مساحته)

قيا ة آ ت) ( الكائن بجلاعة واومانة)

اسحاق  ائرة القباب اقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة))))

اسحاق  ائرة) آ ت  قيا ة  ( واومانة)

القباب اقليم خنيفرة.

54

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

 5 )بلقر قيا ة تنانت ابتداء) سيجري)

ي202   2ي) نا ر) ي202) 2 غا ة)  نا ر)

بحفر) الترخيص  مشروع  في  بحث 

الحسين) السيد  لفائدة  املاء) وألب 

بانا العنوان  وار أ ت الشلاع سكورة)

تنانت  ائرة بزو،)املتعلق بحفر وألب)

السقي بامللك املدعو) ( من أأل) املاء)

بلواعد البالغة مساحته)5ي)عبرة من)

الكائن بجلاعة تنانت) ( ( بذر الشعير)

قيا ة تنانت  ائرة))بزو))اقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)))))

تنانت قيا ة تنانت  ائرة))بزو))اقليم)

أزيالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

سيجري))بلقر قيا ة أكو  د ابتداء)5 

ي202   2ي) نا ر) ي202) 2 غا ة)  نا ر)

بحفر) الترخيص  مشروع  في  بحث 

وألب املاء)لفائدة السيد بوعزة أ ت)

لحسن العنوان حي الرياض أزيالل،)

أأل)) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 

نوافو ) ( تغدة) املدعو  بامللك  السقي 

هكتار) نا ت عال البالغة مساحتهي0)

بجلاعة) الكائن  ( سنتيار) ي5) آر) (38

أكو  د  ائرة) قيا ة  ( نلخير) أكو ي 

أزيالل اقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)))))

أكو  د  ائرة) قيا ة  ( نلخير) أكو ي 

أزيالل اقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

سيجري))بلقر قيا ة أكو  د ابتداء)5 

ي202   2ي) نا ر) ي202) 2 غا ة)  نا ر)

بحفر) الترخيص  مشروع  في  بحث 

ابراهيم) السيد  لفائدة  املاء) وألب 

العنوان  وار) ( الواحد) عبد  أ ت 

أزيالل،) النهضة  حي  اال اري  املخزن 

أأل)) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 

االستعلاالت املنزلية والسقي بامللك)

البالغة) نداون  اكلي  فدان  املدعو 

بجلاعة) الكائن  هكتار  مساحتهي0)

أكو  د  ائرة) قيا ة  ( نلخير) أكو ي 

أزيالل اقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)))))

أكو  د  ائرة) قيا ة  ( نلخير) أكو ي 

أزيالل اقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

سيجري))بلقر قيا ة تاكلفت ابتداء)5 

ي202   2ي) نا ر) ي202) 2 غا ة)  نا ر)

بحفر) الترخيص  مشروع  في  بحث 

محلد) السيد  لفائدة  املاء) وألب 

اشن)))العنوان تاكلفت املركز أزيالل،)

أأل)) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 

البالغة) بيالى  املدعو  بامللك  السقي 

الكائن) سنتيار  ((0 آر) (2 مساحته)

بجلاعة تاكلفت))قيا ة تاكلفت  ائرة)

واويزغت اقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)))))

تاكلفت))قيا ة تاكلفت  ائرة واويزغت)

اقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

بلقر قيا ة تساوت ابتداء) ( سيجري)

5ي) نا ر) غا ة) ي202) 2  )) نا ر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ي202)

لفائدة السيد عبد) بحفر وألب املاء)

املو 2 الرافعي العنوان  وار اوال  رافع)

املتعلق) السراغنة،) قلعة  الرافعية 

السقي) أأل  من  املاء) وألب  بحفر 

بامللك املدعو البال  التحتانية البالغة)

الكائن) سنتيار  ي2) آر) ي7) مساحته)

تساوت) قيا ة  الرافعية  بجلاعة 

قلعة) اقليم  عامر  بني  القلعة   ائرة 

السراغنة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)))))

الرافعية قيا ة تساوت  ائرة القلعة)

بني عامر اقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 
ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 
بلقر قيا ة لوناسدة أوال ) ( سيجري)
يعكوب ابتداء))) نا ر)ي202) 2 غا ة)
مشروع) في  بحث  ( ي202) 5ي) نا ر)
لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 
العنوان  وار) عتيق  محلد  السيد 
السراغنة،) قلعة  الوناسدة  ركراكة 
أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 
السقي بامللك املدعو ركراكة البالغة)
الكائن) سنتيار  (70 آر) (90 مساحته)
لوناسدة) قيا ة  لوناسدة  بجلاعة 
أهل) القلعة  ) ائرة  يعكوب) أوال  

الغابة))اقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)))))
لوناسدة قيا ة لوناسدة أوال  يعكوب))
 ائرة القلعة أهل الغابة))اقليم قلعة)

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 
ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 
بلقر قيا ة لوناسدة أوال ) ( سيجري)
يعكوب ابتداء))) نا ر)ي202) 2 غا ة)
مشروع) في  بحث  ( ي202) 5ي) نا ر)
لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 
العنوان  وار) عتيق  البدا ي  السيد 
السراغنة،) قلعة  لوناسدة  العكارية 
أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 
البالغة) الغابة  بامللك املدعو  السقي 
الكائن) سنتيار  (87 آر) (23 مساحته)
لوناسدة) قيا ة  لوناسدة  بجلاعة 
أوال  يعكوب  ائرة القلعة أهل الغابة))

اقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)))))
لوناسدة قيا ة لوناسدة أوال  يعكوب))
 ائرة القلعة أهل الغابة))اقليم قلعة)

السراغنة.
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411 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 

وكالة الحوض املائي مم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 
ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 
بلقر قيا ة لوناسدة أوال ) ( سيجري)
يعكوب ابتداء))) نا ر)ي202) 2 غا ة)
مشروع) في  بحث  ( ي202) 5ي) نا ر)
لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 
رقم) العنوان  الفالح  سعيد  السيد 
املتعلق) العيون،) البحرية  شارع  2ي)
السقي) أأل  من  املاء) وألب  بحفر 
بامللك املدعو ازنا ة لبالغة مساحته)
الكائن) سنتيار  (7( آر) (25 هكتار) ي)
بجلاعة اوال  الكرن))قيا ة لوناسدة)
أوال  يعكوب)) ائرة القلعة أهل الغابة))

اقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)))))
أوال ) لوناسدة  قيا ة  ( الكرن) اوال  
الغابة)) أهل  القلعة  ) ائرة  يعكوب)

اقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 
ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 
بلقر قيا ة لوناسدة أوال ) ( سيجري)
يعكوب ابتداء))) نا ر)ي202) 2 غا ة)
مشروع) في  بحث  ( ي202) 5ي) نا ر)
لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 
العنوان) بنعي�سى  الحسين  السيد 
 وار أوال  العربي الوناسدة القلعة،))
أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 
الغابة) كنيش  املدعو  بامللك  السقي 
 92 آر) (38 ي)هكتار) البالغة مساحته)
لوناسدة) بجلاعة  الكائن  سنتيار 
) ائرة) قيا ة لوناسدة أوال  يعكوب)
قلعة) اقليم  ( الغابة) أهل  القلعة 

السراغنة.
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)))))
لوناسدة قيا ة لوناسدة أوال  يعكوب))
 ائرة القلعة أهل الغابة))اقليم قلعة)

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 
ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 
بلقر قيا ة لوساندة أوال ) ( سيجري)
يعكوب ابتداء))) نا ر)ي202) 2 غا ة)
مشروع) في  بحث  ( ي202) 5ي) نا ر)
لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 
العنوان  وار) فنان  محلد  السيد 
اوال  علي بن عامر اوال  يعكوب قلعة)
وألب) بحفر  املتعلق  السراغنة،)
بامللك املدعو) السقي  من أأل  املاء)
 02 2)هكتار) لبالغة مساحته) ( الغابة)
اوال ) بجلاعة  الكائن  سنتيار  2ي) آر)
يعكوب))قيا ة لوناسدة أوال  يعكوب))
 ائرة القلعة أهل الغابة))اقليم قلعة)

السراغنة.
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)))))
أوال ) لوناسدة  قيا ة  ( يعكوب) اوال  
الغابة)) أهل  القلعة  ) ائرة  يعكوب)

اقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 
ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 
بلقر قيا ة لوناسدة أوال ) ( سيجري)
يعكوب ابتداء))) نا ر)ي202) 2 غا ة)
مشروع) في  بحث  ( ي202) 5ي) نا ر)
لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 
السيد رحال الصحراوي العنوان  وار)
املتعلق) ( القلعة،) لوناسدة  ركراكة 
السقي) أأل  من  املاء) وألب  بحفر 
بامللك املدعو سارو بوحالسة))البالغة)
25)سنتيار) آر) ((2 ي)هكتار) مساحته)
قيا ة) لوناسدة  بجلاعة  الكائن 
) ائرة القلعة) لوناسدة أوال  يعكوب)

أهل الغابة))اقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)))))
لوناسدة قيا ة لوناسدة أوال  يعكوب))
 ائرة القلعة أهل الغابة))اقليم قلعة)

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 
ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 
بلقر قيا ة لوناسدة أوال ) ( سيجري)
يعكوب ابتداء))) نا ر)ي202) 2 غا ة)
مشروع) في  بحث  ( ي202) 5ي) نا ر)
لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 
العنوان  وار) مومن  الرحا ي  السيد 
القلعة،) لوناسدة  املزا دة  ركراكة 
املتعلق بحفر وألب املاء) السراغنة،)
بال ) املدعو  بامللك  السقي  أأل  من 
هكتار) ي) البالغة مساحته) ( لوناسدة)
بجلاعة) الكائن  سنتيار  )ي) آر) (05
لوناسدة قيا ة لوناسدة أوال  يعكوب))
 ائرة القلعة أهل الغابة))اقليم قلعة)

السراغنة.
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)))))
لوناسدة قيا ة لوناسدة أوال  يعكوب))
 ائرة القلعة أهل الغابة))اقليم قلعة)

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 
ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 
ابتداء) ( بلقر قيا ة القباب) ( سيجري)
5ي) نا ر) إ 2 غا ة) (2020 )) نا ر) من)
الترخيص) مشروع  في  بحث  (2020
السيد ن) لفائدة  املاء) وألب  بحفر 
ابراهيم بوركالن ويوسف بو النصر)
تنغير) تغزوت  افساط  العنوان  وار 
خنيفرة،)املتعلق بحفر وألب املاء)من))
الباخيل) املدعو  بامللك  السقي  أأل 
 92 ار) ((8 3)هكتار) البالغة مساحته)
سنتيار الكائن بجلاعة القباب قيا ة)

القباب  ائرة القباب))إقليم خنيفرة.
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)
القباب)) القباب  ائرة  قيا ة  القباب 

إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

لهري-أكللام) قيا ة  بلقر  ( سيجري)

إ 2) (2020 )) نا ر) من) ابتداء) أزكزا 

غا ة)5ي) نا ر)2020))بحث في مشروع)

لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 

السيد عبد الرحلان أحانو العنوان)
حي تامومنت) (2 رقم) (8 زنقة) (2 بلوك)

خنيفرة،)املتعلق بحفر وألب املاء)من)

2)هكتارات بامللك املدعو) أأل سقي)

هكتار) (2 مساحته) البالغة  لطومان 

بجلاعة) الكائن  سنتيار  0ي) آر) (85

لهري قيا ة لهري)-أكللام أزكزا  ائرة)

خنيفرة إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

لهري قيا ة لهري)-أكللام أزكزا  ائرة)

خنيفرة إقليم خنيفرة.

68 

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

مالل) بني  الربيع  مم  املائي  الحوض 

الغابة) أهل  قيا ة  بلقر  ( سيجري)

غا ة) إ 2  (2020 )) نا ر) من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  (2020 5ي) نا ر)

لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 

السيد عالل الطارو�سي العنوان حي)
النخلة)ي)رقم)ي)8ي)قلعة السراغنة،)

أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 

سقي)5)هكتارات فقط بامللك املدعو)

البالغة) لحريش  بريوكة  فم  بال  

مساحته)ي3)هكتار)27)آر)82)سنتيار)

أهل) قيا ة  ميات  بجلاعة  الكائن 

الغابة  ائرة القلعة أهل الغابة إقليم)

قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

ميات قيا ة أهل الغابة  ائرة القلعة)

أهل الغابة إقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

أحلد)) سيدي  قيا ة  بلقر  ( سيجري)

إ 2 غا ة) (2020 )) نا ر) ( من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  (2020 5ي) نا ر)

لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 

العنوان) احد دوا  محلد  السيد 

القلعة)) الشعراء) احد دة  اوال    وار 

أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 

السقي بامللك املدعو الكوشة البالغة)

مساحته))2)هكتار)33)آر)ي2)سنتيار))

قيا ة) الشعراء) بجلاعة  الكائن 

سيدي أحلد  ائرة العطاوية إقليم)

السراغنة.)))))

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

أحلد  ائرة) سيدي  قيا ة  الشعراء)

العطاوية إقليم السراغنة.)))))
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

سيجري))بلقر قيا ة أوال  زرا  ابتداء)

5ي) نا ر) إ 2 غا ة) (2020 )) نا ر) من)

الترخيص) مشروع  في  بحث  (2020

السيد) لفائدة  املاء) وألب  بحفر 

محلد الباز العنوان  وار اوال  العوني)

املتعلق) السراغنة  قلعة  زرا   اوال  

 5 سقي) أأل  من  املاء) وألب  بحفر 

بامللك املدعو الغابة) ( هكتارات فقط)

البالغة مساحته)8)هكتار))7)آر)2)آر)

الكائن بجلاعة أوال  زرا  قيا ة أوال )

زرا   ائرة القلعة أهل الغابة إقليم)

قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

زرا   ائرة) أوال   قيا ة  زرا   أوال  

قلعة) إقليم  الغابة  أهل  القلعة 

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 
ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 
سيجري))بلقر قيا ة أوال  زرا  ابتداء)
5ي) نا ر) إ 2 غا ة) (2020 )) نا ر) من)
الترخيص) مشروع  في  بحث  ( (2020
لفائدة السيد عبد) بحفر وألب املاء)
اوال ) العنوان  وار  العراس  الكبير 
املتعلق) القلعة  زرا   اوال   الكرن 
 5 سقي) أأل  من  املاء) وألب  بحفر 
بامللك املدعو خرط) ( هكتارات فقط)
البالغة مساحته)9)هكتار)9)آر))الكائن)
زرا ) أوال   قيا ة  زرا   أوال  بجلاعة 
 ائرة القلعة-أهل الغابة إقليم قلعة)

السراغنة.)
)لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)
زرا   ائرة) أوال   قيا ة  زرا   أوال 
قلعة) إقليم  الغابة  القلعة-أهل 

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 
ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 
بلقر قيا ة لوناسدة-أوال ) ( سيجري)
 2020 )) نا ر) من) ابتداء) يعكوب 
في) بحث  ( (2020 5ي) نا ر) غا ة) إ 2 
مشروع الترخيص بحفر وألب املاء)
لفائدة السيد العربي  حان العنوان)
قلعة) الكرن  اوال   اوال   اوو    وار 
املتعلق بحفر وألب املاء) السراغنة،)
بال )) املدعو  بامللك  السقي  أأل  من 
ي7  مساحته) البالغة  الكرن  أوال  
أوال ) بجلاعة  الكائن  سنتيار  (75 آر)
يعكوب)) لوناسدة-أوال   قيا ة  الكرن 
 ائرة القلعة-أهل الغابة إقليم قلعة)

السراغنة.)
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)
لوناسدة-أوال ) قيا ة  الكرن  أوال  
الغابة) القلعة-أهل  يعكوب  ائرة 

إقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 
ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 
بلقر قيا ة لوناسدة-أوال ) ( سيجري)
إ 2) (2020 )) نا ر) يعكوب ابتداء)من)
غا ة)5ي) نا ر)2020))بحث في مشروع)
لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 
السيد السعيد السالمي العنوان حي)
السراغنة) قلعة  (302 رقم) السالم 
أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 
البالغة) الغابة  بامللك املدعو  السقي 
0ي)سنتيار) آر) (25 2)هكتار) مساحته)
قيا ة)) لوناسدة  بجلاعة  الكائن 
القلعة) يعكوب  ائرة  لوناسدة-أوال  

اهل الغابة إقليم قلعة السراغنة.)
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)
لوناسدة قيا ة لوناسدة أوال  يعكوب)
 ائرة القلعة اهل الغابة إقليم قلعة)

السراغنة.)
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 
ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 
بلقر قيا ة لوناسدة-أوال ) ( سيجري)
إ 2) (2020 )) نا ر) يعكوب ابتداء)من)
غا ة)5ي) نا ر)2020)بحث في مشروع)
لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 
حي) العنوان  عزوز  فرحات  السيد 
الزاوية رقم)89ي)القلعة املتعلق بحفر)
بامللك) السقي  أأل  من  املاء) وألب 
ي  مساحته) البالغة  الغابة  املدعو 
هكتار)28)آر)9)سنتيار الكائن بجلاعة)
أوال ) لوناسدة  قيا ة  الكرن  أوال  
الغابة) القلعة-أهل  يعكوب  ائرة 

إقليم قلعة السراغنة.)
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)
أوال ) لوناسدة  قيا ة  الكرن  أوال  
الغابة) القلعة-أهل  يعكوب  ائرة 

إقليم قلعة السراغنة.)
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

ابتداء) تساوت  قيا ة  بلقر  سيجري 

من)))) نا ر)2020)إ 2 غا ة)5ي) نا ر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  (2020

لفائدة السيد عبد) بحفر وألب املاء)

املو 2 الرافعي العنوان  وار اوال  رافع)

املتعلق) السراغنة،) قلعة  ارافعية 

السقي) أأل  من  املاء) وألب  بحفر 

البالغة) التحتانية  املدعو  بامللك 

ي))سنتيار) آر) (22 3)هكتار) مساحته)

قيا ة) الرافعية  بجلاعة  الكائن 

تساوت  ائرة القلعة-)بني علار إقليم)

قلعة السراغنة.)

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

الرافعية قيا ة تساوت  ائرة القلعة-)

بني علار إقليم قلعة السراغنة.)
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

سيجري بلقر قيا ة أوال  زرا  ابتداء)

5ي) نا ر) إ 2 غا ة) ي202) )) نا ر) من)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ي202)

لفائدة السيد عبد) بحفر وألب املاء)
املجيد الحياني العنوان اوال  الكرن)

السراغنة،) قلعة  زرا   اوال   ألاعة 

أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 

البالغة) خرط  املدعو  بامللك  السقي 

مساحته)2)هكتار)27)آر))82)سنتيار)

الكائن بجلاعة اوال  زرا  قيا ة اوال )

إقليم) السراغنة  قلعة  زرا   ائرة 

قلعة السراغنة.)

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

زرا   ائرة) اوال   قيا ة  زرا   اوال  

قلعة) إقليم  الغابة  اهل  القلعة 

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

الشكران) قيا ة  بلقر  سيجري 

إ 2) (2020 29) يسلبر) من) ابتداء)

ي202)بحث في مشروع) 7) نا ر) غا ة)

لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 

السيد املعطي الكحالوي العنوان)85 

تجزئة العيدي خريبكة،)املتعلق بحفر)

االستعلاالت) أأل  من  املاء) وألب 

املنزلية املنفر ة بامللك املدعو))الظهر)

سنتيار) (85 ( ( 97آر) البالغة مساحته)

قيا ة) تشرافت  بجلاعة  الكائن 

إقليم) الجعد  ابي  الشكران  ائرة 

خريبكة.)

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

ابي) الشكران  ائرة  قيا ة  تشرافت 

الجعد إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

ايعيش) اوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

إ 2) (2020 30) يسلبر) من) ابتداء)

ي202)بحث في مشروع) 8) نا ر) غا ة)

لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 

معه) ومن  الدحاني  محلد  السيد 

الزوائر) امبارك  اوال   العنوان  وار 

اوال  ايعيش بني مالل،)املتعلق بحفر)

بامللك) ( من أأل السقي) وألب املاء)

ي  مساحته) البالغة  ازراراك  املدعو 

ايعيش) اوال   بجلاعة  الكائن  هكتار 

مالل)) بني  ايعيش  ائرة  اوال   قيا ة 

إقليم بني مالل.))

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

اوال  ايعيش قيا ة اوال  ايعيش  ائرة)

بني مالل))إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

ابتداء) القباب  قيا ة  بلقر  سيجري 

2ي) نا ر) إ 2 غا ة) (2020 5) نا ر) من)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ي202)

بحفر وألب املاء)لفائدة السيد حدو)

بوعزة) �سي  ا ت  العنوان  البوعزاوي 

سيدي  حيى اسعا  القباب خنيفرة،)

أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 

)غراب البالغة) السقي بامللك املدعو)

)))سنتيار) آر) (72 3)هكتار) مساحته)

الكائن بجلاعة سيدي  حيى أوساعد)

إقليم) القباب  القباب  ائرة  قيا ة 

خنيفرة).)

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

سيدي  حيى أوساعد قيا ة القباب)

 ائرة القباب إقليم خنيفرة).)
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

الوا ) لبر كيين  قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة) إ 2  ي202) 5) نا ر) من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ي202) 2ي) نا ر)

لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 

حي) العنوان  فيرمان  عالل  السيد 
افريقيا الزنقة)9)رقم)3ي3)ابن أرير،)

أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 

بياض البالغة) ( السقي بامللك املدعو)

9))سنتيار) آر) 5ي) ي)هكتار) مساحته)

قيا ة) لبراحلة  علي  سيدي  الكائن 

أوال  لبر كيين  ائرة الرحامنة إقليم)

الرحلانة.)

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

أوال ) قيا ة  لبراحلة  علي  سيدي 

إقليم) الرحامنة  لبر كيين  ائرة 

الرحلانة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

ابتداء) ( بلقر قيا ة لبحيرة) ( سيجري)

2ي) نا ر) إ 2 غا ة) ي202) 5) نا ر) من)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ي202)

لفائدة السيد عبد) بحفر وألب املاء)

اوال ) العنوان  وار  بنلو�سى  العا ي 

عامر املحرة لبحيرة سيدي بوعثلان)

املتعلق بحفر وألب املاء) ابن أرير،)

من))أأل السقي بامللك املدعو املغيرة)

 89 آر) (30 2)هكتار) البالغة مساحته)

قيا ة) ملحرة  بجلاعة  الكائن  سنتيار 

لبحيرة  ائرة سيدي بوعثلان إقليم)

الرحامنة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

سيدي) لبحيرة  ائرة  قيا ة  ملحرة 

بوعثلان إقليم الرحامنة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

ابتداء) لبحيرة  قيا ة  بلقر  سيجري 

2ي) نا ر) إ 2 غا ة) ي202) 5) نا ر) من)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ي202)

بحفر وألب املاء)لفائدة السيد ألال)

لبحيرة) ملحرة  العنوان  وار  زروق 

املتعلق) سيدي بوعثلان ابن أرير،)

السقي) أأل  من  املاء) وألب  بحفر 

بامللك املدعو خرط البالغة مساحته)

الكائن) سنتيار  (89 آر) (30 هكتار) (2

) ائرة) لبحيرة) قيا ة  ملحرة  بجلاعة 

سيدي بوعثلان إقليم الرحامنة.

)لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

سيدي) لبحيرة  ائرة  قيا ة  ملحرة 

بوعثلان إقليم الرحامنة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 
ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 
عبو) اوال   قيا ة  بلقر  سيجري 
ي202  5) نا ر) من) ابتداء) ( ( الهدامي)
في) بحث  ي202) 2ي) نا ر) غا ة) إ 2 
مشروع الترخيص بحفر وألب املاء)
لفائدة السيد ابو بكر نا م العنوان)
 2 ( حي االنبعاث تجزئة الفضلية رقم)
من) املاء) وألب  بحفر  تلارة،املتعلق 
أأل السقي بامللك املدعو بال  حفيان)
ي)البالغة مساحته)3)هكتار)9ي)آر))ي 
سنتيار الكائن بجلاعة زاوية سيدي)
الهدامي) عبو  اوال   قيا ة  بنحلدون 

 ائرة برشيد إقليم برشيد.)
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)
اوال ) قيا ة  بنحلدون  سيدي  زاوية 
إقليم) برشيد  الهدامي  ائرة  عبو 

برشيد.)
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 
ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 
املفاسيس) قيا ة  بلقر  سيجري 
إ 2) ي202) 5) نا ر) ابتداء)من) الفقراء)
غا ة)2ي) نا ر)ي202)بحث في مشروع)
لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 
السيد البنوري عبد املجيد العنوان)
املفاسيس) ألاعة  اعلر  اوال    وار 
وألب) بحفر  املتعلق  خربيكة،)
املنزلية) االستعلاالت  أأل  من  املاء)
الربعة) ) ار  املدعو) بامللك  املنفر ة 
هكتار) ي) مساحته) البالغة  الغازي 
بجلاعة) الكائن  ( سنتيار) (82 آر) 2ي)
الفقراء) املفاسيس قيا ة املفاسيس 

 ائرة))خريبكة إقليم خربيكة.)
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)
الفقراء) املفاسيس قيا ة املفاسيس 

 ائرة))خريبكة إقليم خربيكة.)
85



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202)الجريدة الرسمية   414

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث

وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

ابتداء) واو 2  قيا ة  بلقر  سيجري 

2ي) نا ر) إ 2 غا ة) ي202) 5) نا ر) من)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ي202)

السيد) لفائدة  املاء) وألب  بحفر 

املحدة) العنوان  وار  حلا  الحسن 

بحفر) املتعلق  ازيالل،) ولتانة  واو 2 

بامللك) السقي  أأل  من  املاء) وألب 

 3 تعينيت البالغة مساحته) ( املدعو)

قيا ة) واو 2  بجلاعة  الكائن  عبرات 

واو 2  ائرة ولتانة إقليم أزيالل.)

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

واو 2 قيا ة واو 2  ائرة ولتانة إقليم)

أزيالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث

وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

سيجري بلقر قيا ة بزو ابتداء)من)5 

 نا ر)ي202)إ 2 غا ة)2ي) نا ر)ي202 

بحفر) الترخيص  مشروع  في  بحث 

حليد) السيد  لفائدة  املاء) وألب 

امداحن) العنوان  وار  بومرواني 

من) املاء) وألب  بحفر  املتعلق  ( ابزو)

أأل السقي بامللك املدعو))السحابة)

سنتيار) ي) آر) (29 مساحته) البالغة 

الكائن بجلاعة بزو قيا ة بزو  ائرة)

بزو إقليم أزيالل.)

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

بزو قيا ة بزو  ائرة بزو))إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

سيجري بلقر قيا ة واويزغت ابتداء)

2ي) نا ر) إ 2 غا ة) ي202) 5) نا ر) من)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ي202)

السيدة) لفائدة  املاء) وألب  بحفر 

ا ت) اكد م  العنوان  ازكي  مريم 

قيا ة) الويدان  بين  ألاعة  الباكور 

واويزغت ازيالل،)املتعلق بحفر وألب)

بامللك املدعو)) السقي  من أأل  املاء)

2ي  آر) (2 مساحته) البالغة  (2 مريم)

سنتيار الكائن بجلاعة بين الويدان)

قيا ة واويزغت  ائرة واويزغت إقليم)

أزيالل.)

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

واويزغت  ائرة) قيا ة  الويدان  بين 

واويزغت))إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

محلد) آ ت  قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة) إ 2  ي202) 5) نا ر) من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ي202) 2ي) نا ر)

لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 

العنوان  وار) بار ة  محلد  السيد 

املتعلق) العطارة ا ت امحلد ازيالل،)

السقي) أأل  من  املاء) وألب  بحفر 

البالغة) ا ماتن  ( املدعو) بامللك 

سنتيار) (72 آر) ((2 2هكتار) مساحته)

الكائن بجلاعة آ ت محلد قيا ة آ ت)

محلد  ائرة أزيالل إقليم أزيالل.)

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

آ ت محلد قيا ة آ ت محلد  ائرة)

أزيالل إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

ابتداء) أفورار  قيا ة  بلقر  سيجري 

2ي) نا ر) إ 2 غا ة) ي202) 5) نا ر) من)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ي202)

بحفر وألب املاء)لفائدة السيد موح2)

بنيشو العنوان حي تعريشت افورار)

ازيالل،)املتعلق بحفر وألب املاء)من)

املنفر ة) املنزلية  االستعلاالت  أأل 

والسقي بامللك املدعو))ورالغ البالغة)

الكائن) مربع  متر  2)ي2) مساحته)

افورار  ائرة) قيا ة  افورار  بجلاعة 

افورار إقليم أزيالل.)

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

افورار) افورار  ائرة  قيا ة  افورار 

إقليم أزيالل.
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 مندوبية وكالة الحوض املائي

ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

احسين) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

إ 2) ( (2020 ي2) يسلبر) من) ابتداء)

في) بحث  ي202) 30) يسلبر) غا ة)

مشروع الترخيص بحفر وألب املاء)

لفائدة السيد موالي عبد هللا الفيال ي)

العنوان حي املنتزه علارة نون شقة)5 

املاء) املتعلق بحفر وألب  الجد دة،)

من أأل السقي بامللك املدعو))ارض)

رمال البالغة مساحته)23)آر)))سنتيار)

الكائن بجلاعة اوال  احسين قيا ة)

إقليم) الجد دة  احسين  ائرة  اوال  

الجد دة.)

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

احسين) اوال   قيا ة  احسين  اوال  

 ائرة الجد دة إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
مندوب) أصدره  قرار  بلوأب 

الربيع ببني) املائي مم  وكالة الحوض 

حوزية) قيا ة  بلقر  سيجري  مالل 

إ 2) (2020 ي2) يسلبر) من) ابتداء)

في) بحث  (2020 30) يسلبر) غا ة)

مشروع الترخيص بحفر وألب املاء)

مستقسا) الحق  عبد  السيد  لفائدة 

العنوان الزنقة)32)رقم)8)شارع فارين)

املاء) املتعلق بحفر وألب  الجد دة،)

بال ) ( من أأل السقي بامللك املدعو)

الرمل البالغة مساحته)ي)هكتار))3)آر)

الكائن بجلاعة حوزية قيا ة حوزية)

 ائرة حوزية إقليم الجد دة.)

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

حوزية)) حوزية  ائرة  قيا ة  حوزية 

إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

حلدان) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

ابتداء)من)ي2) يسلبر)2020)إ 2 غا ة)

بحث في مشروع) (2020 30) يسلبر)

لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 

: العنوان) اال وبي،) محلد   السيد 

وقيا ة) ألاعة  الكريطات   وار 

إقليم) الحوزية  رحلون  ائرة  أوال  

املاء) املتعلق بحفر وألب  الجد دة،)

»بال ) من أأل السقي بامللك املدعو)

 28 آر و) )ي) البالغة مساحته) حار»،)

شعيبات) بجلاعة  الكائن  سنتيار،)

سيدي) حلدان  ائرة  أوال   قيا ة 

اسلاعيل إقليم الجد دة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

حلدان  ائرة) أوال   قيا ة  شعيبات 

سيدي اسلاعيل إقليم الجد دة.
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415 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 

مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إأراء بحث

 بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)
حلدان) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 
إ 2) (2020 ي2) يسلبر) من) ابتداء)
في) بحث  (2020 30) يسلبر) غا ة)
وألب) بحفر  الترخيص  مشروع 
زهير،) محلد  السيد  لفائدة  املاء)
العنوان):) وار الحلا نة أوال  حلدان)
املاء) املتعلق بحفر وألب  الجد دة،)
»بال ) من أأل السقي بامللك املدعو)
 2 مساحته) البالغة  مسعو »،)  ار 
سنتيار،) ((9 و) آر  (29 و) هكتارات 
الكائن بجلاعة أوال  حلدان قيا ة)
أوال  حلدان  ائرة سيدي اسلاعيل)

إقليم الجد دة.
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)
حلدان) أوال   قيا ة  حلدان  أوال  
إقليم) اسلاعيل  سيدي   ائرة 

الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إأراء بحث

بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)
حلدان) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 
ابتداء)من)ي2) يسلبر)2020)إ 2 غا ة)
بحث في مشروع) (2020 30) يسلبر)
لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 
السيد عبد هللا كنوني،)العنوان):) وار)
الجد دة،) حلدان  أوال   السالهلة 
أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 
السقي بامللك املدعو)»بال  الحطة»،)
3)سنتيار،) آر و) (27 البالغة مساحته)
الكائن بجلاعة أوال  حلدان قيا ة)
أوال  حلدان  ائرة سيدي اسلاعيل)

إقليم الجد دة.
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)
حلدان) أوال   قيا ة  حلدان  أوال  
إقليم) اسلاعيل  سيدي   ائرة 

الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

ابتداء) مطران  قيا ة  بلقر  سيجري 

 30 إ 2 غا ة) (2020 ي2) يسلبر) من)

مشروع) في  بحث  (2020  يسلبر)

لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 

السيد عبد هللا الكيا ي،)العنوان):)2) 

املتعلق) تجزئة شكيب املرأة فاس،)

السقي) أأل  من  املاء) وألب  بحفر 

بامللك املدعو)» راع القا د»،)البالغة)

مساحته)ي)هكتار و)38)آر و)5)سنتيار،)

الكائن بجلاعة أوال  بوساكن قيا ة)

إقليم) بنور  سيدي  مطران  ائرة 

سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

مطران  ائرة) قيا ة  بوساكن  أوال  

سيدي بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

ابتداء) مطران  قيا ة  بلقر  سيجري 

 30 إ 2 غا ة) (2020 ي2) يسلبر) من)

مشروع) في  بحث  (2020  يسلبر)

لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 

السيد الكبير معتصم باهلل،)العنوان)

:)رقم)289)حي بام الشطر)2)العونات)

وألب) بحفر  املتعلق  بنور،) سيدي 

بامللك املدعو) السقي  من أأل  املاء)

»الطويجين»،)البالغة مساحته)79)آر)

و)8ي)سنتيار،)الكائن بجلاعة مطران)

قيا ة مطران  ائرة سيدي بنور إقليم)

سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

سيدي) مطران  ائرة  قيا ة  مطران 

بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

ابتداء) مطران  قيا ة  بلقر  سيجري 

 30 إ 2 غا ة) (2020 ي2) يسلبر) من)

مشروع) في  بحث  (2020  يسلبر)

لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 

:) وار) العنوان) السيد املختار صابر،)

بنور،) سيدي  العونات  املدا حة 

أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 

»املرس»،) املدعو) بامللك  السقي 

الكائن) خداما،) 7ي) البالغة مساحته)

بجلاعة أوال  بوساكن قيا ة مطران)

 ائرة سيدي بنور إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

مطران  ائرة) قيا ة  بوساكن  أوال  

سيدي بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

ابتداء) لعونات  قيا ة  بلقر  سيجري 

 30 إ 2 غا ة) (2020 ي2) يسلبر) من)

مشروع) في  بحث  (2020  يسلبر)

لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 

(: العنوان) الكر ي،) مبارك  السيد 

 وار الكرو ة العونات سيدي بنور،)

أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 

السقي بامللك املدعو)»أنان الكبير»،)

5)سنتيار،) آر و) (33 البالغة مساحته)

الكائن بجلاعة لعونات قيا ة لعونات)

 ائرة سيدي بنور إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

لعونات قيا ة لعونات  ائرة سيدي)

بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

ابتداء) بلقر قيا ة بوحلام  سيجري 

 30 إ 2 غا ة) (2020 ي2) يسلبر) من)

مشروع) في  بحث  (2020  يسلبر)

لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 

 السيد عبد العاطي توفيق،)العنوان):
البرنو�سي) 9ي) رقم) (39 زنقة) (2 أمل)

املتعلق بحفر وألب) الدار البيضاء،)

بامللك املدعو) السقي  من أأل  املاء)

البالغة مساحته) »املرس والبياض»،)

ي)هكتار و)37)آر و)3))سنتيار،)الكائن)

بوحلام) قيا ة  لعطاطرة  بجلاعة 

 ائرة سيدي بنور إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

لعطاطرة قيا ة بوحلام  ائرة سيدي)

بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

ابتداء) بلقر قيا ة بوحلام  سيجري 

 30 إ 2 غا ة) (2020 ي2) يسلبر) من)

مشروع) في  بحث  (2020  يسلبر)

لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 

 السيد عبد القا ر املسوكر،)العنوان):

 وار الحاللفة بوحلام سيدي بنور،)

أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 

»الحطة»،) املدعو) بامللك  السقي 

البالغة مساحته)37)آر و)72)سنتيار،)

قيا ة) بوحلام  بجلاعة  الكائن 

إقليم) بنور  سيدي  بوحلام  ائرة 

سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

بوحلام قيا ة بوحلام  ائرة سيدي)

بنور إقليم سيدي بنور.
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عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202)الجريدة الرسمية   416

مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

ابتداء) بلقر قيا ة بوحلام  سيجري 

 30 إ 2 غا ة) (2020 ي2) يسلبر) من)

مشروع) في  بحث  (2020  يسلبر)

لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 

:  السيد نور الد ن تومارت،)العنوان)
زنقة)5))رقم)2يي)حي الرشا  الرباط،)

أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 

»الحلري»،) املدعو) بامللك  السقي 

آر و) ((3 هكتار و) ي) البالغة مساحته)

الكائن بجلاعة بوحلام) 2))سنتيار،)

بنور) سيدي  بوحلام  ائرة  قيا ة 

إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

بوحلام قيا ة بوحلام  ائرة سيدي)

بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

ابتداء) بلقر قيا ة بوحلام  سيجري 

 30 إ 2 غا ة) (2020 ي2) يسلبر) من)

مشروع) في  بحث  (2020  يسلبر)

لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 

: العنوان) الخناتي،) رقية   السيدة 

 وار اوال  بن عباس بوحلام سيدي)

املاء) وألب  بحفر  املتعلق  بنور،)

املدعو) بامللك  السقي  أأل  من 

»بورحيل»،)البالغة مساحته)85)آر و)

الكائن بجلاعة بوحلام) 28)سنتيار،)

بنور) سيدي  بوحلام  ائرة  قيا ة 

إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

بوحلام قيا ة بوحلام  ائرة سيدي)

بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إأراء بحث

 بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)
ابتداء) بلقر قيا ة بوحلام  سيجري 
 30 إ 2 غا ة) (2020 ي2) يسلبر) من)
مشروع) في  بحث  (2020  يسلبر)
لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 
: العنوان) محلد  كور،)  السيد 
شقة) (2 ط) املومن  عبد  شارع  (30(
 2 فيل) فرانس  قطياة  ابن  زنقة  5ي)
املتعلق بحفر وألب) الدار البيضاء،)
بامللك املدعو) السقي  من أأل  املاء)
مساحته البالغة  الكبير»،)  »الفدان 
ي)هكتار و)30)آر و)97)سنتيار،)الكائن)
بجلاعة بوحلام قيا ة بوحلام  ائرة)

سيدي بنور إقليم سيدي بنور.
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)
بوحلام قيا ة بوحلام  ائرة سيدي)

بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إأراء بحث

 بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)
ابتداء) بلقر قيا ة بوحلام  سيجري 
 30 إ 2 غا ة) (2020 ي2) يسلبر) من)
مشروع) في  بحث  (2020  يسلبر)
لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 
: العنوان) محلد  كور،)  السيد 

)30)شارع عبد املومن ط)2)شقة)5ي 
2)الدار) زنقة ابن قطياة فرانس فيل)
املاء) وألب  بحفر  املتعلق  البيضاء،)
من أأل السقي بامللك املدعو)»فدان)
هكتار ي) مساحته) البالغة   كبير»،)
و)77)آر و)50)سنتيار،)الكائن بجلاعة)
بوحلام قيا ة بوحلام  ائرة سيدي)

بنور إقليم سيدي بنور.
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)
بوحلام قيا ة بوحلام  ائرة سيدي)

بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
 بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

ابتداء) بلقر قيا ة بوحلام  سيجري 

 30 إ 2 غا ة) (2020 ي2) يسلبر) من)

مشروع) في  بحث  (2020  يسلبر)

لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 

: العنوان) محلد  كور،)  السيد 

)30)شارع عبد املومن ط)2)شقة)5ي 
زنقة ابن قطياة افرانس فيل)2)الدار)

املاء) وألب  بحفر  املتعلق  البيضاء،)

من أأل السقي بامللك املدعو)»أرض)

 2 مساحته) البالغة  الكعيصة»،)

هكتارات و)7ي)آر و)58)سنتيار،)الكائن)

بجلاعة بوحلام قيا ة بوحلام  ائرة)

سيدي بنور إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

بوحلام قيا ة بوحلام  ائرة سيدي)

بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

ابتداء) بلقر قيا ة بوحلام  سيجري 

 30 إ 2 غا ة) (2020 ي2) يسلبر) من)

مشروع) في  بحث  (2020  يسلبر)

لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 

: العنوان) الشرقي،) ابراهيم   السيد 

 وار أوال  بن عباس بوحلام سيدي)

من) املاء) املتعلق بحفر وألب  بنور،)

»أنانات) أأل السقي بامللك املدعو)

الرمل»،)البالغة مساحته)2)هكتارات)

و)5ي)آر و)ي))سنتيار،)الكائن بجلاعة)

بوحلام قيا ة بوحلام  ائرة سيدي)

بنور إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

بوحلام قيا ة بوحلام  ائرة سيدي)

بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
 بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

ابتداء) بلقر قيا ة بوحلام  سيجري 

 30 إ 2 غا ة) (2020 ي2) يسلبر) من)

مشروع) في  بحث  (2020  يسلبر)

لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 

: العنوان) علارة،) احلد   السيد 

سيدي) بوحلام  الشبابية  التعاونية 

من) املاء) املتعلق بحفر وألب  بنور،)

»شبابية) أأل السقي بامللك املدعو)

و) هكتار  8ي) مساحته) البالغة  (،«5

الكائن بجلاعة) 98)سنتيار،) آر و) (25

بوحلام قيا ة بوحلام  ائرة سيدي)

بنور إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

بوحلام قيا ة بوحلام  ائرة سيدي)

بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

ابتداء) بلقر قيا ة بوحلام  سيجري 

 30 إ 2 غا ة) (2020 ي2) يسلبر) من)

مشروع) في  بحث  (2020  يسلبر)

لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 

: العنوان)  السيد املصطفى فؤا ي،)
3ي)ح م س ح) 2)رقم) زنقة) يي) بلوك)

شارع موالي اسلاعيل الدار البيضاء،)

أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 

»السانية»،) املدعو) بامللك  السقي 

آر (9 هكتارات و) (9  البالغة مساحته)

بجلاعة) الكائن  سنتيار،) ((0 و)

بوحلام قيا ة بوحلام  ائرة سيدي)

بنور إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

بوحلام قيا ة بوحلام  ائرة سيدي)

بنور إقليم سيدي بنور.
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417 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 

مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

ابتداء) بلقر قيا ة بوحلام  سيجري 

 30 إ 2 غا ة) (2020 ي2) يسلبر) من)

مشروع) في  بحث  (2020  يسلبر)

لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 

: العنوان) شعيبات،) العربي   السيد 

 وار العتامنة بوحلام سيدي بنور،)

أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 

»الركوبة»،) املدعو) بامللك  السقي 

آر و) (75 هكتار و) ي) البالغة مساحته)

الكائن بجلاعة بوحلام) 75)سنتيار،)

بنور) سيدي  بوحلام  ائرة  قيا ة 

إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

بوحلام قيا ة بوحلام  ائرة سيدي)

بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

سيجري بلقر قيا ة امطل)-)الجابرية)

ابتداء)من)ي2) يسلبر)2020)إ 2 غا ة)

بحث في مشروع) (2020 30) يسلبر)

لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 

: العنوان) العوفي،)  السيد املصطفى 

بوحلام) الطاهر  الحاج  أوال    وار 

وألب) بحفر  املتعلق  بنور،) سيدي 

بامللك املدعو) السقي  من أأل  املاء)

»بن تخو»،)البالغة مساحته)32)آر و)

الكائن بجلاعة أابرية) سنتيار،) (27

سيدي) امطل-أابرية  ائرة  قيا ة 

بنور إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

امطل-أابرية  ائرة) قيا ة  أابرية 

سيدي بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

سيجري بلقر قيا ة بني هالل ابتداء)

 30 إ 2 غا ة) (2020 ي2) يسلبر) من)

مشروع) في  بحث  (2020  يسلبر)

لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 

: العنوان) غالب،) الحسن   السيد 

سيدي) هالل  بني  مالك  أوال    وار 

املاء) وألب  بحفر  املتعلق  بنور،)

املدعو) بامللك  السقي  أأل  من 

»ملشيغب»،)البالغة مساحته)27)آر و)

الكائن بجلاعة لعامرية) 29)سنتيار،)

بنور) سيدي  هالل  ائرة  بني  قيا ة 

إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

لعامرية قيا ة بني هالل  ائرة سيدي)

بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

ابتداء) (......... قيا ة) بلقر  سيجري 

 30 إ 2 غا ة) (2020 ي2) يسلبر) من)

مشروع) في  بحث  (2020  يسلبر)

لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 

 السيد املصدق عبد الهدى،)العنوان):

 وار الغرايس بنب مالل سيدي بنور،)

أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 

السقي بامللك املدعو)»حبل عثلان»،)

البالغة مساحته)2))آر و)22)سنتيار،)

الكائن بجلاعة بني هالل قيا ة و ائرة)

سيدي بنور إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

بني هالل قيا ة و ائرة سيدي بنور)

إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

سيجري بلقر قيا ة بني هالل ابتداء)

 30 إ 2 غا ة) (2020 ي2) يسلبر) من)

مشروع) في  بحث  (2020  يسلبر)

لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 

: العنوان) املغراوي،) الحسن   السيد 

سيدي) هالل  بني  التهامي  أوال    وار 

من) املاء) املتعلق بحفر وألب  بنور،)

»أرض) املدعو) بامللك  السقي  أأل 

هكتار (8 البالغة مساحته)  النخلة»،)

و))3)آر و)20)سنتيار،)الكائن بجلاعة)

لعامرية قيا ة بني هالل  ائرة سيدي)

بنور إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

لعامرية قيا ة بني هالل  ائرة سيدي)

بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

سيجري بلقر قيا ة بني هالل ابتداء)

 30 إ 2 غا ة) (2020 ي2) يسلبر) من)

مشروع) في  بحث  (2020  يسلبر)

لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 

:  السيد املصطفى الحوزي،)العنوان)

 وار أوال  التدالوي بني هالل سيدي)

من) املاء) املتعلق بحفر وألب  بنور،)

»رمولة»،) أأل السقي بامللك املدعو)

23)سنتيار،) آر و) (9 البالغة مساحته)

بني) قيا ة  لعامرية  بجلاعة  الكائن 

هالل  ائرة سيدي بنور إقليم سيدي)

بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

لعامرية قيا ة بني هالل  ائرة سيدي)

بنور إقليم سيدي بنور.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

ابتداء) لعونات  قيا ة  بلقر  سيجري 

 30 إ 2 غا ة) (2020 ي2) يسلبر) من)

مشروع) في  بحث  (2020  يسلبر)

لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 

السيد بوشعيب بكراوي ومن معه،)

الفيض) السعا ات  :) وار  العنوان)

املتعلق بحفر) العونات سيدي بنور،)

بامللك) السقي  أأل  من  املاء) وألب 

املدعو)»الحصبة»،)البالغة مساحته)

2)هكتار و)55)آر و)7))سنتيار،)الكائن)

بجلاعة لعونات قيا ة لعونات  ائرة)

سيدي بنور إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

لعونات قيا ة لعونات  ائرة سيدي)

بنور إقليم سيدي بنور.

116

مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
 بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

ابتداء) لعونات  قيا ة  بلقر  سيجري 

 30 إ 2 غا ة) (2020 ي2) يسلبر) من)

مشروع) في  بحث  (2020  يسلبر)

لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 

العنوان) محلد  رواش،) السيد 
أ) علارة  عطية  بنو  زيري  زنقة  (:

الدار) الفيلت  (3 الطابق) (38 الشقة)

املاء) وألب  بحفر  املتعلق  البيضاء،)

من أأل السقي بامللك املدعو)»أرض)

آر 3ي) مساحته) البالغة   الكرمة»،)

بجلاعة) الكائن  سنتيار،) (28 و)

لعونات قيا ة لعونات  ائرة سيدي)

بنور إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

لعونات قيا ة لعونات  ائرة سيدي)

بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إأراء بحث

بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)
ابتداء) لعونات  قيا ة  بلقر  سيجري 
 30 إ 2 غا ة) (2020 ي2) يسلبر) من)
مشروع) في  بحث  (2020  يسلبر)
لفائدة) املاء) وألب  بحفر  الترخيص 
العنوان) الكليري،) بوعزري  السيد 
العونات سيدي) العوني  أوال   :) وار 
من) املاء) املتعلق بحفر وألب  بنور،)
»املالح»،) أأل السقي بامللك املدعو)
البالغة مساحته)33)آر و)97)سنتيار،)
قيا ة) تسيريس  بني  بجلاعة  الكائن 
إقليم) بنور  سيدي  لعونات  ائرة 

سيدي بنور.
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)
تسيريس قيا ة لعونات  ائرة سيدي)

بنور إقليم سيدي بنور.
118

مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إأراء بحث

بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)
الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)
علران،) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 
ابتداء)من)ي2) يسلبر)2020)إ 2 غا ة)
بحث في مشروع) (2020 30) يسلبر)
لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)
العنوان) لقويد،) السعد ة  السيدة 
رقم) الجد دة  زنقة  املحلو ي  الحي 
املتعلق بحفر وألب) اليوسفية،) 0ي)
بامللك املدعو) السقي  من أأل  املاء)
هكتار) (35 مساحته) البالغة  سيكي،)
الكائن بجلاعة) 30)سنتيار،) آر و) (5(
كد ة بني  غوغ قيا ة أوال  علران،)
سيدي) إقليم  بنور،) سيدي   ائرة 

بنور.
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)
كد ة بني  غوغ قيا ة أوال  علران،)
سيدي) إقليم  بنور،) سيدي   ائرة 

بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب))وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

ي2  من) ابتداء) سيجري بلقر قيا ة،)

30) يسلبر) إ 2 غا ة) (2020  يسلبر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  (2020

السيد) لفائدة  املاء،) وألب  بحفر 

تجزئة) ي3) العنوان) ابيهات،) محلد 

املتعلق) الجد دة،) ي) زنقة) الرياض 

السقي) أأل  من  املاء) وألب  بحفر 

بامللك املدعو ضا ة الصوار،)البالغة)

الكائن) سنتيار،) 0ي) ( آر) ((2 مساحته)

بجلاعة ملشرك قيا ة  ائرة سيدي)

بنور،)إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

بنور،) سيدي  قيا ة  ائرة  ملشرك 

إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

ي2  من) ابتداء) سيجري بلقر قيا ة،)

30) يسلبر) إ 2 غا ة) (2020  يسلبر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  (2020

السيد) لفائدة  املاء،) وألب  بحفر 

تجزئة) ي3) العنوان) ابيهات،) محلد 

املتعلق) الجد دة،) ي) زنقة) الرياض 

السقي) أأل  من  املاء) وألب  بحفر 

احليلة،) اللة  مطفية  املدعو  بامللك 

الكائن) خدام،) (2 مساحته) البالغة 

بجلاعة ملشرك قيا ة  ائرة سيدي)

بنور،)إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

بنور،) سيدي  قيا ة  ائرة  ملشرك 

إقليم سيدي بنور.

121

مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

ابتداء) بلقر قيا ة ملشرك،) سيجري 

 30 إ 2 غا ة) (2020 ي2) يسلبر) من)

مشروع) في  بحث  (2020  يسلبر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

العنوان) اال ري�سي،) محلد  السيد 

بنور،) العثامنة املشرك سيدي   وار 

أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 

البالغة) السقي بامللك املدعو كراط،)

سنتيار،) (( آر) (80 هكتار) ي) مساحته)

الكائن بجلاعة ملشرك قيا ة ملشرك)

سيدي) إقليم  بنور،) سيدي   ائرة 

بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

سيدي) ملشرك  ائرة  قيا ة  ملشرك 

بنور،)إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

ابتداء) بلقر قيا ة ملشرك،) سيجري 

 30 إ 2 غا ة) (2020 ي2) يسلبر) من)

مشروع) في  بحث  (2020  يسلبر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

العنوان زنقة) السيدة حنان ريا�سي،)

9ي)رقم)8)حي الهناء)البيضاء،)املتعلق)

السقي) أأل  من  املاء) وألب  بحفر 

بامللك املدعو بقعة الحيوط،)البالغة)

الكائن) سنتيار،) (25 آر) (20 مساحته)

بجلاعة ملشرك قيا ة ملشرك  ائرة)

سيدي بنور،)إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

سيدي) ملشرك  ائرة  قيا ة  ملشرك 

بنور،)إقليم سيدي بنور.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع مندوبية

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

ابتداء) بلقر قيا ة ملشرك،) سيجري 

 30 إ 2 غا ة) (2020 ي2) يسلبر) من)

مشروع) في  بحث  (2020  يسلبر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

العنوان  وار) السيدة ميلو ة العنز،)

بنور،) سيدي  املطران  الدحامنة 

أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 

املنجورة،) املدعو  بامللك  السقي 

البالغة مساحته)ي0)هكتار)27)آر)30 

�سي) أوال   بجلاعة  الكائن  سنتيار،)

سيدي) ملشرك  ائرة  قيا ة  بويحيى 

بنور،)إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

أوال  �سي بويحيى قيا ة ملشرك  ائرة)

سيدي بنور،)إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

ابتداء) بلقر قيا ة ملشرك،) سيجري 

غا ة إ 2  (2020 ي2) يسلبر)  من)

بحث في مشروع) (2020 30) يسلبر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

الكلداني،) الواحد  عبد  السيد 

املشرك) املساعدة  العنوان  وار 

وألب) بحفر  املتعلق  بنور،) سيدي 

بامللك املدعو) السقي  من أأل  املاء)

هكتار) (02 مساحته) البالغة  روقية،)

بجلاعة) الكائن  سنتيار،) (29 آر) (92

أوال  �سي بوحيى قيا ة ملشرك  ائرة)

سيدي بنور،)إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

أوال  �سي بوحيى قيا ة ملشرك  ائرة)

سيدي بنور،)إقليم سيدي بنور.
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419 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 

مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

ابتداء) بلقر قيا ة ملشرك،) سيجري 

غا ة إ 2  (2020 ي2) يسلبر)  من)

بحث في مشروع) (2020 30) يسلبر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

السيدة خد جة بن الراأل،)العنوان)

 وار الدحامنة ملشرك سيدي بنور،)

أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 

الرية،) فيض  املدعو  بامللك  السقي 

البالغة مساحته)03)هكتار)82)آر)20 

�سي) أوال   بجلاعة  الكائن  سنتيار،)

سيدي) ملشرك  ائرة  قيا ة  بوحيى 

بنور،)إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

أوال  �سي بوحيى قيا ة ملشرك  ائرة)

سيدي بنور،)إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

ابتداء) بلقر قيا ة ملشرك،) سيجري 

غا ة إ 2  (2020 ي2) يسلبر)  من)

بحث في مشروع) (2020 30) يسلبر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

العنوان) الصحافي،) هللا  عبد  السيد 

 وار الدحامنة بني هالل سيدي بنور،)

أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 

السقي بامللك املدعو الحفرة،)البالغة)

مساحته)8)هكتار)2))آر)ي5)سنتيار،)

الكائن بجلاعة ملشرك قيا ة ملشرك)

سيدي) إقليم  بنور،) سيدي   ائرة 

بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

سيدي) ملشرك  ائرة  قيا ة  ملشرك 

بنور،)إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
مندوب) أصدره  قرار  بلوأب 

الربيع) مم  املائي  الحوض  وكالة 

قيا ة،) بلقر  سيجري  بالجد دة،)

 ابتداء)من)ي2) يسلبر)2020)إ 2 غا ة

بحث في مشروع) (2020 30) يسلبر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

العنوان حي) السيد محلد مسكين،)

اأنديس رقم)0))اليوسفية،)املتعلق)

السقي) أأل  من  املاء) وألب  بحفر 

البالغة) الكاعة،) بال   املدعو  بامللك 

مساحته)2ي)هكتار)ي))آر)73)سنتيار،)

قيا ة  ائرة) تامدة  بجلاعة  الكائن 

سيدي بنور،)إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

تامدة قيا ة  ائرة سيدي بنور،)إقليم)

سيدي بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

مطران ابتداء) سيجري بلقر قيا ة،)

غا ة إ 2  (2020 ي2) يسلبر)  من)

بحث في مشروع) (2020 30) يسلبر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

لحلامي،) الرحيم  عبد  السيد 

سيدي) مطران  توالة  العنوان  وار 

من) املاء) املتعلق بحفر وألب  بنور،)

أأل السقي بامللك املدعو لحلامي،)

آر) (82 هكتار) ي0) مساحته) البالغة 

الكائن بجلاعة مطران) سنتيار،) )ي)

بنور،) سيدي  مطران  ائرة  قيا ة 

إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

سيدي) مطران  ائرة  قيا ة  مطران 

بنور،)إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

ابتداء) سيجري بلقر قيا ة مطران،)

غا ة إ 2  (2020 ي2) يسلبر)  من)

بحث في مشروع) (2020 30) يسلبر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

العنوان) أعفري،) املصطفى  السيد 

 وار العجاألة مطران سيدي بنور،)

أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 

السقي بامللك املدعو الحطة،)البالغة)

الكائن) سنتيار،) (2( آر) (92 مساحته)

بجلاعة مطران قيا ة مطران  ائرة)

سيدي بنور،)إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

سيدي) مطران  ائرة  قيا ة  مطران 

بنور،)إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

ابتداء) سيجري بلقر قيا ة مطران،)

غا ة إ 2  (2020 ي2) يسلبر)  من)

بحث في مشروع) (2020 30) يسلبر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

التون�سي،) الحكيم  عبد  السيد 

العنوان  وار اعزيب الحصبة مطران)

سيدي بنور،)املتعلق بحفر وألب املاء)

من أأل السقي بامللك املدعو ضا ة)

هكتار) (05 البالغة مساحته) اغلوف،)

بجلاعة) الكائن  سنتيار،) (75 آر) )ي)

خليس القصيبة قيا ة مطران  ائرة)

سيدي بنور،)إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

خليس القصيبة قيا ة مطران  ائرة)

سيدي بنور،)إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

ابتداء) سيجري بلقر قيا ة لعونات،)

غا ة إ 2  (2020 ي2) يسلبر)  من)

بحث في مشروع) (2020 30) يسلبر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

العنوان) اسعد،) بني  احلد  السيد 

املتعلق) سيدي،) ألاعة  املاكر   وار 

السقي) أأل  من  املاء) وألب  بحفر 

البالغة) بامللك املدعو ارض الكوشة،)

مساحته)ي0)هكتار)07)آر)30)سنتيار،)

الكائن بجلاعة سيدي عي�سى قيا ة)

إقليم) عبدة،) عي�سى  ائرة  سيدي 

آسفي.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

عي�سى) سيدي  قيا ة  عي�سى  سيدي 

 ائرة عبدة،)إقليم آسفي.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

سيجري بلقر قيا ة العونات،)ابتداء)

غا ة إ 2  (2020 22) يسلبر)  من)

مشروع) في  بحث  (2020 2) نا ر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

العنوان  وار) السيد محلد النقري،)

بنور،) سيدي  تاعونات  رحال  وال  

أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 

البالغة) ملا ة،) املدعو  بامللك  السقي 

الكائن) سنتيار،) (33 آر) (09 مساحته)

بجلاعة بني تسيريس قيا ة لعونات)

سيدي) إقليم  بنور،) سيدي   ائرة 

بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

لعونات  ائرة) قيا ة  تسيريس  بني 

سيدي بنور،)إقليم سيدي بنور.
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عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202)الجريدة الرسمية   420

مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

رحلون،) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

 ابتداء)من)22) يسلبر)2020)إ 2 غا ة

مشروع) في  بحث  (2020 2) نا ر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

 32 العنوان) برزوق،) خليل  السيد 

بوزيد) سيدي  مركز  كلال  تجزئة 

املتعلق بحفر وألب املاء) الجد دي،)

من أأل السقي بامللك املدعو زهراء)

ي0  مساحته) البالغة  ي،) الشريفية)

الكائن) سنتيار،) (70 آر) (25 هكتار)

أوال ) قيا ة  رحلون  أوال   بجلاعة 
رحلون  ائرة حوزية،)إقليم الجد دة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)
رحلون) أوال   قيا ة  رحلون  أوال  

 ائرة حوزية،)إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

سيجري بلقر قيا ة بني هالل،)ابتداء)

غا ة إ 2  (2020 22) يسلبر)  من)

مشروع) في  بحث  (2020 2) نا ر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

العنوان) الد ن  رويش،) عز  السيد 
 5 رقم) 2ي) علارة) (2 مجلوعة) البدر 

اوال  احلد)2) ار بوعزة النواصر الدار)

املاء) وألب  بحفر  املتعلق  البيضاء،)

بال ) املدعو  بامللك  السقي  أأل  من 
هكتار) ي0) مساحته) البالغة  ربوحي،)

32)آر)73)سنتيار،)الكائن بجلاعة بني)

سيدي) هالل  ائرة  بني  قيا ة  هالل 

بنور،)إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة))

بني هالل قيا ة بني هالل  ائرة سيدي)

بنور،)إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

ابتداء) سيجري بلقر قيا ة مطران،)

غا ة إ 2  (2020 22) يسلبر)  من)

مشروع) في  بحث  (2020 2) نا ر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

العنوان) التون�سي،) خالد  السيد 
املعاريف) منير  ابن  زنقة  27ي)

وألب) بحفر  املتعلق  الدار البيضاء،)

بامللك املدعو) السقي  من أأل  املاء)

2ي  مساحته) البالغة  عالل،) سيدي 

الكائن) سنتيار،) (20 آر) 8ي) هكتار)

بجلاعة مطران قيا ة مطران  ائرة)

سيدي بنور،)إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة))

سيدي) مطران  ائرة  قيا ة  مطران 

بنور،)إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
مندوب) أصدره  قرار  بلوأب 

الربيع) مم  املائي  الحوض  وكالة 

قيا ة) بلقر  سيجري  بالجد دة،)

ابتداء) الغنا رة،) عامر  أوال  

غا ة إ 2  (2020 22) يسلبر)  من)

مشروع) في  بحث  (2020 2) نا ر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

العنوان) عافري،) املصطفى  السيد 
املتعلق) الجد دة،) ازيالل  زنقة  (03

السقي) أأل  من  املاء) وألب  بحفر 

البالغة) بامللك املدعو ضا ة كلكوم،)

الكائن) سنتيار،) (33 آر) )ي) مساحته)

عامر) أوال   قيا ة  الغنا رة  بجلاعة 

إقليم سيدي) الغنا رة  ائرة زمامرة،)

بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة))

الغنا رة) عامر  أوال   قيا ة  الغنا رة 

 ائرة زمامرة،)إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إأراء بحث

مندوب) أصدره  قرار  بلوأب 
الربيع) مم  املائي  الحوض  وكالة 
قيا ة) بلقر  سيجري  بالجد دة،)
ابتداء) الغنا رة،) عامر  أوال  
غا ة إ 2  (2020 22) يسلبر)  من)
مشروع) في  بحث  (2020 2) نا ر)
لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)
السيد عبد الواحد البو ي،)العنوان)
بنور،) سيدي  (02 الوفاء) حي  )8ي)
أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 
الحطة،) بقعة  املدعو  بامللك  السقي 
آر) (32 هكتار) (2 مساحته) البالغة 
سانية) بجلاعة  الكائن  سنتيار،) (57
الغنا رة) عامر  أوال   قيا ة  بركيك 

 ائرة زمامرة،)إقليم سيدي بنور.
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة))
عامر) أوال   قيا ة  بركيك  سانية 
إقليم سيدي) الغنا رة  ائرة زمامرة،)

بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إأراء بحث

بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)
الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)
احسين،) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 
 ابتداء)من)22) يسلبر)2020)إ 2 غا ة
مشروع) في  بحث  (2020 2) نا ر)
لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)
العنوان  وار) فهمي،) رشيد  السيد 
الجد دة،) احسن  لوال   ناصر  أوال  
أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 
السقي بامللك املدعو حفيرة الكحيلة،)
البالغة مساحته)ي0)هكتار)95)آر)39 
سنتيار،)الكائن بجلاعة أوال  احسين)
قيا ة أوال  احسين  ائرة الجد دة،)

إقليم الجد دة.
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة))
احسين) أوال   قيا ة  احسين  أوال  

 ائرة الجد دة،)إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

سيجري بلقر قيا ة سيدي اسلاعيل،)

 ابتداء)من)22) يسلبر)2020)إ 2 غا ة

مشروع) في  بحث  (2020 2) نا ر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

العنوان) ساحل،) التباري  السيد 
ج) ق  (2 الشطر) (23 زنقة) يي) رقم)

وألب) بحفر  املتعلق  الدار البيضاء،)

بامللك املدعو) السقي  من أأل  املاء)

أرض الحطة،)البالغة مساحته)22)آر)

الكائن بجلاعة سيدي) سنتيار،) ((7

اسلاعيل) سيدي  قيا ة  اسلاعيل 

إقليم) اسلاعيل،) سيدي   ائرة 

الجد دة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة))

سيدي) قيا ة  اسلاعيل  سيدي 

اسلاعيل،) سيدي  اسلاعيل  ائرة 

إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

ابتداء) سيجري بلقر قيا ة حوزية،)

غا ة إ 2  (2020 22) يسلبر)  من)

مشروع) في  بحث  (2020 2) نا ر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

العنوان) الحداني،) هللا  عبد  السيد 
الحوزية،) السراغنة  ائرة  رقم  وار 

أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 

السقي بامللك املدعو حيط الكراب،)

سنتيار،) (85 آر) (59 البالغة مساحته)

الكائن بجلاعة حوزية قيا ة حوزية)

 ائرة حوزية،)إقليم الجد دة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة))

حوزية،) حوزية  ائرة  قيا ة  حوزية 

إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إأراء بحث

بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)
الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)
احسين،) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 
 ابتداء)من)22) يسلبر)2020)إ 2 غا ة
مشروع) في  بحث  (2020 2) نا ر)
لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)
العنوان) الضيفي،) محلد  السيد 
 وار املوالدة اوال  احسين الجد دة،)
أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 
الحاج) حيط  املدعو  بامللك  السقي 
 2( آر) (7( مساحته) البالغة  احلد،)
سنتيار،)الكائن بجلاعة أوال  احسين)
قيا ة أوال  احسين  ائرة الجد دة،)

إقليم الجد دة.
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة))
احسين) أوال   قيا ة  احسين  أوال  

 ائرة الجد دة،)إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إأراء بحث

مندوب) أصدره  قرار  بلوأب 
الربيع) مم  املائي  الحوض  وكالة 
قيا ة) بلقر  سيجري  بالجد دة،)
ابتداء) الشلالية،) بوعزيز  أوال  
غا ة إ 2  (2020 22) يسلبر)  من)
مشروع) في  بحث  (2020 2) نا ر)
لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)
السيدة عائشة حداني،)العنوان فيال)
ي)تجزئة شرقاوة)ي)الجد دة،)املتعلق)
السقي) أأل  من  املاء) وألب  بحفر 
الرح2،) قا د  ارض  املدعو  بامللك 
سنتيار،) (82 آر) (27 البالغة مساحته)
هللا) عبد  موالي  بجلاعة  الكائن 
قيا ة أوال  بو عزيز الشلالية  ائرة)

الجد دة،)إقليم الجد دة.
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة))
موالي عبد هللا قيا ة أوال  بو عزيز)
إقليم) الجد دة،) الشلالية  ائرة 

الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

ابتداء) متوح،) قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة إ 2  (2020 22) يسلبر)  من)

مشروع) في  بحث  (2020 2) نا ر)

املياه) وألب  بحفر  الترخيص 

منصف) السيد  لفائدة  السطحية،)

النجد) اقامة  العنوان  نجاري،)

انوال) شارع  2يي) شقة) يي) علارة)

املياه) بجلب  املتعلق  الدار البيضاء،)

بامللك) السقي  أأل  من  السطحية 

املدعو فدان الترس،)البالغة مساحته)

بجلاعة) الكائن  وربع،) خدام  (30

سيدي) متوح  ائرة  قيا ة  بولعوان 

اسلاعيل،)إقليم الجد دة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة))

سيدي) متوح  ائرة  قيا ة  بولعوان 

اسلاعيل،)إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

رحلون،) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

 ابتداء)من)22) يسلبر)2020)إ 2 غا ة

مشروع) في  بحث  (2020 2) نا ر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

العنوان) نبول�سي،) املصطفى  السيد 

رحلون  ائرة) اوال   املزابات   وار 

املتعلق بحفر وألب) الحوزية أزمور،)

بامللك املدعو) السقي  من أأل  املاء)

 02 مساحته) البالغة  الكور،) بال  

الكائن) سنتيار،) (88 آر) 8ي) هكتار)

أوال ) قيا ة  رحلون  أوال   بجلاعة 
رحلون  ائرة حوزية،)إقليم الجد دة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة))
رحلون) أوال   قيا ة  رحلون  أوال  

 ائرة حوزية،)إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إأراء بحث

بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)
الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)
سيجري بلقر قيا ة سيدي اسلاعيل،)
 ابتداء)من)22) يسلبر)2020)إ 2 غا ة
مشروع) في  بحث  (2020 2) نا ر)
لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)
العنوان) العزري،) اسلاعيل  السيد 
الكامل) بن  هللا  عبد  سيدي   وار 
املتعلق) الجد دة،) اسلاعيل  سيدي 
السقي) أأل  من  املاء) وألب  بحفر 
البالغة) بامللك املدعو ارض الحطة،)
مساحته)03)هكتار)28)آر)57)سنتيار،)
اسلاعيل) سيدي  بجلاعة  الكائن 
قيا ة سيدي اسلاعيل  ائرة سيدي)

اسلاعيل،)إقليم الجد دة.
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة))
سيدي) قيا ة  اسلاعيل  سيدي 
اسلاعيل،) سيدي  اسلاعيل  ائرة 

إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إأراء بحث

بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)
الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)
سيجري بلقر قيا ة سيدي اسلاعيل،)
 ابتداء)من)22) يسلبر)2020)إ 2 غا ة
مشروع) في  بحث  (2020 2) نا ر)
لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)
العنوان  وار) الحو،) محلد  السيد 
سيدي) الكامل  بن  هللا  عبد  سيدي 
بحفر) املتعلق  الجد دة،) اسلاعيل 
بامللك) السقي  أأل  من  املاء) وألب 
البالغة) الحناط،) كرمة  املدعو 
مساحته)ي0)هكتار)38)آر)2ي)سنتيار،)
اسلاعيل) سيدي  بجلاعة  الكائن 
قيا ة سيدي اسلاعيل  ائرة سيدي)

اسلاعيل،)إقليم الجد دة.
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة))
سيدي) قيا ة  اسلاعيل  سيدي 
اسلاعيل،) سيدي  اسلاعيل  ائرة 

إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إأراء بحث

بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)
الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)
احسين،) اوال   قيا ة  بلقر  سيجري 
إ 2) (2020 22) يسلبر) من) ابتداء)
ي202)بحث في مشروع) 2) نا ر) غا ة)
لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)
السيد املصطفى أدو،)العنوان  وار)
الجد دة،) احسين  اوال   السرابتة 
أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 
الحطة) أرض  املدعو  بامللك  السقي 
هكتار) (2 البالغة مساحته) الحلري،)
و22)آر و80)سنتيار،)الكائن بجلاعة)
احسين) أوال   قيا ة  احسين  أوال  

 ائرة الجد دة إقليم الجد دة.
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)
احسين) أوال   قيا ة  احسين  أوال  

 ائرة الجد دة إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إأراء بحث

بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)
الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)
سيجري بلقر قيا ة سيدي علي بن)
22) يسلبر) من) ابتداء) حلدوش،)
بحث) ي202) 2) نا ر) إ 2 غا ة) (2020
وألب) بحفر  الترخيص  مشروع  في 
لفائدة السيد خد جة عاطف) املاء،)
ومن معها،)العنوان))2)زنقة)2)تجزئة)
املتعلق بحفر وألب) الوفاق ازمولر،)
بامللك املدعو) السقي  من أأل  املاء)
بال  الفدان،)البالغة مساحته)9ي)آر)
و89)سنتيار،)الكائن بجلاعة سيدي)
علي بن حلدوش قيا ة سيدي علي)
إقليم) أزمور  حلدوش  ائرة  بن 

الجد دة.
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)
قيا ة) حلدوش  بن  علي  سيدي 
سيدي علي بن حلدوش  ائرة أزمور)

إقليم الجد دة.
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عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202)الجريدة الرسمية   422

مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

ابتداء) سيجري بلقر قيا ة سايس،)

من)22) يسلبر)2020)إ 2 غا ة)2) نا ر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ي202)

بحفر وألب املاء،)لفائدة السيد عبد)

علارة) العنوان  الشريعي،) الرحيم 

سيدي) امللكي  الجيش  شارع  علران 

من) املاء) املتعلق بحفر وألب  بنور،)

حا ط) املدعو  بامللك  السقي  أأل 

3ي)هكتار) البالغة مساحته) الطويل،)

زاوية) بجلاعة  الكائن  سنتيار،) (95

سيدي) سايس  ائرة  قيا ة  سايس 

اسلاعيل إقليم الجد دة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

سيدي) سايس  ائرة  قيا ة  سايس 

اسلاعيل إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

احسين،) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

إ 2) (2020 22) يسلبر) من) ابتداء)

ي202)بحث في مشروع) 2) نا ر) غا ة)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

العنوان) سهيل،) املصطفى  السيد 

 وار املريشات أوال  بوعزيز الشلالية)

املاء) املتعلق بحفر وألب  الجد دة،)

من أأل السقي بامللك املدعو ضا ة)

2ي  آر) (23 البالغة مساحته) مباركة،)

سنتيار،)الكائن بجلاعة أوال  احسين)

الجد دة) احسين  ائرة  أوال   قيا ة 

إقليم الجد دة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

احسين) أوال   قيا ة  احسين  أوال  

 ائرة الجد دة إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

سيدي) قيا ة  بلقر  سيجري 

22) يسلبر) من) ابتداء) اسلاعيل،)

2020)إ 2 غا ة)2) نا ر)ي202)بحث في)

مشروع الترخيص بحفر وألب املاء،)

لفائدة السيدة السعد ة بابا حلو،)
العنوان رقم)8)زنقة محلد عبده حي)

النخيل الدار البيضاء،)املتعلق بحفر)

بامللك) السقي  أأل  من  املاء) وألب 

البالغة مساحته) املدعو ارض البئر،)

بجلاعة) الكائن  سنتيار،) 0ي) آر) (35

سيدي) قيا ة  اسلاعيل  سيدي 

اسلاعيل) سيدي  اسلاعيل  ائرة 

إقليم الجد دة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

سيدي) قيا ة  اسلاعيل  سيدي 

اسلاعيل) سيدي  اسلاعيل  ائرة 

إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

ابتداء) سيجري بلقر قيا ة حوزية،)

غا ة) إ 2  (2020 22) يسلبر) من)

مشروع) في  بحث  ي202) 2) نا ر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

3ي  العنوان) حبيبي،) سناء) السيدة 

تجزئة النورس)ي)-)الجد دة،)املتعلق)

السقي) أأل  من  املاء) وألب  بحفر 

البالغة) الفقير،) ارض  املدعو  بامللك 

الكائن) سنتيار،) (70 آر) ي8) مساحته)

بجلاعة حوزية قيا ة حوزية  ائرة)

حوزية إقليم الجد دة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

حوزية) حوزية  ائرة  قيا ة  حوزية 

إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إأراء بحث

بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)
الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)
ابتداء) متوح،) قيا ة  بلقر  سيجري 
غا ة) إ 2  (2020 22) يسلبر) من)
مشروع) في  بحث  ي202) 2) نا ر)
لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)
العنوان  وار) السيد محلد محيب،)
علالة) متوح  ألاعة  الحليدات 
املاء) املتعلق بحفر وألب  الجد دة،)
من أأل السقي بامللك املدعو ارض)
آر، (27 مساحته) البالغة   الرمل،)
متوح) قيا ة  متوح  بجلاعة  الكائن 
إقليم) اسلاعيل  سيدي   ائرة 

الجد دة.
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)
سيدي) متوح  ائرة  قيا ة  متوح 

اسلاعيل إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إأراء بحث

مندوب) أصدره  قرار  بلوأب 
الربيع) مم  املائي  الحوض  وكالة 
قيا ة) بلقر  سيجري  بالجد دة،)
 7 من) ابتداء) اسلاعيل،) سيدي 
 نا ر)ي202)إ 2 غا ة)8ي) نا ر)ي202 
بحفر) الترخيص  مشروع  في  بحث 
لفائدة السيد بوشعيب) وألب املاء،)
البحابحة) العنوان  وار  عطيف،)
املتعلق) الجد دة،) اسلاعيل  سيدي 
السقي) أأل  من  املاء) وألب  بحفر 
البالغة) بامللك املدعو ارض الحطة،)
5.ي)خدام،)الكائن بجلاعة) مساحته)
سيدي) قيا ة  اسلاعيل  سيدي 
اسلاعيل) سيدي  اسلاعيل  ائرة 

إقليم الجد دة.
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)
سيدي) قيا ة  اسلاعيل  سيدي 
اسلاعيل) سيدي  اسلاعيل  ائرة 

إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

ابتداء) سيجري بلقر قيا ة سايس،)

8ي) نا ر) إ 2 غا ة) ي202) 7) نا ر) من)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ي202)

السيد) لفائدة  املاء،) وألب  بحفر 

العنوان  وار) الخليفي،) بوشعيب 

الحلوزة ألاعة زاوية سايس علالة)

املاء) املتعلق بحفر وألب  الجد دة،)

من أأل السقي بامللك املدعو ارض)

 07 ي)هكتار) البالغة مساحته) الوا ،)

الكائن بجلاعة زاوية) 89)سنتيار،) آر)

سيدي) سايس  ائرة  قيا ة  سايس 

اسلاعيل إقليم الجد دة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

سايس  ائرة) قيا ة  سايس  زاوية 

سيدي اسلاعيل إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

عي�سى،) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة) إ 2  ي202) 7) نا ر) من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ي202) 8ي) نا ر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

السيد محلد الخضري،)العنوان  وار)

الجد دة،) عابد  سيدي  الدحامنة 

أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 

الغابة،) حيط  املدعو  بامللك  السقي 

سنتيار،) ي9) آر) 8ي) البالغة مساحته)

قيا ة) عابد  سيدي  بجلاعة  الكائن 

إقليم) الجد دة  عي�سى  ائرة  أوال  

الجد دة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

سيدي عابد قيا ة أوال  عي�سى  ائرة)

الجد دة إقليم الجد دة.
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423 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 

مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

رحلون،) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة) إ 2  ي202) 7) نا ر) من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ي202) 8ي) نا ر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

العنوان) بواهيم،) املهدي  السيد 

تجزئة سيدي عبد الرحلان زنقة)27 

املتعلق بحفر وألب) املفة،) (2 رقم)

بامللك املدعو) السقي  من أأل  املاء)

ارض الدار،)البالغة مساحته)20)آر،)

قيا ة) رحلون  أوال   بجلاعة  الكائن 

إقليم) حوزية  رحلون  ائرة  أوال  

الجد دة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)
رحلون) أوال   قيا ة  رحلون  أوال  

 ائرة حوزية إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

سيجري بلقر قيا ة امطل-الجابرية،)

غا ة) إ 2  ي202) 7) نا ر) من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ي202) 8ي) نا ر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

حي) العنوان  كوار،) خالد  السيد 

الدكا ي رقم) ابا شعيب  الفرح شارع 

بحفر) املتعلق  البيضاء،) الدار  35ي)

بامللك) السقي  أأل  من  املاء) وألب 

البالغة مساحته) املدعو الصفوري،)

الكائن) )7)سنتيار،) آر) (0( 7ي)هكتار)

بجلاعة امطل قيا ة امطل-الجابرية)

سيدي بنور إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

امطل قيا ة امطل-الجابرية سيدي)

بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

ابتداء) سيجري بلقر قيا ة حوزية،)

8ي) نا ر) إ 2 غا ة) ي202) 7) نا ر) من)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ي202)

السيد) لفائدة  املاء،) وألب  بحفر 

شارع) 83ي) العنوان) محلد امعا ني،)

بحفر) املتعلق  الجد دة،) الشهداء)

بامللك) السقي  أأل  من  املاء) وألب 

البالغة) الخرطال،) ارض  املدعو 

الكائن) سنتيار،) (50 آر) 2ي) مساحته)

بجلاعة حوزية قيا ة حوزية  ائرة)

حوزية إقليم الجد دة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

حوزية) حوزية  ائرة  قيا ة  حوزية 

إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

رحلون،) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة) إ 2  ي202) 7) نا ر) من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ي202) 8ي) نا ر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

 22 العنوان) برمكي،) ا ريس  السيد 

زنقة تويلوري طابق)3)الشقة)9)ي حي)

النخيل الدار البيضاء،)املتعلق بحفر)

بامللك) السقي  أأل  من  املاء) وألب 

املدعو ارض برمكي،)البالغة مساحته)

بجلاعة) الكائن  سنتيار،) 0ي) آر) (22

رحلون) أوال   قيا ة  رحلون  أوال  

 ائرة حوزية إقليم الجد دة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

رحلون) أوال   قيا ة  رحلون  أوال  

 ائرة حوزية إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

احسين،) اوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة) إ 2  ي202) 7) نا ر) من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ي202) 8ي) نا ر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

العنوان) العابد ن،) زين  السيد 

 22 رقم) الكويرة  شارع  ي) الحسنية)

املاء) وألب  بحفر  املتعلق  البيضاء،)

من أأل السقي بامللك املدعو ملك)

هكتار) ي) البالغة مساحته) (،2 عامر)

بجلاعة) الكائن  سنتيار،) ((0 آر) (52

احسين) أوال   قيا ة  احسين  أوال  

 ائرة الجد دة إقليم الجد دة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

احسين) أوال   قيا ة  احسين  أوال  

 ائرة الجد دة إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

بوعزيز) اوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

ي202  7) نا ر) من) ابتداء) الجنوبية،)

في) بحث  ي202) 8ي) نا ر) غا ة) إ 2 

مشروع الترخيص بحفر وألب املاء،)

وكاس،) املجيد  عبد  السيد  لفائدة 

العنوان  وار الحلامنة اوال  بوعزيز)

ج الجد دة،)املتعلق بحفر وألب املاء)

من أأل السقي بامللك املدعو ضا ة)

 73 آر) (85 البالغة مساحته) خشان،)

الكائن بجلاعة أوال  غانم) سنتيار،)

الجنوبية  ائرة) بوعزيز  أوال   قيا ة 

الجد دة إقليم الجد دة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

بوعزيز) أوال   قيا ة  غانم  أوال  

إقليم) الجد دة  الجنوبية  ائرة 

الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إأراء بحث

مندوب) أصدره  قرار  بلوأب 
الربيع) مم  املائي  الحوض  وكالة 
قيا ة) بلقر  سيجري  بالجد دة،)
سيدي اسلاعيل،)ابتداء)من)7) نا ر)
ي202)إ 2 غا ة)8ي) نا ر)ي202)بحث)
وألب) بحفر  الترخيص  مشروع  في 
تبارك،) زكرياء) السيد  لفائدة  املاء،)
العنوان الرقم)0)2)زنقة الشهيد علي))
بن الطاهر تجزئة الجوهرة الجد دة،)
أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 
مطيع،) ملك  املدعو  بامللك  السقي 
سنتيار،) (2( آر) (20 البالغة مساحته)
اسلاعيل) سيدي  بجلاعة  الكائن 
قيا ة سيدي اسلاعيل  ائرة سيدي)

اسلاعيل إقليم الجد دة.
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)
سيدي) قيا ة  اسلاعيل  سيدي 
اسلاعيل) سيدي  اسلاعيل  ائرة 

إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إأراء بحث

بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)
الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)
ابتداء) سيجري بلقر قيا ة شتوكة،)
8ي) نا ر) إ 2 غا ة) ي202) 7) نا ر) من)
الترخيص) مشروع  في  بحث  ي202)
السيد) لفائدة  املاء،) وألب  بحفر 
عبد املجيد خياطي،)العنوان تعاونية)
 2 شقة) ي) طابق) (5 علارة) (2 صوفاكا)
بحفر) املتعلق  البيضاء،) الشق  عين 
بامللك) السقي  أأل  من  املاء) وألب 
البالغة مساحته) املدعو بال  الغابة،)
بجلاعة) الكائن  سنتيار،) (27 آر) (98
أزمور) شتوكة  ائرة  قيا ة  شتوكة 

إقليم الجد دة.
لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)
أزمور) شتوكة  ائرة  قيا ة  شتوكة 

إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

حلدان،) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة) إ 2  ي202) 7) نا ر) من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ي202) 8ي) نا ر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

العنوان) الشراف،) هللا  عبد  السيد 

 وار البر كات اوال  حلدان الجد دة،)

أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 

الرمل،) بال   املدعو  بامللك  السقي 

سنتيار،) ((7 آر) (2( البالغة مساحته)

الكائن بجلاعة أوال  حلدان قيا ة)

أوال  حلدان  ائرة سيدي اسلاعيل)

إقليم الجد دة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

حلدان) أوال   قيا ة  حلدان  أوال  

إقليم) اسلاعيل  سيدي   ائرة 

الجد دة.

166

مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

احسين،) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة) إ 2  ي202) 7) نا ر) من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ي202) 8ي) نا ر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

السيد قسامي عبد الرحيم،)العنوان)

ا طاليا،)املتعلق بحفر وألب املاء)من)

أأل السقي بامللك املدعو ارض �سي)

آر،) ي3) مساحته) البالغة  هللا،) عبد 

الكائن بجلاعة أوال  احسين قيا ة)

إقليم) الجد دة  احسين  ائرة  اوال  

الجد دة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

احسين) اوال   قيا ة  احسين  أوال  

 ائرة الجد دة إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
مندوب) أصدره  قرار  بلوأب 

الربيع) مم  املائي  الحوض  وكالة 

قيا ة) بلقر  سيجري  بالجد دة،)

 7 من) ابتداء) اسلاعيل،) سيدي 

 نا ر)ي202)إ 2 غا ة)8ي) نا ر)ي202 

بحفر) الترخيص  مشروع  في  بحث 

لفائدة السيد بوشعيب) وألب املاء،)

الرواحلة) العنوان  وار  ا ريوش،)

املتعلق) الجد دة،) اسلاعيل  سيدي 

السقي) أأل  من  املاء) وألب  بحفر 

بامللك املدعو سيدي عبد ن،)البالغة)

الكائن) سنتيار،) (30 آر) (30 مساحته)

قيا ة) اسلاعيل  سيدي  بجلاعة 

سيدي) اسلاعيل  ائرة  سيدي 

اسلاعيل إقليم الجد دة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

سيدي) قيا ة  اسلاعيل  سيدي 

اسلاعيل) سيدي  اسلاعيل  ائرة 

إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

رحلون،) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة) إ 2  ي202) 7) نا ر) من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ي202) 8ي) نا ر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

العنوان  وار) السيد عبد هللا ورا ،)

لورار ة اوال  رحلون  ائرة الحوزية،)

أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 

سيدي) حائط  املدعو  بامللك  السقي 

 (0 آر) ي2) البالغة مساحته) لحسن،)
سنتيار،)الكائن بجلاعة أوال  رحلون)

 ائرة حوزية إقليم الجد دة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)
رحلون) أوال   قيا ة  رحلون  أوال  

 ائرة حوزية إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

عي�سى،) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة) إ 2  ي202) 7) نا ر) من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ي202) 8ي) نا ر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

العنوان) اهليل،) خد جة  السيد 

ك ج) (09 رقم) ي0)  رب الحجر زنقة)

املاء) وألب  بحفر  املتعلق  البيضاء،)

من أأل السقي بامللك املدعو ارض)

 27 آر) (22 البالغة مساحته) الحطة،)

سنتيار،)الكائن بجلاعة اوال  عي�سى)

الجد دة)) عي�سى  ائرة  اوال   قيا ة 

إقليم الجد دة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

اوال  عي�سى قيا ة اوال  عي�سى  ائرة)

الجد دة))إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

سيجري بلقر قيا ة أوال  فرج،)ابتداء)

8ي) نا ر) إ 2 غا ة) ي202) 7) نا ر) من)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ي202)

السيد) لفائدة  املاء،) وألب  بحفر 

العنوان  وار اوال ) عز الد ن حليم،)

مالك بني هالل سيدي بنور،)املتعلق)

السقي) أأل  من  املاء) وألب  بحفر 

البالغة) بامللك املدعو أنان املعطي،)

مساحته)2)هكتار)22)آر)28)سنتيار،)

الكائن بجلاعة زاوية لقواسم قيا ة)

اسلاعيل) سيدي  فرج  ائرة  أوال  

إقليم الجد دة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

زاوية لقواسم قيا ة أوال  فرج  ائرة)

سيدي اسلاعيل إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

سيجري بلقر قيا ة الجد دة،)ابتداء)

8ي) نا ر) إ 2 غا ة) ي202) 7) نا ر) من)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ي202)

السيد) لفائدة  املاء،) وألب  بحفر 

العنوان حي املحلدي) حسن  ا�سي،)
اليوسفية،) 9ي) نوفلبر رقم) 5ي) زنقة)

أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 

ي،) البشرى) املدعو  بامللك  السقي 

سنتيار،) ي8) آر) (2 مساحته) البالغة 

اإل ارية) امللحقة  بجلاعة  الكائن 

باشوية) الجد دة  ائرة  قيا ة  (2

الجد دة إقليم الجد دة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

الجد دة) قيا ة  (2 اإل ارية) امللحقة 

إقليم) الجد دة  باشوية   ائرة 

الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

رحلون،) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة) إ 2  ي202) 7) نا ر) من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ي202) 8ي) نا ر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

العنوان  وار) السيد أحلد خويبلة،)

املعا كة أوال  رحلون  ائرة الحوزية)

املاء) وألب  بحفر  املتعلق  ازمور،)

من أأل السقي بامللك املدعو ارض)

 9( آر) (8( مساحته) البالغة  الدار،)
سنتيار،)الكائن بجلاعة أوال  رحلون)

حوزية) رحلون  ائرة  أوال   قيا ة 

إقليم الجد دة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)
رحلون) أوال   قيا ة  رحلون  أوال  

 ائرة حوزية إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

حلدان،) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة) إ 2  ي202) 7) نا ر) من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ي202) 8ي) نا ر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

العنوان) البرقاوي،) السيد املصطفى 

 وار الكوابل اوال  حلدان الجد دة،)

أأل) من  املاء) وألب  بحفر  املتعلق 

البالغة) املدعو  راع،) بامللك  السقي 

الكائن) سنتيار،) (29 آر) 7ي) مساحته)

أوال ) قيا ة  حلدان  أوال   بجلاعة 

حلدان  ائرة سيدي اسلاعيل إقليم)

الجد دة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

حلدان) أوال   قيا ة  حلدان  أوال  

إقليم) اسلاعيل  سيدي   ائرة 

الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
بلوأب قرار أصدره مندوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد دة،)

عي�سى،) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة) إ 2  ي202) 7) نا ر) من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ي202) 8ي) نا ر)

لفائدة) الترخيص بحفر وألب املاء،)

العنوان  وار) فضول،) غانم  السيد 

عابد) سيدي  لحسن  الحاج  اوال  

املاء) املتعلق بحفر وألب  الجد دة،)

من أأل السقي بامللك املدعو أرض)

مساحته) البالغة  القلح،) فدان 

بجلاعة) الكائن  سنتيار،) (0( آر) (32

سيدي عابد قيا ة أوال  عي�سى  ائرة)

الجد دة إقليم الجد دة.

لقد تم وضع امللف بلقر ألاعة)

سيدي عابد قيا ة أوال  عي�سى  ائرة)

الجد دة إقليم الجد دة.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مد رة) أصدرته  قرار  بلوأب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

0ي) يسلبر) بتاريخ) (2020/3998

العقار) عل2  سيجرى  الذي  (2020

املسمى زخنيني)ي)ذي الرسم العقاري)

بالجلاعة) املتواأد  ((7/5202 عد )

الترابية لقصير،) ائرة عين تاوأدات،)

 2 تاريخ) من  ابتداء) الحاأب،) إقليم 

 نا ر)ي202)إ 2 غا ة)2ي) نا ر)ي202 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وألب املاء)منه،)من أأل)

لفائدة) هكتارات  (5 مساحة) سقي 

السيد البا �سي علي الحامل لبطاقة)

.R75750(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مد رة) أصدرته  قرار  بلوأب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

0ي) يسلبر) بتاريخ) (2020/2002

العقار) عل2  سيجرى  الذي  (2020

العقاري) الرسم  ذي  أكدال  املسمى 

280يي/37)املتواأد بالجلاعة) عد )

بورزوين،) ائرة) أ ت  الترابية 

ابتداء) الحاأب،) إقليم  الحاأب،)

غا ة) إ 2  ي202) 2) نا ر) تاريخ) من 

بحث علني في شأن) ي202) 2ي) نا ر)

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وألب)

املاء)منه،)من أأل سقي مساحة)0ي 

هكتارات لفائدة السيد والغازي كريم)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BK337270
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة) أصدرته  قرار  بلوأب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

8) يسلبر) بتاريخ) (2020/3989

العقار) عل2  سيجرى  الذي  (2020

امللكية) شها ة  ذي  (2 كدار) املسمى 

3285)/05)املتواأد بالجلاعة) عد )

أكوراي،) يعزم،) ائرة  ا ت  الترابية 

إقليم الحاأب،)ابتداء)من تاريخ فاتح)

 نا ر)ي202)إ 2 غا ة)يي) نا ر)ي202 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من أأل) منه،) بحفر بئر وألب املاء)

 0.7 مساحتها) املنزل  حد قة  سقي 

زريق  وسف) السيد  لفائدة  هكتار 

لبطاقة) الحامل  زريق  السالم  وعبد 

ورقم) (C((2822 الوطنية) التعريف 

.C9(0(82
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة) أصدرته  قرار  بلوأب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

0ي) يسلبر) بتاريخ) (2020/3999

العقار) عل2  سيجرى  الذي  (2020

ي)ذي عقد كراء)محرر) املسمى الجد)

املتواأد) (،2020 سبتلبر) 8ي) بتاريخ)

بالجلاعة الترابية راس الوا ،) ائرة)

من) ابتداء) تاونات،) إقليم  تيسة،)

تاريخ)2) نا ر)ي202)إ 2 غا ة)3ي) نا ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ي202)

املاء) وألب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من أأل سقي مساحة)2.9937 

الجناتي) السيد  لفائدة  هكتارات 

التعريف) لبطاقة  الحامل  عثلان 

.CDالوطنية)2ي373ي
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة) أصدرته  قرار  بلوأب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

0ي) يسلبر) بتاريخ) (2020/2007

العقار) عل2  سيجرى  الذي  (2020

ملكية) عقد  ذي  الخربة  املسمى 

املتواأد) (،209 ص) 7يي) بعد ) ض 

معطوف،) عين  الترابية  بالجلاعة 

 ائرة تيسة،)إقليم تاونات،ابتداء)من)

تاريخ)2) نا ر)ي202)إ 2 غا ة)3ي) نا ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ي202)

املاء) وألب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من أأل سقي مساحة)32)2.2 

احلد) شخا   السيد  لفائدة  هكتارا 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C8000ي(
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة) أصدرته  قرار  بلوأب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2020 0ي) نا ر) بتاريخ) (2020/200(

املسمى) العقار  عل2  سيجرى  الذي 

عين اقشير ذي الرسم العقاري عد )

بالجلاعة) املتواأد  (،37/7079

الترابية عين مد ونة،) ائرة تاونات،)

تاريخ) من  ابتداء) تاونات،) إقليم 

3ي) نا ر) غا ة) إ 2  ي202) 2) نا ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ي202)

املاء) وألب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من أأل سقي مساحة)2.7030 

هكتارا لفائدة السيد الشهيبي محلد)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.A2يي07ي
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عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202)الجريدة الرسمية   426

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة) أصدرته  قرار  بلوأب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

0ي) يسلبر) بتاريخ) (2020/2002

العقار) عل2  سيجرى  الذي  (2020

العقاري) الرسم  ذي  املسمى  زيرة 

عد  ف/28258)ذي عقد كراء)ارض)

 22 بتاريخ) عليه  مصا ق  فالحية 

بالجلاعة) املتواأد  (،2020 نوفلبر)

با) قرية  املكانسة،) ائرة  الترابية 

من) ابتداء) تاونات،) إقليم  محلد،)

تاريخ)2) نا ر)ي202)إ 2 غا ة)3ي) نا ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ي202)

من وا  سبو،) الترخيص بجلب املاء)

من أأل سقي مساحة)2)هكتار لفائدة)

السيد توفيق الغياتي الحامل لبطاقة)

.C9922التعريف الوطنية))ي

182

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة) أصدرته  قرار  بلوأب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

0ي) يسلبر) بتاريخ) 3ي2020/20)

العقار) عل2  سيجرى  الذي  (2020

شها ة) ذي  سعيد  افروخ  املسمى 

املتواأد) 80)22ي/05،) امللكية عد )

سليلان) سيدي  الترابية  بالجلاعة 

مول الكيفان،) ائرة احواز مكناس،)

 2 تاريخ) من  ابتداء) مكناس،) إقليم 

 نا ر)ي202)إ 2 غا ة)3ي) نا ر)ي202 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من) منه،) املاء) وألب  ثقب  بإنجاز 

هكتارات) (2 مساحة) سقي  أأل 

لفائدة السيد عبد الجليل عبد هللا)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.B2207يي
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مد رة) أصدرته  قرار  بلوأب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

0ي) يسلبر) بتاريخ) (2020/2008

العقار) عل2  سيجرى  الذي  (2020

الرسم) ذي  ي-ي) عكي) املسمى 

23/05)2)ي)املتواأد) العقاري عد )

سليلان) سيدي  الترابية  بالجلاعة 

مول الكيفان،) ائرة احواز مكناس،)

 2 تاريخ) من  ابتداء) مكناس،) إقليم 

 نا ر)ي202)إ 2 غا ة)3ي) نا ر)ي202 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وألب املاء)منه،)من أأل)

سقي مساحة)052ي.ي)هكتارا لفائدة)

السيد عكي ابراهيم الحامل لبطاقة)

.D2التعريف الوطنية)2)2)ي

184

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مد رة) أصدرته  قرار  بلوأب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

0ي) يسلبر) بتاريخ) (2020/3993

العقار) عل2  سيجرى  الذي  (2020

املسمى الترس ذي شها ة إ ارية))عد )

الترابية) بالجلاعة  املتواأد  (،235

إقليم) مجاط،) ائرة احواز مكناس،)

2) نا ر) تاريخ) من  ابتداء) مكناس،)

ي202)إ 2 غا ة)3ي) نا ر)ي202)بحث)

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وألب املاء)منه،)من أأل)

سقي مساحة)5002.ي)هكتارا لفائدة)

السيد اضعيفي سالم الحامل لبطاقة)

.D292975(التعريف الوطنية

185

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة) أصدرته  قرار  بلوأب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

0ي) يسلبر) بتاريخ) ي2020/200)

العقار) عل2  سيجرى  الذي  (2020

شها ة) ذي  ي-5) اخناتة) املسمى 

امللكية))عد )3257)ي/05،)املتواأد)

املغاصيين،) ائرة) الترابية  بالجلاعة 

من) ابتداء) مكناس،) إقليم  زرهون،)

3ي  غا ة) إ 2  ي202) 2) نا ر) تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  ي202)  نا ر)

وألب) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

ي  من أأل سقي مساحة) منه،) املاء)

هكتارا لفائدة السيد مرشد الجيال ي)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D292ي0ي

186

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة) أصدرته  قرار  بلوأب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

0ي) يسلبر) بتاريخ) 8ي2020/20)

العقار) عل2  سيجرى  الذي  (2020

إ ارية)) شها ة  ذي  قنوفة  املسمى 

عد )ي2،)املتواأد بالجلاعة الترابية)

احواز مكناس،) الجد دة،) ائرة  وا  

 2 تاريخ) من  ابتداء) مكناس،) إقليم 

 نا ر)ي202)إ 2 غا ة)3ي) نا ر)ي202 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وألب املاء)منه،)من أأل)

مساحة) وسقي  املنز ي  االستعلال 

7)2).0)هكتارا لفائدة السيد بنكرعي)

التعريف) لبطاقة  الحامل  اسلاعيل 

.Aالوطنية)8285)ي

187

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة) أصدرته  قرار  بلوأب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2ي) يسلبر) بتاريخ) (2020/2032

العقار) عل2  سيجرى  الذي  (2020

الرمل ذي نظير شراء) املسمى فدان 

ضلن بعد )2)2،)املتواأد بالجلاعة)

الترابية سيدي عالل املصدر،) ائرة)

الخليسات،) إقليم  الخليسات،)

إ 2) ي202) 8) نا ر) تاريخ) من  ابتداء)

علني) بحث  ي202) 8ي) نا ر) غا ة)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

من أأل سقي) منه،) بئر وألب املاء)

هكتارا لفائدة السيد) (0.(0 مساحة)

الحامل) معه  ومن  حسان  معنان 

.D2530لبطاقة التعريف الوطنية)ي

188

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة) أصدرته  قرار  بلوأب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

0ي) يسلبر) بتاريخ) (2020/3997

العقار) عل2  سيجرى  الذي  (2020

املسمى فدان الرطم موضوع مطلب)

)3852/)ي)ذي رسم) التحفيظ عد )

املتواأد) (،222 بعد ) ضلن  كراء)

الكنزرة،) ائرة) الترابية  بالجلاعة 

الخليسات،) إقليم  الخليسات،)

ابتداء)من تاريخ)2) نا ر)ي202)إ 2 غا ة)

بحث علني في شأن) ي202) 3ي) نا ر)

وألب) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

 3 من أأل سقي مساحة) منه،) املاء)

هكتارات لفائدة السيد سيال ا ريس)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BJ58229

189



427 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة) أصدرته  قرار  بلوأب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

0ي) يسلبر) بتاريخ) (2020/2000

العقار) عل2  سيجرى  الذي  (2020

املسمى راس عين الكاف ذي شها ة)

املتواأد) ي)508/)ي) عد ) امللكية 

بالجلاعة الترابية مقام الطلبة،) ائرة)

ابتداء) الخليسات،) إقليم  تيفلت،)

غا ة) إ 2  ي202) 2) نا ر) تاريخ) من 

بحث علني في شأن) ي202) 3ي) نا ر)

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وألب)

مساحة) سقي  أأل  من  منه،) املاء)

70.ي)هكتارات لفائدة السيد االحلر)

التعريف) لبطاقة  الحامل  حفيظ 

.XAالوطنية)0732ي

190

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة) أصدرته  قرار  بلوأب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

0ي) يسلبر) بتاريخ) (2020/2005

العقار) عل2  سيجرى  الذي  (2020

املسمى الضويات ذي شها ة امللكية)

38)55/)ي)املتواأد بالجلاعة) عد )

الترابية أ ت بويحيى الحجامة،) ائرة)

تيفلت،)إقليم الخليسات،)ابتداء)من)

تاريخ)2) نا ر)ي202)إ 2 غا ة)3ي) نا ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ي202)

املاء) وألب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من أأل سقي مساحة)0.5773 

هكتارا لفائدة السيد لكطع  وسف)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BH29702ي
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة) أصدرته  قرار  بلوأب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

0ي) يسلبر) بتاريخ) (2020/2003

العقار) عل2  سيجرى  الذي  (2020

امللكية) شها ة  ذي  فنيش  املسمى 

2572)/)ي)املتواأد بالجلاعة) عد )

الخليسات،) الكنزرة،) ائرة  الترابية 

إقليم الخليسات،)ابتداء)من تاريخ)2 

 نا ر)ي202)إ 2 غا ة)3ي) نا ر)ي202 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من) منه،) املاء) وألب  ثقب  بإنجاز 

هكتارات) (2.70 مساحة) سقي  أأل 

لفائدة السيد أوراغ سعيد ومن معه)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB2302ي
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة) أصدرته  قرار  بلوأب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

0ي) يسلبر) بتاريخ) 2ي2020/20)

العقار) عل2  سيجرى  الذي  (2020

امللكية)) شها ة  ذي  الشلحة  املسمى 

))32ي/ي8)املتواأد بالجلاعة) عد )

الترابية عين الجوهرة،) ائرة تيفلت،)

إقليم الخليسات،)ابتداء)من تاريخ)2 

 نا ر)ي202)إ 2 غا ة)3ي) نا ر)ي202 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وألب املاء)منه،)من أأل)

املاشية) وارواء) املنز ي  االستعلال 

لفائدة) هكتارات  (2 مساحة) وسقي 

السيد الرياحي زروال الحامل لبطاقة)

.XA32208(التعريف الوطنية

193

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مد رة) أصدرته  قرار  بلوأب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

0ي) يسلبر) بتاريخ) 5ي2020/20)

العقار) عل2  سيجرى  الذي  (2020

املسمى فدان الرمل ذي شها ة امللكية)

32938/)ي)املتواأد بالجلاعة) عد )

الترابية مقام الطلبة،) ائرة تيفلت،)

إقليم الخليسات،)ابتداء)من تاريخ)2 

 نا ر)ي202)إ 2 غا ة)3ي) نا ر)ي202 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من أأل) منه،) بإنجاز بئر وألب املاء)

لفائدة) هكتارات  (5 مساحة) سقي 

السيد اويشو محلد الحامل لبطاقة)

.A559255(التعريف الوطنية

194

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مد رة) أصدرته  قرار  بلوأب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

0ي) يسلبر) بتاريخ) 7ي2020/20)

العقار) عل2  سيجرى  الذي  (2020

امللكية) شها ة  ذي  الصوير  املسمى 

35927/)ي)املتواأد بالجلاعة) عد )

الرزاق،) ائرة) عبد  سيدي  الترابية 

تيفلت،)إقليم الخليسات،)ابتداء)من)

تاريخ)2) نا ر)ي202)إ 2 غا ة)3ي) نا ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ي202)

الترخيص بإنجاز بئر وألب املاء)منه،)

 0.2523 مساحة) سقي  أأل  من 

بومالل) السيدة  لفائدة  هكتارات 

التعريف) لبطاقة  الحاملة  فاطلة 

.G28220الوطنية)ي
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة)) أصدرته  قرار  بلوأب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

0ي) يسلبر) ح.ج2020/2020)بتاريخ)

العقار) عل2  سيجري  الذي  (2020

املسمى فدان الربيعة ذي عقد شراء)

50ي)املتواأد بالجلاعة) ضلن بعد )

اولحسن،إقليم) علي  ا ت  الترابية 

2) نا ر) من تاريخ) الخليسات ابتداء)

ي202)إ 2 غا ة)3ي) نا ر)ي202)بحث)

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

منه من أأل) ( بإنجاز بئر وألب املاء)

هكتارات) 29ي2,8  مساحته) سقي 

محلد) االزها ي  السيد  لفائدة 

لبطاقة) الحامل  االزها ي  وعلر 

التعريف الوطنية)375يييM))ورقم)

.AD29ي57ي
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة)) أصدرته  قرار  بلوأب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

0ي) يسلبر) ح.جي2020/202)بتاريخ)

العقار) عل2  سيجري  الذي  (2020

امللكية)) شها ة  ذي  بلعباس  املسمى 

ي92يي/ي8)املتواأد بالجلاعة) عد )

الرزاق، ائرة) عبد  سيدي  الترابية 

ابتداء) الخليسات  إقليم  تيفلت،)

غا ة) إ 2  ي202) 2) نا ر) تاريخ) من 

بحث علني في شأن) ي202) 3ي) نا ر)

مشروع الترخيص بإنجاز بئر ن وألب)

 2 منها من أأل سقي مساحة) ( املاء)

بنشقرون) السيد  لفائدة  هكتارات 

لبطاقة) الحامل  محلد  بلعباس 

. X3238((التعريف الوطنية
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عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202)الجريدة الرسمية   428

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة)) أصدرته  قرار  بلوأب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

5ي) يسلبر) ح.ج2020/3822)بتاريخ)

العقار) عل2  سيجري  الذي  (2020

شها ة) ذي  بوقسو  عين  املسمى 

املتواأد) (R/5ي58ي عد ) امللكية 

بالجلاعة الترابيةا ت ميلون،) ائرة)

الخليسات) إقليم  الخليسات،)

إ 2) ي202) 8) نا ر) تاريخ) من  ابتداء)

علني) بحث  ي202) 8ي) نا ر) غا ة)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وألب املاء))منه من أأل سقي)

مساحة)5)هكتارات لفائدة السيد بن)

لبطاقة) الحامل  حليد  الجليل  عبد 

 B373882(التعريف الوطنية

198

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة)) أصدرته  قرار  بلوأب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

5ي  بتاريخ) ح.ج2020/2057)

عل2) سيجري  الذي  (2020  يسلبر)

الرسم) ذي  (2 تداوت) املسمى  العقار 

املتواأد) ي5)8ي/57) عد ) ( العقاري)

اللوح، ائرة) عين  الترابية  بالجلاعة 

أزرو،)إقليم افران ابتداء)من تاريخ)8 

 نا ر)ي202)إ 2 غا ة)8ي) نا ر)ي202 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من) منه  ( املاء) وألب  ثقب  بإنجاز 

وسقي) املاشية  وارواء) الشرب  أأل 

لفائدة) هكتارا  92ي3,5) مساحة)

السيد عبد العزيز بويسان ومن معه)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

. DA599(8
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة)) أصدرته  قرار  بلوأب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

5ي  بتاريخ) ح.ج2020/2058)

عل2) سيجري  الذي  (2020  يسلبر)

موضوع) الحلا  ة  املسمى  العقار 

ذي) 7ي22/ك  عد ) العقاري  الرسم 

 235 7ي3)ص) )شراء)ض بعد ) رسم)

تزكيت) الترابية  بالجلاعة  املتواأد 

ابتداء) افران  إقليم  افران،) باشوية 

غا ة) إ 2  ي202) 8) نا ر) تاريخ) من 

بحث علني في شأن) ي202) 8ي) نا ر)

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وألب)

مساحة) سقي  أأل  من  منه  ( املاء)

ا ت) السيد  لفائدة  هكتارا  20يي,0)

لبطاقة) الحامل  محلد  السرغيني 

. DBالتعريف الوطنية)3079ي

200 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة)) أصدرته  قرار  بلوأب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يي) يسلبر) ح.ج2020/2023)بتاريخ)

العقار) عل2  سيجري  الذي  (2020

شها ة) ذي  بنزرو  الساحل  املسمى 

 37/282(3 عد ) ( التحفيظ) مطلب 

الترابية) بالجلاعة  املتواأد 

إقليم تاونات) بوعروس، ائرة تيسة،)

ابتداء)من تاريخ)7) نا ر)ي202)إ 2 غا ة)

بحث علني في شأن) ي202) 8ي) نا ر)

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وألب)

 2 منه من أأل سقي مساحة) ( املاء)

محلد) لعليم  السيد  لفائدة  هكتارا 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

. C9ي7ي(

201

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة)) أصدرته  قرار  بلوأب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يي) يسلبر) ح.ج)2020/202)بتاريخ)

العقار) عل2  سيجري  الذي  (2020

الكائنة) الفالحية  القطعة  املسمى 

ا ت) ( بلزارع) عاب  املسمى  باملحل 

يعقوب ذي عقد شراء)ض بعد ))0ي 

الترابية) بالجلاعة  املتواأد  (70 ص)

افران) إقليم  أزرو،) تلحضيت، ائرة 

إ 2) ي202) 7) نا ر) تاريخ) من  ابتداء)

علني) بحث  ي202) 8ي) نا ر) غا ة)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وألب املاء))منه من أأل سقي)

لفائدة) هكتارا  (2,5997 مساحة)

لبطاقة) الحامل  سلير  خا ي  السيد 

. GB50923(التعريف الوطنية

202

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة)) أصدرته  قرار  بلوأب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

2ي) يسلبر) ح.ج2020/2037)بتاريخ)

العقار) عل2  سيجري  الذي  (2020

املسمى فدان باأدو ذي عقد شراء)

87ي)املتواأد بالجلاعة) ضلن بعد )

الخليسات،) الكنزرة، ائرة  الترابية 

 8 إقليم الخليسات ابتداء)من تاريخ)

 نا ر)ي202)إ 2 غا ة)8ي) نا ر)ي202 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

منه من أأل) ( بإنجاز بئر وألب املاء)

هكتارا) (0,8330 مساحة) سقي 

بوألعة) الغلاري  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

. DA5)83ي

203

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة)) أصدرته  قرار  بلوأب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

2ي) يسلبر) ح.ج2020/2033)بتاريخ)

العقار) عل2  سيجري  الذي  (2020

امللكية) شها ة  ذي  اوعبوي) املسمى 

ذي) واوعبو2) 2722)/)ي) عد )

2725)/)ي  عد ) امللكية  شها ة 

سيدي) الترابية  بالجلاعة  املتواأد 

إقليم) الخليسات،) الغندور، ائرة 

8) نا ر) من تاريخ) الخليسات ابتداء)

ي202)إ 2 غا ة)8ي) نا ر)ي202)بحث)

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

منه من أأل) ( بإنجاز بئر وألب املاء)

2,90)هكتارات لفائدة) سقي مساحة)

السيد  وسف محلد الحامل لبطاقة)

. XA2898التعريف الوطنية)ي

204

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة)) أصدرته  قرار  بلوأب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

2ي) يسلبر) ح.ج2020/2032)بتاريخ)

العقار) عل2  سيجري  الذي  (2020

امللكية) شها ة  ذي  السلراء) املسمى 

2323ي/ي8)املتواأد بالجلاعة) عد )

تيفلت،) الجوهرة، ائرة  الترابيةعين 

 8 إقليم الخليسات ابتداء)من تاريخ)

 نا ر)ي202)إ 2 غا ة)8ي) نا ر)ي202 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

منهلا من) ( بإنجاز ثقبين وألب املاء)

أأل سقي مساحة)2)هكتارات لفائدة)

الحامل) الرحيم  عبد  مزياني  السيد 

. B53لبطاقة التعريف الوطني203ي

205



429 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة)) أصدرته  قرار  بلوأب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

2ي) يسلبر) ح.ج2020/2035)بتاريخ)

العقار) عل2  سيجري  الذي  (2020

ضلن)) املسمى بئر الشارف ذي شراء)

93)املتواأد بالجلاعة الترابية) بعد )

تيفلت،) الرزاق، ائرة  عبد  سيدي 

تاريخ) من  ابتداء) الخليسات  إقليم 

8ي) نا ر) غا ة) إ 2  ي202) 8) نا ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ي202)

)منه) الترخيص بإنجاز بئر وألب املاء)

هكتارا) (0,25 من أأل سقي مساحة)

لفائدة السيد بوعزاوي عبد اللطيف)

لبطاقة) الحامل  بوعزاوي  والخالفة 

التعريف الوطنية)90)02يAB)ورقم)

. UC33200

206

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة)) أصدرته  قرار  بلوأب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

2ي  بتاريخ) ح.ج)2020/203)

عل2) سيجري  الذي  (2020  يسلبر)

ذي) باأدو  فدان  املسمى  العقار 

33897/)ي  عد ) امللكية  شها ة 

سيدي) الترابية  بالجلاعة  املتواأد 

إقليم) تيفلت،) الرزاق، ائرة  عبد 

8) نا ر) من تاريخ) الخليسات ابتداء)

ي202)إ 2 غا ة)8ي) نا ر)ي202)بحث)

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

منه من أأل) ( بإنجاز بئر وألب املاء)

2,30)هكتارات لفائدة) سقي مساحة)

الحامل) العزيز  عبد  احيزون  السيد 

. X3(لبطاقة التعريف الوطنية)00ي

207

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة)) أصدرته  قرار  بلوأب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

9) يسلبر) بتاريخ) ح.جي2020/399)

العقار) عل2  سيجري  الذي  (2020

ذي شها ة) (2 املسمى ملك الدرقاوي)

املتواأد) 2258/ي8) عد ) ( امللكية)

بالجلاعة الترابية مقام الطلبة، ائرة)

تيفلت،)إقليم الخليسات ابتداء)من)

ي3  2020)إ 2 غا ة) 28) يسلبر) تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  (2020  يسلبر)

وألب) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة) سقي  أأل  من  منه  ( املاء)

فركاني) السيد  لفائدة  هكتارا  (0,80

الحامل) العال ي  ورشيدة  مصطفى 

 Uلبطاقة التعريف الوطنية)7)9)0ي

. BB8(8(ورقم

208

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة)) أصدرته  قرار  بلوأب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

8) يسلبر) بتاريخ) ح.ج2020/3988)

العقار) عل2  سيجري  الذي  (2020

املسمى فدان راس الجرف ذي شراء)

املتواأد) (322 ص) (223 ضلن بعد )

الكنزرة، ائرة) الترابية  بالجلاعة 

الخليسات،)إقليم الخليسات ابتداء)

من تاريخ)ي3) يسلبر)2020)إ 2 غا ة)

بحث علني في شأن) ي202) يي) نا ر)

وألب) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

املاء))منه من أأل سقي مساحة)2,90 

هكتارا لفائدة السيد محلو ي احلد)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

. E288)3ي

209

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مد رة)) أصدرته  قرار  بلوأب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

8) يسلبر) بتاريخ) ح.ج2020/3990)

العقار) عل2  سيجري  الذي  (2020

شها ة) ذي  (2 الزرويل) املسمى 

املتواأد) 58998ي/05) عد ) ( امللكية)

بالجلاعة الترابية مجاط، ائرة احواز)

من) ابتداء) مكناس  إقليم  مكناس،)

غا ة) إ 2  (2020 ي3) يسلبر) تاريخ)

بحث علني في شأن) ي202) يي) نا ر)

وألب) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة) سقي  أأل  من  منه  ( املاء)

هلو) السيد  لفائدة  هكتارا  2398,ي)

التعريف) لبطاقة  الحامل  عا ل 

. D99الوطنية)559ي

210

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مد رة)) أصدرته  قرار  بلوأب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

)ي) يسلبر) ح.ج5)2020/20)بتاريخ)

العقار) عل2  سيجري  الذي  (2020

املسمى كعدة الكنيسة ذي عقد شراء)

5)ي)املتواأد بالجلاعة) ضلن بعد )

إقليم) الترابية بوهو ة، ائرة تاونات،)

تاونات ابتداء)من تاريخ)8) نا ر)ي202 

إ 2 غا ة)8ي) نا ر)ي202)بحث علني في)

شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثقب)

الشرب) أأل  من  منه  ( املاء) وألب 

لفائدة السيد الطو ي علر والطو ي)

التعريف) لبطاقة  الحامل  امنة 

. C5الوطنية)759ي

211

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة)) أصدرته  قرار  بلوأب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

)ي) يسلبر) ح.ج))2020/20)بتاريخ)

العقار) عل2  سيجري  الذي  (2020

املسمى مامو ذي عقد شراء)ض بعد )

الترابية) بالجلاعة  املتواأد  (289

صفرو) إقليم  صفرو،) عزابة، ائرة 

إ 2) ي202) 8) نا ر) تاريخ) من  ابتداء)

علني) بحث  ي202) 8ي) نا ر) غا ة)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وألب املاء))منه من أأل سقي)

لفائدة) هكتارا  (2,2357 مساحة)

لبطاقة) الحامل  ألال  حجي  السيد 

. CB2التعريف الوطنية)28ي3ي

212

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة)) أصدرته  قرار  بلوأب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

)ي) يسلبر) ح.ج7)2020/20)بتاريخ)

العقار) عل2  سيجري  الذي  (2020

الكائنة) االرضية  القطعة  املسمى 

لجروف) السبع  ا ت  أنونت  بلزارع 

ا لوزار كندر ذي عقد شراء)ض بعد )

بالجلاعة) املتواأد  2ي2) ص) 39ي)

لجروف، ائرة) السبع  ا ت  الترابية 

ابتداء) صفرو  إقليم  كندر،) ا لوزار 

غا ة) إ 2  ي202) 8) نا ر) تاريخ) من 

بحث علني في شأن) ي202) 8ي) نا ر)

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وألب)

مساحة) سقي  أأل  من  منه  ( املاء)

هكتارا لفائدة السيد برقية) (2,2979

عبد الرزاق ومن معه الحامل لبطاقة)

. G28(520(التعريف الوطنية

213



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202)الجريدة الرسمية   430

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة)) أصدرته  قرار  بلوأب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

)ي) يسلبر) ح.ج3)2020/20)بتاريخ)

العقارين) عل2  سيجري  الذي  (2020

الصغير) والركراكي  الخير  املسليين 

ذي شها تي امللكية عد )59/27052 

املتواأد) 2ي2)  59/27053 وعد )

بالجلاعة الترابية عين الجلعة، ائرة)

عين عرمة،)إقليم مكناس ابتداء)من)

تاريخ)8) نا ر)ي202)إ 2 غا ة)8ي) نا ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ي202)

الترخيص بإنجاز ثقب وألب املاء))منه)

من أأل سقي مساحة)5,90)هكتارات)

لفائدة السيد شرحابيل رضا الحامل)

. V9(027(لبطاقة التعريف الوطنية

214

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة)) أصدرته  قرار  بلوأب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

5ي) يسلبر) ح.ج2020/2052)بتاريخ)

العقارات) الذي سيجري عل2  (2020

الصلعة) احلارة  حوض  املسلاة 

حلارة) وحوض  حلارة  وحوض 

عد ) ا ارية  شها ة  ذي  الصلعة 

يي  بتاريخ) ( محررة) وعقو  شراء) ((2

 2002 أغسطس) و5) (2003 نوفلبر)

وعقد اشها  ض بعد )22)املتواأدة)

لنت،) ائرة) بني  الترابية  بالجلاعة 

 8 من تاريخ) ابتداء) إقليم تازة،) تازة،)

 نا ر)ي202)إ 2 غا ة)8ي) نا ر)ي202 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

منه من أأل) ( بإنجاز بئر وألب املاء)

لفائدة) هكتارا  (0,50 مساحة) سقي 

ومن معها) ( بنعطية) السيدة فاطلة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

. C39239ي

215

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مد رة)) أصدرته  قرار  بلوأب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
5ي) يسلبر) ح.ج2020/2059)بتاريخ)
2020)الذي سيجري بالعقارا املسمى)
بن عيا  إ ذي الرسم العقاري عد )
بالجلاعة) املتواأد  ي2/))97)
تاهلة،) مطلاطة،) ائرة  الترابية 
إقليم تازة ابتداء)من))بتاريخ)8ي) نا ر)
ي202  8ي) نا ر) غا ة) إ 2  ( ي2ي20)
بحث علني في شأن مشروع الترخيص)
من وا  ا ناون من أأل) ( بجلب املاء)
لفائدة) هكتارا  3ي) مساحة) سقي 
السيد مقران حسن))الحامل لبطاقة)

. Zالتعريف الوطنية)57378ي
216

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

 بلوأب قرار أصدرته مد رة وكالة
 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/2038
الذي) (2020 2ي) يسلبر) بتاريخ)
املسمى) العقار  عل2  سيجري 
ذي شها ة امللكية عد ) »بوتزا  ت»)
بالجلاعة) املتواأد  ي93ي)/)ي)
الخليسات،) الكنزرة،) ائرة  الترابية 
إقليم الخليسات،)ابتداء)من تاريخ))8 
 نا ر)ي202)إ 2 غا ة)8ي) نا ر)ي202 
بحث علني في شأن مشروع الترخيص)
من) منهلا  املاء) وألب  بئر ن  بإنجاز 
هكتارات) (7,8( مساحة) سقي  أأل 
لفائدة السيد الغازي اغريس الحامل)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.Xي8372ي
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

 بلوأب قرار أصدرته مد رة وكالة
 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/2028
الذي) (2020 2ي) يسلبر) بتاريخ)
سيجري عل2 العقار املسمى)»العبدي)

 R/2228(( 2»)ذي شها ة امللكية عد

ا ت) الترابية  بالجلاعة  املتواأد 

إقليم) الخليسات،) ميلون،) ائرة 

الخليسات،)ابتداء)من تاريخ))8) نا ر)

ي202)إ 2 غا ة)8ي) نا ر)ي202)بحث)

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

من) منهلا  املاء) وألب  ثقبين  بإنجاز 

أأل االستعلال املنز ي وإرواء)املاشية)

لفائدة) هكتارا  8ي) مساحة) وسقي 

بوبية) وكوثر  بوبية  طامو  السيدتين 

والحاملين لبطاقة التعريف الوطنية)

و) (D97)57ي و) (D922(22 أرقام)

.D957ي((
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

 بلوأب قرار أصدرته مد رة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/2029

بتاريخ)2ي) يسلبر)2020)الذي سيجري)

»بنسليلان» املسمى) العقار   عل2 

508يي/ي8  ذي شها ة امللكية عد )

ا ت) الترابية  بالجلاعة  املتواأد 

إقليم) تيفلت،) اولحسن،) ائرة  علي 

الخليسات،)ابتداء)من تاريخ))8) نا ر)

ي202)إ 2 غا ة)8ي) نا ر)ي202)بحث)

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

منه من أأل) املاء) بئر وألب  بإنجاز 

لفائدة) هكتار  (0,85 مساحة) سقي 

السيد ن ألال بنيس محلد وألال)

لبطاقة) الحاملين  محسن  بنيس 

 AD23229((التعريف الوطنية رقمي

.C37و)358ي
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بلوأب قرار أصدرته مد رة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/2030

الذي) (2020 2ي) يسلبر) بتاريخ)

» ار) املسمى) العقار  عل2  سيجري 

مطلب) ذي  حسين») بن  محلد 

املتواأد) 5982/)ي) عد ) التحفيظ 

بالجلاعة الترابية مقام الطلبة،) ائرة)

تيفلت،)إقليم الخليسات،)ابتداء)من)

تاريخ))8) نا ر)ي202)إ 2 غا ة)8ي) نا ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ي202)

منه) الترخيص بإنجاز بئر وألب املاء)

من أأل سقي مساحة)0))8,ي)هكتار)

احلد  ريويش) السيد ن  لفائدة 

لبطاقة) الحاملين  وميلو   ريويش 

التعريف الوطنية رقمي)XA20959)و)

.OD2)2ي(

220

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بلوأب قرار أصدرته مد رة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/ي2020/203

الذي) (2020 2ي) يسلبر) بتاريخ)

»فدان) املسمى) العقار  عل2  سيجري 

بعد ) ضلن  شراء) ذي  بوعيا »)

الترابية) بالجلاعة  املتواأد  (225

إقليم) تيفلت،) الطلبة،) ائرة  مقام 

الخليسات،)ابتداء)من تاريخ))8) نا ر)

ي202)إ 2 غا ة)8ي) نا ر)ي202)بحث)

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

منه من أأل) املاء) بئر وألب  بإنجاز 

098),ي)هكتار لفائدة) سقي مساحة)

الحامل) اسلاعيل  اليوسفي  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.XA(9702

221



431 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بلوأب قرار أصدرته مد رة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/)2020/399

بتاريخ)0ي) يسلبر)2020)الذي سيجري)

»الجنانات» املسمى) العقار   عل2 

0)ي9ي/)ي  ذي شها ة امللكية عد )

خليس) الترابية  بالجلاعة  املتواأد 

إقليم) تيفلت،) سيدي  حيى،) ائرة 

الخليسات،)ابتداء)من تاريخ))2) نا ر)

ي202)إ 2 غا ة)3ي) نا ر)ي202)بحث)

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وألب املاء)منه من أأل)

730ي,ي)هكتار لفائدة) سقي مساحة)

وفاطلة) محلد  قباج  السيد ن 

لبطاقة) الحاملين  امو ح  الزهراء)

 BE720092 التعريف الوطنية رقمي)

.A370722(و

222

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بلوأب قرار أصدرته مد رة وكالة

ج/2020/3992 رقم  لسبو  املائي   الحوض 

بتاريخ)9) يسلبر)2020)الذي سيجري)

ذي) إ») امبارك  »بن  املسمى) بالعقار 

ي7888/2  عد ) العقاري  الرسم 

املتواأد بالجلاعة الترابية مطلاطة،)

من) ابتداء) تازة،) إقليم  تاهلة،)  ائرة 

تاريخ))2) نا ر)ي202)إ 2 غا ة)3ي) نا ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ي202)

من وا  ا ناون) الترخيص بجلب املاء)

من أأل سقي مساحة)55,)ي)هكتار)

عائشة) حلحول  السيدة  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.Z359570(رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بلوأب قرار أصدرته مد رة وكالة

ج/2020/3995 رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 بتاريخ)9) يسلبر)2020)الذي سيجري

ذي) الدمنة») »مزارع  املسمى) بالعقار 

ي0055/2ي  عد ) العقاري  الرسم 

باب) الترابية  بالجلاعة  املتواأد 

تازة،) إقليم  تازة،) مرزوقة،) ائرة 

إ 2) ي202) 2) نا ر) ( من تاريخ) ابتداء)

بحث علني في) ي202) 3ي) نا ر) غا ة)

املاء) بجلب  الترخيص  مشروع  شأن 

من وا  ا ناون من أأل سقي مساحة)

2,20)هكتارات لفائدة السيد  وسفي)

التعريف) لبطاقة  الحامل  احلد 

.Z22الوطنية رقم)7ي
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بلوأب قرار أصدرته مد رة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/3929

الذي) (2020 0ي) يسلبر) بتاريخ)

الفالحية) القطعة  عل2  سيجري 

املسلاة)»املرأة»)الكائنة بلزارع  وار)

 25 بتاريخ) كراء) عقد  ذات  الكراروة 

املتواأد بالجلاعة) (2020 أغسطس)

الخنيشات) قيا ة  توغيلت،) الترابية 

قاسم،) سيدي  إقليم  ورغة،)  ائرة 

إ 2) ي202) 0ي) نا ر) ( ابتداء)من تاريخ)

بحث علني في) ي202) 20) نا ر) غا ة)

بئر) بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

وألب املاء)منه من أأل سقي مساحة)

 GUELAG شركة) لفائدة  هكتار  (2,5

ملثلة في شخص ملثلها) (NEGOCE

الكنوني) بنعي�سى  السيد  القانوني 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GN 58رقم)02ي

225

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

 بلوأب قرار أصدرته مد رة وكالة
 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/0ي2020/20
الذي) (2020 0ي) يسلبر) بتاريخ)
سيجري عل2 العقار املدعو)»املرأة»)
التابع) »النشاونة») املسمى) باملكان 
ذي) النشاونة  الساللية  للجلاعة 
بتاريخ) (58 عد ) االستغالل  شها ة 
30)نوفلبر)2020)املتواأد بالجلاعة)
املساعدة) قيا ة  املساعدة،) الترابية 
إقليم سيدي)  ائرة سيدي سليلان،)
0ي) نا ر) ( من تاريخ) ابتداء) سليلان،)
ي202)إ 2 غا ة)20) نا ر)ي202)بحث)
الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 
بإنجاز ثقب وألب املاء)منه من أأل)
لفائدة) هكتارات  (5 مساحة) سقي 
الحاملة) الهيدوري  إلهام  السيدة 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.GA27(97
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

 بلوأب قرار أصدرته مد رة وكالة
 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/2009
الذي) (2020 0ي) يسلبر) بتاريخ)
العقار) املسمى  العقار  عل2  سيجري 
باملكان) »املرأة») املدعو) الجلاعي 
للجلاعة) التابع  »النشاونة») املسمى)
شها ة) ذي  النشاونة  الساللية 
االستغالل عد )57)بتاريخ)30)نوفلبر)
الترابية) بالجلاعة  املتواأد  (2020
سليلان،) سيدي  املساعدة،) ائرة 
من) ابتداء) سليلان،) سيدي  إقليم 
 20 إ 2 غا ة) ي202) 0ي) نا ر) ( تاريخ)
شأن) في  علني  بحث  ي202)  نا ر)
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وألب)
مساحة) سقي  أأل  من  منه  املاء)
خليل) السيد  لفائدة  هكتارات  (5
التعريف) لبطاقة  الحامل  الهيدوري 

.Gالوطنية رقم)52ي82ي
227

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

 بلوأب قرار أصدرته مد رة وكالة
 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/)ي2020/20
الذي) (2020 0ي) يسلبر) بتاريخ)
»التويزي) سيجري عل2 امللك املسمى)
عد ) العقاري  الرسم  ذي  («3
بالجلاعة) املتواأد  2335ي/30)
الشلح،) امحلد  سيدي  الترابية 
قيا ة أوال  نوال  ائرة وروغة،)إقليم)
0ي  ( من تاريخ) ابتداء) سيدي قاسم،)
 نا ر)ي202)إ 2 غا ة)20) نا ر)ي202 
بحث علني في شأن مشروع الترخيص)
بإنجاز ثقب وألب املاء)منه من أأل)
سقي مساحة)20ي),2)هكتارا لفائدة)
السيد احلد غراف ومن معه الحامل)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.D5583يي
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

 بلوأب قرار أصدرته مد رة وكالة
 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2ي2020/20
الذي) (2020 0ي) يسلبر) بتاريخ)
 سيجري عل2 امللك املسمى)»اسويللية»

 R/878ي عد ) العقاري  الرسم  ذي 
القطاعين) بن  شراكة  اتفاقية  وذي 
العقارات) حول  والخاص  العام 
الخاص) للللك  التابعة  الفالحية 
أكتوبر) )ي) بتاريخ) املغربية  للدولة 
الترابية) بالجلاعة  املتواأد  7ي20)
أوال  بن حلا ي،)قيا ة ازغار أوال  بن)
حلا ي  ائرة سيدي سليلان،)إقليم)
تاريخ)) من  ابتداء) سليلان،) سيدي 
20) نا ر) غا ة) إ 2  ي202) 0ي) نا ر)
مشروع) شأن  في  علني  بحث  ي202)
الترخيص بإنجاز ثقب وألب املاء)منه)
0ي)هكتارات) من أأل سقي مساحة)
 DOMAINE ARSAT شركة) لفائدة 
ملثلة في شخص ملثلها) (LIMOUN
بوخيلة) محلد  السيد  القانوني 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GK2رقم)3ي8ي
229
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

 بلوأب قرار أصدرته مد رة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/يي2020/20

الذي) (2020 0ي) يسلبر) بتاريخ)

سيجري عل2 العقار الجلاعي املسجل)

ي590  عد ) الرسلية  بالجريدة 

0ي20  20) يسلبر) بتاريخ) الصا ر 

تحت رقم))72)بالتحد د اإل اري)29 

باملكان املسمى)»مزارع  وار النوافلة»)

التابعة للجلاعة الساللية الشبانات)

 55 رقم) االستغالل  شها ة  ذي  ي)

املتواأد) (2020 نوفلبر) يي) بتاريخ)

بالجلاعة الترابية بير الطالب،) ائرة)

قاسم،) سيدي  إقليم  الشرار ة،)

ي202  0ي) نا ر) ( تاريخ) من  ابتداء)

بحث علني) ي202) 20) نا ر) إ 2 غا ة)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من أأل سقي) ثقب وألب املاء)

مساحة)2,9999)هكتار لفائدة السيد)

لبطاقة) الحامل  القر�سي  سليلان 

.G88529(التعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

 بلوأب قرار أصدرته مد رة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/)2020/397

 بتاريخ)0ي) يسلبر)2020)الذي سيجري

الجلاعي) العقار  املسمى  العقار  عل2 

املدعو بني ورزكن باملكان املسمى)»بني)

الساللية) للجلاعة  التابعة  ورزكن»)

بني ورزكن ذي شها ة االستغالل

 2020 نوفلبر) (3 بتاريخ) (805 رقم)

الترابية  ار) بالجلاعة  املتواأد 

العسلوجي) قيا ة  ار  العسلوجي،)

قاسم،) سيدي  إقليم  بهت،)  ائرة 

ي202  0ي) نا ر) ( تاريخ) من  ابتداء)

بحث علني) ي202) 20) نا ر) إ 2 غا ة)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من أأل سقي) ثقب وألب املاء)

السيد) لفائدة  هكتار  (2,50 مساحة)

لبطاقة) الحامل  العلراني  محلد 

.GN58233(التعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بلوأب قرار أصدرته مد رة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/3970

بتاريخ)3) يسلبر)2020)الذي سيجري)

عل2 العقار املسمى)»ملك العطار أ»)ذي)

املتواأد) (R/20078 الرسم العقاري)

قيا ة) بومعيز،) الترابية  بالجلاعة 

بومعيز،) ائرة سيدي سليلان،)إقليم)

سيدي سليلان،)ابتداء)من تاريخ))0ي 

 نا ر)ي202)إ 2 غا ة)20) نا ر)ي202 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وألب املاء)منه من أأل)

هكتارات) 702ي,2) مساحة) سقي 

لفائدة السيد احلد ابويبس الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.C22525ي
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بلوأب قرار أصدرته مد رة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/3983

الذي) (2020 0ي) يسلبر) بتاريخ)

العقار) املسمى  العقار  عل2  سيجري 

باملكان) »املرأة») املدعو) الجلاعي 

املسمى)»النشاونة»)التابع للجلاعة

شها ة) ذي  النشاونة  الساللية 
املتواأد) (59 عد ) االستغالل 
قيا ة) املساعدة،) الترابية  بالجلاعة 
سليلان،) سيدي  املساعدة،) ائرة 
من) ابتداء) سليلان،) سيدي  إقليم 
 20 إ 2 غا ة) ي202) 0ي) نا ر) ( تاريخ)
شأن) في  علني  بحث  ي202)  نا ر)
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وألب)
مساحة) سقي  أأل  من  منه  املاء)
هشام) السيد  لفائدة  هكتارات  (5
التعريف) لبطاقة  الحامل  الهيدوري 

.GA578الوطنية رقم)8ي
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

 بلوأب قرار أصدرته مد رة وكالة
 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/2025
الذي) (2020 0ي) يسلبر) بتاريخ)
»بن) املسمى) امللك  عل2  سيجري 
العقاري) الرسم  ذي  العربية»)
بالجلاعة) املتواأد  (R/3ي)8ي
بومعيز،) قيا ة  بومعيز،) الترابية 
إقليم سيدي)  ائرة سيدي سليلان،)
0ي) نا ر) ( من تاريخ) ابتداء) سليلان،)
ي202)إ 2 غا ة)20) نا ر)ي202)بحث)
الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 
بإنجاز ثقب وألب املاء)منه من أأل)
5))),0)هكتار لفائدة) سقي مساحة)
معه) ومن  خريبش  ا ريس  السيد 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GA5230((رقم
234

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

 بلوأب قرار أصدرته مد رة وكالة
 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/2022
الذي) (2020 0ي) يسلبر) بتاريخ)
سيجري عل2 العقار الجلاعي املسجل)
بالجريدة الرسلية عد )ي590)الصا ر)
تحت رقم) 0ي20) 20) يسلبر) بتاريخ)
 30/377(( العقاري) بالرسم  ي25)
سابقا باملكان) (29 بالتحد د اإل اري)

امبارك») اوال   »مزارع  وار  املسمى)

التابعة للجلاعة الساللية الشبانات)

92ي  رقم) االستغالل  شها ة  ذي  ي)

املتواأد) (2020 أكتوبر) (29 بتاريخ)

بالجلاعة الترابية بير الطالب،)قيا ة)

الشرار ة،) الطالب،) ائرة  بير  تكنة 

إقليم سيدي قاسم،)ابتداء)من تاريخ))

20) نا ر) غا ة) إ 2  ي202) 0ي) نا ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ي202)

املاء) وألب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 0,80 مساحة) سقي  أأل  من  منه 

هكتار لفائدة السيد امللياني املساوي)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GK227(9(رقم

235

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

 بلوأب قرار أصدرته مد رة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/9ي2020/20

الذي) (2020 0ي) يسلبر) بتاريخ)

الفالحية) القطعة  عل2  سيجري 

الزراعي) االصالح  بتعاونية  8ي) رقم)

املكتب) شها ة  ذات  اال ريسية 

للغرب) الفالحي  لالستثلار  الجهوي 

 2020 نوفلبر) 0ي) بتاريخ) 5ي)) رقم)

باب) الترابية  بالجلاعة  املتواأد 

الشرار ة،) زيرارة  ائرة  قيا ة  تيوكا،)

إقليم سيدي قاسم،)ابتداء)من تاريخ))

20) نا ر) غا ة) إ 2  ي202) 0ي) نا ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ي202)

الترخيص بإنجاز ثقب وألب املاء)منه)

هكتارات) (8 مساحة) سقي  أأل  من 

لخبيزي) فاطلة  السيدة  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.GK27222(رقم
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433 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) الجريدة الرسمية434  

238



435 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) الجريدة الرسمية436  



437 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) الجريدة الرسمية438  



439 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) الجريدة الرسمية440  
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441 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) الجريدة الرسمية442  



443 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 

5



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) الجريدة الرسمية444  

6



445 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) الجريدة الرسمية446  



447 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) الجريدة الرسمية448  



449 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) الجريدة الرسمية450  

7



451 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) الجريدة الرسمية452  

8



453 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 

9



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) الجريدة الرسمية454  



455 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) الجريدة الرسمية456  



457 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) الجريدة الرسمية458  



459 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) الجريدة الرسمية460  

10



461 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) الجريدة الرسمية462  

11



463 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 

40



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) الجريدة الرسمية464  



465 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) الجريدة الرسمية466  

239



467 الجريدة الرسميةعد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) 

إعالن بإيداع ونشر ووضع مشروع قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بمثابة مقرر



عد )25)5 - 22)ألا ى امو 2)222ي ))) نا ر)ي202) الجريدة الرسمية468  
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 رقم القطعة
 األرضية

بالتصميم

 أسماء وعناوين املالك أو املفروضمرجعها العقاري
أنهم املالك

مالحظاتمساحتها


