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 شروع  رسوم استدراكي يعدل االعالا عن  وضع ونشر  شروع  رسوم يعلن 

 بنه  ن املنفعة العت ة اثنية الطر4ق االقليمية رقم 4602  ن ا. ك

 3 + 400  إلى ا. ك 6 + 205 أجمتعة العوا ة عمتلة إلقليم طنجة 

- جهة طنجة اطواا الحسيمة الصتدر أتلجر4دة الرسمية عدد 5486 

7951أتتر4خ 20 ديسمبر 117)  .........................................................................

إعالا عن وضع ونشر  شروع  رسوم أإعالا با املنفعة العت ة اق�صي أتثليث 

الطر4ق الوطنية رقم 8  ن ا. ك 000 + 695 إلى ا. ك 000 + 704 

)إقليم صفرو( وبتلتخلي عن  لكية القطع األرضية الالز ة لهذا الغرض 

7952)إقليم صفرو( ........................................................................................

إعالا عن وضع ونشر  شروع  رسوم يلغي ويعوض  شروع  رسوم املنشور 

أتلجر4دة الرسمية عدد 5205 أتتر4خ 11 يوليو )11) واملعلن بنه  ن 

املنفعة العت ة ازو4د جمتعة سيدي حجتج واد حصتر  أتملتء الشروب 

 )إقليم  ديونة(  وانزع أموجبه  لكية القطعة األرضية الالز ة لهذا

7954 الغرض.....................................................................................................

إعالا عن إيداع  شروع  رسوم يعلن بنه  ن املنفعة العت ة  اق�صي أإنجتز 

 شروع لتجهيز  الحوض السقوي G 1 أإقليم اترودانت، وبنزع  لكية 

العقترات الالز ة إلنجتز الشطر الثت ن  ن قنوات السقي ذات القطر 

7956الكبير  أتلجمتعة التراأية بولوز أإقليم اترودانت .....................................

إعالا عن وضع ونشر  شروع  قرر اخلي تعديلي ملشروع  قرر التخلي الصتدر 

أتلجر4دة الرسمية عدد 5376 أتتر4خ 11 نوفمبر 115)،  شروع  قرر 

التخلي الصتدر أتلجر4دة الرسمية عدد 5386 أتتر4خ 20 ينتير 116) 

و شروع  قرر التخلي الصتدر أتلجر4دة الرسمية عدد 5498 أتتر4خ 11 

 ترس 118)،  يعلن بنه  ن املنفعة العت ة أنتء سد قدوسة وبنزع  لكية 

7970القطع األرضية الالز ة لهذا الغرض )إقليم الرشيدية(..........................

 5530 عدد  الرسمية  أتلجر4دة  املنشور  املرسوم  ملشروع  تعديلي  استدراك 

أتتر4خ 24 بكتوبر 118) وامللعن بنه  ن املفعة العت ة ازو4د  ركز أني 

ادرار والدواو4ر التتبعة لجمتعتت البصترة، عيا الصفت وبني ختلد أتملتء 

7977الصتلح للشرب )جمتعة عيا الصفت( إقليم وجدة بنكتد  ........................

إعالا عن وضع ونشر  سروع  رسوم يعلن بنه  ن املنفعة العت ة  ازو4د 

جمتعة إسلي أتملتء الصتلح للشرب انزع أموجبه  لكية القطعة األرضية 

7978الالز ة لهذا الغرض .................................................................................
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنوا في  يداا اإلشهتر القتنوني إثبتت هو4تهم والسلطتت املسندة إليهم.
وال اتحم1 اإلدارة بية  سؤولية فيمت يتعلق أمحموا اإلعالنتت.

 I.  -  إعالنات قانونية

 OUED NOUNE WIND

FARM 1
SARL AU

شركة  حدودة املسؤولية

ذات شر4ك وحيد
س.ت الدار البيحتء رقم 131371

افو4ت حصص اجتمتعية
تغيير في التسيير

احييا القتنوا األست�صي
حصص  افو4ت  عقد  أموجب 

و11  فبراير   11 أتتر4خ  اجتمتعية 

قرارات  و ححر   ،(1(1  ترس 

الشر4ك الوحيد في 11  ترس 1)1)، 

 OUED NOUNE شركة  ضمن 

وهي شركة ذات   ،WIND FARM 1

 سؤولية  حدودة ذات شر4ك وحيد 

الكتئن  درهم،   11.111 أربسمتل 

البيحتء،  أتلدار  االجتمتعي   قرهت 

الطتأق  الزرقطوني،  شترع   ،265
التجتري  أتلسج1  املسجلة  التتسع، 

 ،131371 احت رقم  أتلدار البيحتء 

اقرر  ت يلي :

 AFRICA GREEN افو4ت شركة 

التي  الحصص  لجميع   ENERGY

حصة   111 بي  اخصهت في الشركة، 

 AKUO شركة  لفتئدة  اجتمتعية 

.MAROC SAS

الطيب  السيد  استقتلة  تسجي1 

Teib TOUMERTE  ن  او يرتي 

 هت ه كمسير للشركة وتعييا السيد 

 Pierre-Antoine أيير بنطواا أراولد 

BERTHOLD  سيرا جديدا للشركة.

الشركة  غرض  صيتغة  إعتدة 

واحييا القتنوا األست�صي.

القتنوني  اإليداع  إنجتز  ام 

أتملحكمة التجتر4ة أتلدار البيحتء، في 

26  ترس 1)1) احت رقم 772034.
التسيير

1 P

 CORNING OPTICAL

 COMMUNICATIONS

MAROCCO

SARL

س.ت الربتط رقم 151191

نق1 املقر االجتمتعي للشركة  ن 
الدار البيحتء إلى الربتط

املؤرخ  املححر  أموجب 

للقرارات   2020 نوفمبر  أفتاض 

 CORNING أتلشركة  االستثنتئية 

 OPTICAL COMMUNICATIONS

ذات  شركة   ،MAROCCO SARL

املسؤولية، التي كتا  قرهت االجتمتعي 

 تواجد ب 59، شترع زرقطوني،  بنى 

،20360 البيحتء،  الدار   الورود، 

 ت يلي :

للشركة  االجتمتعي  املقر  نق1 

زنقة   ،2 الربتط   : إلى العنواا التتلي 

عنتأيت، سكتور 11، حي الر4تض.

تعدي1 للقتنوا األست�صي للشركة 

أتلتوافق.

ام إنجتز اإليداع القتنوني املتعلق 

أنق1 املقر االجتمتعي أكتتأة الحبط 

البيحتء،  أتلدار  التجتر4ة  أتملحكمة 

رقم  احت   ،(1(1 فبراير   15 في 

.765608

ام إنجتز اإليداع القتنوني املتعلق 

التجتري  أتلسج1  الشركة  أتسجي1 

أتملحكمة  الحبط  أكتتأة  أتلربتط 

11  ترس  في  أتلربتط،  التجتر4ة 

لقد ام   .111681 احت رقم   ،(1(1

التجتري  أتلسج1  الشركة  تسجي1 

أتلربتط، احت رقم 151191.

2 P

ATTIJARI AFRICA HOLDING

SA

س.ت الدار البيحتء رقم 407867

تعديالت في  جلس اإلدارة
اإلداري  املجلس  أموجب  ححر 

بشركة   2020 بكتوبر   19 املنعقد في 

 ATTIJARI AFRICA HOLDING

شركة  ستهمة  قرهت أتلدار البيحتء 

واملقيدة  يوسف،  شترع  والي   ،2

البيحتء  أتلدار  التجتري  أتلسج1 

احت رقم 407867، اقرر  ت يلي :

أوبكر  السيد  استقتلة  تسجي1 

Boubker JAÏ  ن  هت ه  جتي 

إدارة  وكرئيس  جلس  كمتصرف 

الشركة و دير عتم.

اسمتعي1  بحمد  السيد  تعييا 

 Ahmed Ismaïl DOUIRI الدو4ري 

رئيس  جلس إدارة جديد و دير عتم.

العتم  الجمع  أموجب  ححر 

العتدي املنعقد استثنتء في 30 بكتوبر 

املصتدقة  الشركتء  قرر   ،2020

أتتر4خ اإلداري  املجلس  قرارات   على 

19 بكتوبر 2020.

ام إنجتز اإليداع القتنوني أكتتأة 
أتلدار  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 
في 18  ترس 1)1)، احت  البيحتء، 

رقم 770658.
الرئيس

بحمد اسمتعي1 الدو4ري

3 P

ATTIJARI AFRICA HOLDING
SA

س.ت الدار البيحتء رقم 407867
الز4تدة في ربسمتل الشركة عن طر4ق 

االكتتتب نقدا
العتم  الجمع  أموجب  ححر 
11  ترس  في  املنعقد  العتدي  غير 
 ATTIJARI AFRICA بشركة   (1(1
شركة  ستهمة  قرهت   HOLDING
شترع  والي   ،2 البيحتء  أتلدار 
التجتري  أتلسج1  واملقيدة  يوسف، 
 ،407867 احت رقم  أتلدار البيحتء 

قرر الشركتء :
االجتمتعي  املتل  ربس  في  الز4تدة 
أمبلغ  نقدا  االكتتتب  طر4ق  عن 
ليزيد  ن  درهم   1.16(.111.111
300.000 درهم إلى 311.111.)1.16 
إصدار  طر4ق  عن  درهم، 
 111 سهم جديد  ن   11.6(1.111
نقدا  سهم،  كتتب  لك1  درهم 

و حررا  ن االكتتتب أأكمله.
تعدي1 القتنوا األست�صي أتلتوافق. 
ام إنجتز اإليداع القتنوني أكتتأة 
أتلدار  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 
25  ترس 1)1)، احت  في  البيحتء، 

الرقم 771819.
الرئيس

بحمد اسمتعي1 الدو4ري

4 P
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ALLIANCE EXPERTISE

 قر الشركة : املعراج سنتر، 311 شترع

عبد املو ن،  كتب رقم 64، الدار البيحتء

DICAPA
شركة  جهولة االسم ذات  جلس 

اإلدارة
الربسمتل : 55.460.500 درهم
 قرهت االجتمتعي : طر4ق 116

دوار سيدي  سعود، سيدي حجتج
ايط  لي1، الدار البيحتء

املرقم أتلسج1 التجتري 31177)
التعر4ف الحر4بي 40250679

اوسيع نشتط الشركة
على الجمع االستثنتئي العتم  أنتء 
ام اقر4ر  فبراير 1)1)   22 املؤرخ في 

 ت يلي :
اوسيع نشتط الشركة كتلتتلي :
صنتعة الورق والورق املقوى.

صتنع الدفتار املدرسية.
الورق  واوزيع  واصدير  استيراد 

والورق املقوى.
يتراب عن ذلك تعدي1 املتدة 3  ن 

النظتم الداخلي.
أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 
للدار  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 
 ،(1(1 17  ترس  أتتر4خ  البيحتء 

احت الرقم 771111.
التجتري  أتلسج1  التسجي1  ام 
احت الرقم   (1(1 17  ترس  أتتر4خ 

17)11  ن السج1 الترايبي.
املسير

5 P

ALLIANCE EXPERTISE

 قر الشركة : املعراج سنتر، 311 شترع

عبد املو ن،  كتب رقم 64، الدار البيحتء

IMMOCOR
شركة  حدودة املسؤولية

الربسمتل : 1.111.111 درهم
 قرهت االجتمتعي : 34 زنقة 

كونفونسيو الطتأق الثتلث الرقم 6
 الدار البيحتء

املرقم أتلسج1 التجتري 118697
التعر4ف الحر4بي 1168613

نق1 املقر االجتمتعي
على الجمع العتم االستثنتئي  أنتء 
اقرر  2020 سبتمبر   9 في   املؤرخ 

 ت يلي :

نق1 املقر االجتمتعي املوجود حتليت 
الطتأق  كونفونسيو  زنقة   34  : في 
إلى  البيحتء  الدار   6 الرقم  الثتلث 

العنواا التتلي :
أليوط  الديوانة سيدي  34 زنقة 

الدار البيحتء.
يتراب عن ذلك تعدي1 املتدة  ن 

النظتم األست�صي.
أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 
للدار  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 
 ،(1(1 15  ترس  أتتر4خ  البيحتء 

احت الرقم 769949.
التجتري  أتلسج1  التسجي1  ام 
احت الرقم   (1(1 15  ترس  أتتر4خ 

1)97  ن السج1 الترايبي.
6 P

ALLIANCE EXPERTISE

 قر الشركة : املعراج سنتر، 311 شترع

عبد املو ن،  كتب رقم 64، الدار البيحتء

DIMYAL
شركة  حدودة املسؤولية
الربسمتل : 111.111 درهم

 PARK Industriel : قرهت االجتمتعي 
CFCIM Bouskoura, Lot n°85

 الدار البيحتء
املرقم أتلسج1 التجتري 167111

التعر4ف الحر4بي 45886239
اوسيع نشتط الشركة
احو14 املقر االجتمتعي

على الجمع االستثنتئي العتم  أنتء 
ام اقر4ر  فبراير 1)1)   22 املؤرخ في 

 ت يلي :
اوسيع نشتط الشركة كتلتتلي :

صتنع الدفتار املدرسية.
صنتعة جميع  واد التغليف.
استيراد واصدير جميع املواد.

املوجود  االجتمتعي  املقر  نق1 
 PARK Industriel CFCIM : حتليت في
Bouskoura, Lot n°85 الدار البيحتء 
دوار   116 طر4ق   : إلى العنواا التتلي 
سيدي  سعود، سيدي حجتج ايط 

 لي1، الدار البيحتء.
يتراب عن ذلك تعدي1 املتدة 3 و4 

 ن النظتم الداخلي.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 

للدار  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 

 ،(1(1 23  ترس  أتتر4خ  البيحتء 

احت الرقم )77131.
التجتري  أتلسج1  التسجي1  ام 

احت الرقم   (1(1 23  ترس  أتتر4خ 

)1117  ن السج1 الترايبي.
املسير

7 P

ALLIANCE EXPERTISE

 قر الشركة : املعراج سنتر، 311 شترع

عبد املو ن،  كتب رقم 64، الدار البيحتء

 EPP TETOUAN PARA

PHARMACIE
شركة  حدودة املسؤولية

الربسمتل : 111.111 درهم

 قرهت االجتمتعي : 63، شترع  والي 

الحسن أن املهدي، اطواا

إنشتء شركة  حدودة املسؤولية
ذات الشر4ك الوحيد

في عرفي  ؤرخ  عقد   أمقت�صى 
7  ترس 2020 امت صيتغة القتنوا 

التأسي�صي لشركة  حدودة املسؤولية 

خصتئصهت على النحو التتلي :

 EPP TETOUAN  : اسم الشركة 

PARA PHARMACIE

هدف  يتجلى   : الشركة  نشتط 

الشركة في املغرب بو في بي ألد آخر إا 

كتا لحستبهت بو  ن بج1 شخص آخر 

في الشراء، البيع، االستيراد والتصدير 

أتلجملة وبتلتقسيط واإلنتتج.

لسلع الطبية والر4تضية.

وشبه  الصيدالنية  املواد 

الكيميتئية  واألدو4ة  صيدالنية، 

املختبرات  وبدوات  الطبية  الصحية 

والعطور  الجراحية  والعمليتت 

و ستححرات التجمي1، إ ت لحستبهت 

الختص بو نيتأة عن الغير، لالستهالك 

بو غيرهت.

وإدارة  واستغالل  خلق 

املستودعتت ووكتالت البيع املقصودة 

لهذا النشتط التجتري.

في  الشركتت  و واكبة  االستشترة 

ج1  في  االستثمتر4ة  املشتريع  إنجتز 

املجتالت.

الغير  بو  املبتشر  االستغالل 

املبتشر بو أتالشتراك  ع طرف ثتلث 

والتراخيص  اال تيتزات  جميع   ن 

والعال تت التجتر4ة وحقوق اال تيتز 

بو االستحواذ األخرى.

املشتركة املبتشرة بو غير املبتشرة 

في جميع الشؤوا، التجتر4ة املرابطة 

خالل  الذكر  ن  الستلفة  أتألشيتء 

إنشتء شركتت جديدة بو وكتالت كيفمت 

كتا نوعهت بو عن طر4ق املستهمة.

العمليتت  ك1  عت ة  وبصفة 

املتلية، العقتر4ة، التجتر4ة املنقولة بو 

غير املنقولة والتي لهت عالقة  بتشرة 

بو غير  بتشرة بهدف الشركة والقتألة 

لتسهي1 رقيهت واحقيقه.

 111.111 قيمته   : الربسمتل 

حصة   1111 إلى  درهم،  قسمة 

درهم للواحدة،  سندة   111 أقيمة 

.Médispharm إلى شركة

شترع  والي   ،63  : الشركة   قر 

الحسن أن املهدي، اطواا.

99 سنة انطالقت  ن اتر4خ   : املدة 

تسجيلهت أتلسج1 التجتري.

هيـأة التسيير : السيد عبد املجيد 

الداكر  والسيد  نير  جحيوي 

كمسيرين ملدة غير  حدودة.

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 

غتية 31 ديسمبر.

حول األربتح   : االحتيتط القتنوني 

5% ألج1 صندوق االحتيتطي  اقتطع 

القتنوني.

أتملحكمة  ام   : القتنوني  اإليداع 

أواسطة  البيحتء  أتلدار  التجتر4ة 

املركز الجهوي لالستثمتر لوالية الدار 

البيحتء.
هيئة التسيير

8 P
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األستتذ  حمد رشيد التدالوي

 وثق أتلدار البيحتء

67/69 شترع  والي ادريس األول

الطتأق األول الشقة رقم 3

 05.22.82.25.25.88 /15.((.8(.18.99

الفتكس : )15.1.)8.)).15

DIYAR OULMES 
S.A.R.L 

شركة  حدودة املسؤولية
ربسمتل اجتمتعي : 500.000 درهم

 23، شترع حسن العلوي
الدار البيحتء

السج1 التجتري 166831
التعر4ف الحر4بي 1681613

تغيير املقر االجتمتعي
القته  اوثيقي  عقد  أمقت�صى 
األستتذ  حمد رشيد التدالوي  وثق 
11  ترس  أتتر4خ  البيحتء  أتلدار 

1)1) قرر الشركتء  ت يلي :
للشركة االجتمتعي  املقر   تغيير 

 ن :
الدار  العلوي،  شترع حسن   ،23

البيحتء.
الطتأق  الغحفة  زنقة   ،28  : إلى 
األر�صي  كتب رقم 1 املعتر4ف الدار 

البيحتء.
أتلسج1  القتنوني  اإليداع  ام 
للدار  التجتر4ة  أتملحكمة  التجتري 
البيحتء أتتر4خ 26  ترس 1)1) احت 

رقم 772085.
للخالصة والبيـتا

األستتذ  حمد رشيد التدالوي

9 P

األستتذ  حمد رشيد التدالوي

 وثق أتلدار البيحتء

67/69 شترع  والي ادريس األول

الطتأق األول الشقة رقم 3

 05.22.82.25.25.88 /15.((.8(.18.99

الفتكس : )15.1.)8.)).15

 MAROCAINE DE 
 DEVELOPPEMENT ET
D’INVESTISSEMENT

S.A.R.L 
شركة  حدودة املسؤولية

ربسمتل اجتمتعي : 111.111.) 
درهم

 11، إقت ة الختلدية املنطقة 
الصنتعية أن  سيك سيدي عثمتا

الدار البيحتء
السج1 التجتري 179))1

افو4ت حق االنتفتع لجميع 
الحصص االجتمتعية

القته  اوثيقي  عقد  أمقت�صى 
األستتذ  حمد رشيد التدالوي  وثق 
أتلدار البيحتء أتتر4خ )1 ينتير 1)1).
فوت السيد عبد املولى رايب حق 
االنتفتع لجميع الحصص االجتمتعية 
 MAROCAINE التي يمتلكهت في شركة
 DE DEVELOPPEMENT ET
 D’INVESTISSEMENT S.A.R.L

وذلك لفتئدة السيدة هند رايب.
ام اإليداع القتنوني املركز الجهوي 
 1( أتتر4خ  لالستثمتر أتلدار البيحتء 
الشركة  تسجي1  وام   (1(1  ترس 
البيحتء  للدار  التجتر4ة  أتملحكمة 

احت رقم 769755.
للخالصة والبيـتا

األستتذ  حمد رشيد التدالوي

10 P

األستتذ  حمد رشيد التدالوي

 وثق أتلدار البيحتء
67/69 شترع  والي ادريس األول

الطتأق األول الشقة رقم 3

 05.22.82.25.88 /15.((.8(.18.99

الفتكس : )15.1.)8.)).15

LIDER 
S.A.R.L 

شركة  حدودة املسؤولية
ربسمتل اجتمتعي : 6.500.000 

درهم
 28، زنقة عحفة الطتأق األر�صي
 كتب 1 املعتر4ف، الدار البيحتء

السج1 التجتري 367861
التعر4ف الحر4بي 9117)17)

افو4ت حصص اجتمتعية
القته  اوثيقي  عقد  أمقت�صى 
األستتذ  حمد رشيد التدالوي  وثق 
أتلدار البيحتء أتتر4خ 2  ترس 1)1) 
الطتوي  املجيد  عبد  السيد  فوت 
والسيد  حمد شم�صي والسيد طترق 
االجتمتعية  حصصهم  ك1  لعمراني 
التي  اجتمتعية  حصة   45500
 LIDER SARL شركة  في  يمتلكونهت 
القتدر  عبد  ك1  ن  لفتئدة  وذلك 

الطتوي والسيد ادريس الطتوي.

ام  التفو4ت  هذا  وبمقت�صى 
استقتلة ك1  ن السيد عبد املجيد 
شم�صي  والسيد  حمد  الطتوي 
لعمراني  ن  هت هم  طترق  والسيد 

.LIDER SARL كمسيرين لشركة
وبمقت�صى هذا التفو4ت ام تعييا 
ادريس  والسيد  الطتوي  القتدر  عبد 
الطتوي كمسيرين شر4كيا وذلك ملدة 

غير  حددة.
الشركة  لز ة  ستصبض  وبذلك 
في جميع عقودهت أتلتوقيع املنفص1 
ملسيريهت عبد القتدر الطتوي والسيد 

ادريس الطتوي.
ام اإليداع القتنوني املركز الجهوي 
 16 أتتر4خ  لالستثمتر أتلدار البيحتء 
الشركة  تسجي1  وام   (1(1  ترس 
البيحتء  للدار  التجتر4ة  أتملحكمة 

احت رقم 770348.
للخالصة والبيـتا

األستتذ  حمد رشيد التدالوي

11 P

األستتذ  حمد رشيد التدالوي
 وثق أتلدار البيحتء

67/69 شترع  والي ادريس األول
الطتأق األول الشقة رقم 3

 05.22.82.25.88 /15.((.8(.18.99
الفتكس : )15.1.)8.)).15

FILMOUD 
S.A.R.L 

شركة  حدودة املسؤولية
ربسمتل اجتمتعي : 6.000.000 

درهم
إقت ة 151 املنطقة الصنتعية

أن  سيك سيدي عثمتا
الدار البيحتء

السج1 التجتري 377)17
افو4ت حق االنتفتع لجميع 

الحصص االجتمتعية
القته  اوثيقي  عقد  أمقت�صى 
التدالوي  رشيد  األستتذ  حمد 
أتتر4خ البيحتء  أتلدار    وثق 
عبد  السيد  فوت   (1(1 ينتير   1(
لجميع  االنتفتع  حق  رايب  املولى 
يمتلكهت  التي  االجتمتعية  الحصص 
لفتئدة   FILMOUD SARL في شركة 

السيدة هند رايب.

ام اإليداع القتنوني املركز الجهوي 

 1( أتتر4خ  لالستثمتر أتلدار البيحتء 

الشركة  تسجي1  وام   (1(1  ترس 

البيحتء  للدار  التجتر4ة  أتملحكمة 

احت عدد 769756.
للخالصة والبيـتا

األستتذ  حمد رشيد التدالوي

12 P

األ تنة امللكية للمغرب

29، شترع العلو4يا، رقم 1، الربتط

 SOCIETE SALSID MINNING

COMPAGNY
SARL

اأسيس شركة ش.ذ.م.م
أمقت�صى عقد عرفي حرر أتلربتط 

احديد  ام   (1(1 15  ترس  أتتر4خ 

نظتم شركة ذات  سؤولية  حدودة 

اتميز أتلخصتئص التتلية :

«صتلسيد  تينيا   : التسمية 

كو يتني« ش.ذ.م.م.

ذات  شركة   : القتنونية  الصقة 

 سؤولية  حدودة.

الهدف االجتمتعي :

استغالل املنتجم واملحتجر أجميع 

بنواعهت.

البحث واستغالل املوارد املعدنية.

القيتم أجميع العمليتت واألنشطة 

الحرور4ة لتحقيق بهداف الشركة.

نق1  حيتزة،  شراء،  دراسة، 

وبيع ا تيتز جميع  استغالل،  ابتدل، 

أراءات االختراع والعال تت التجتر4ة 

للحستب الختص أتلشركة.

طر4ق  عن  الحصص  اكتتتب 

املشتركة بو  االند تج  بو   املستهمة 

بو االكتتتب في األسهم بو الوحدات   

شركة  متثلة في  السندات   بو 

 بو في بي شركة بخرى. وبصفة عت ة 

جميع العمليتت التجتر4ة والصنتعية 

الغير  تحركة  بو  املتحركة  واملتلية، 

غير  بتشرة  بو  املرابطة  بتشرة 

أتألهداف املذكورة بعاله.

املدة : 99 سنة.
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درهم   111.111  : الربسمتل 

حصة اجتمتعية   1111  قسمة إلى 

الواحدة نسبت  للحصة  درهم   111

للشركتء كمت يلي :

السيد سيدي  حمد نور الشر4ف 

أتدوح 980 حصة اجتمتعية.

السيدة لال ضيتء أتدوح 20 حصة 

اجتمتعية.

 30 رقم  عمترة   : االجتمتعي  املقر 

شقة رقم 8 زنقة  والي احمد لوكيلي 

حستا الربتط.

التسيير : ام تعييا السيد سيدي 

أتدوح  الشر4ف  نور   و�صى  حمد 

غير  ملدة  وذلك  للشركة  كمسير 

 حدودة.

 : التجتري  أتلسج1  التقييد  رقم 

.151737

ام اإليداع القتنوني لدى املحكمة 

26  ترس  أتتر4خ  أتلربتط  التجتر4ة 

1)1) احت رقم )16)11.
أمثتأة  قتطف وبيتا

فير تك ش.ذ.م.م

13 P

LADY’S CHARM SPA
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 

قد   ،(1(1 15  ترس  أتتر4خ  امترة، 

املسؤولية  ذات  شركة  اأسيس  ام 

املحدودة بشر4ك وحيد.

LADY’S CHARM SPA : التسمية

حالقة   : االجتمتعي  الهدف 

واجمي1 النستء بو الرجتل.

ربسمتل الشركة :111.111 درهم 

فئة  حصة  ن   1111 إلى   قسمة 

111 درهم للحصة الواحدة.

فدوى ايت لحسن : 1111 حصة.

اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهتئي بي  ن اتر4خ وضع 

السج1 التجتري.

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 

31 ديسمبر  ن ك1 سنة  ت عدا السنة 

األولى ابتدئ  ن اتر4خ التسجي1.

املقر : رقم )118 الوفتق 1 امترة.

املسير : فدوى ايت لحسن.
 : التجتري  أتلسج1  التقييد  رقم 

.13(151

14 P

BOUMRAH REVETEMENT
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 

قد   ،(1(1 فبراير   4 أتتر4خ  الربتط، 

املسؤولية  ذات  شركة  اأسيس  ام 

املحدودة بشر4ك وحيد.

 BOUMRAH  : التسمية 

REVETEMENT

الهدف االجتمتعي : الرختم.
ربسمتل الشركة :111.111 درهم 

فئة  حصة  ن   1111 إلى   قسمة 

111 درهم للحصة الواحدة.

 حمد أو راح : 1111 حصة.

اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهتئي بي  ن اتر4خ وضع 

السج1 التجتري.

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 

31 ديسمبر  ن ك1 سنة  ت عدا السنة 

األولى ابتدئ  ن اتر4خ التسجي1.

املقر : دوار والد العيت�صي أوقنتدل 

سال.

املسير :  حمد أو راح.
 : التجتري  أتلسج1  التقييد  رقم 

.33163

15 P

EMINEXT
شركة  حدودة املسؤولية

ذات شر4ك وحيد

املقر االجتمتعي : العمترة إ الشقة 
رقم 5 نجمة الجنوب 3 الجديدة

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

17695

اأسيس شركة
أتتر4خ عرفي  عقد   أمقت�صى 

أتتر4خ 1)1)  سج1  ينتير   25 
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   11

األست�صي لشركة  حدودة املسؤولية 

أتملميزات التتلية :

شركة  حدودة   : الشركة  شك1 

املسؤولية ذات شر4ك وحيد.

EMINEXT : تسمية الشركة

 - :  شورة وإدارة  غرض الشركة 

اصدير واستيراد - بشغتل  ختلفة.

العمترة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 3 الجنوب  نجمة   5 رقم  الشقة  إ 

الجديدة.

املبلغ  حدد   : الشركة  ربسمتل 

درهم  قسم إلى 1111  في 111.111 

درهم   111 أقيمة  اجتمتعية  حصة 

الشر4ك  اسم  في  الواحدة  للحصة 

 : احاللي  نصيف  السيد  الوحيد 

1111 حصة اجتمتعية.

السيد  الشركة  يدير   : التسيير 

للبطتقة  الحت 1  احاللي  نصيف 

رقم  االلكترونية  للتعر4ف  الوطنية 

)HA1775 ملدة غير  حدودة.

اإليداع  ام   : القتنوني  اإليداع 

لدى  الحبط  أكتتأة  القتنوني 

املحكمة االأتدائية أتلجديدة أتتر4خ 

23 فبراير 1)1) احت رقم 26065.
خالصة وبيتا

16 P

L’ARTISAN DU MOBILIER
SARL

يوم عرفي  سج1  عقد   أموجب 

العتم  الجمع  قرر   (1(1 فبراير   4

 L’ARTISAN DU MOBILIER شركة 

املسؤولية  لشركة  حدودة   SARL

و قرهت  درهم،   111.111 ربسمتلهت 

الربتط،   - 47 زنقة جب1 ازكى اكدال 

 ت يلي :

أيا  الحصص  ت  أيع   وافقة 

جهة  لحسن  ن  لبو4ني  السيد 

والسيد أن املليض عبد اللطيف  ن 

جهة بخرى.

خروج السيدة لبو4ني لحسن  ن 

الشركة.

املليض أن  السيد   تعييا 

لبو4ني  والسيد  اللطيف  عبد 

نورالدين كمسيرين للشركة.

القتنوني  أتإليداع  القيتم  ام 
التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط  أكتتأة 
أتلربتط أتتر4خ 24  ترس 1)1) احت 

رقم 831).
17 P

A.B DECOUPE
 COMPLEXE IMMOGZEN

 ROUTE DE RABAT RDC N°9
GZENAYA - TANGER

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشر4ك وحيد

سج1  عرفي  عقد  أمقت�صى 
ام   (1(1 5  ترس  أتتر4خ  أطنجة 
 A.B القتنوا األست�صي لشركة  وضع 
DECOUPE SARL AU ذات املميزات 

التتلية :
عمتد  ألعبيد  السيد   : الشر4ك 
أتتر4خ الجنسية  زداد    غربي 
أتيت عميرة شتوكة  يوليو 1997   15
ايت أتهت والستكن أتملجمع الحسني 
طنجة،  اجزنتية   39 رقم   2 نور   3
رقم  التعر4ف  لبطتقة  والحت 1 

.JH3(161
 A.B DECOUPE SARL : التسمية

.AU
الغرض : 

 SCIAGE ET RABOTAGE DU
.BOIS

الربسمتل : حدد ربسمتل الشركة 
في 111.111 درهم  قسمة إلى 1111 
للحصة  درهم   111 فئة  حصة  ن 

الواحدة خصصت كمت يلي :
السيد ألعبيد عمتد 1111 حصة.

 COMPLEXE  : االجتمتعي  املقر 
 IMMOGZEN ROUTE DE RABAT

RDC N°9 GZENAYA - TANGER
املدة : 99 سنة.

السيد  تعييا  ام   : التسيير 
ألعبيد عمتد  سيرا للشركة ملدة غير 

 حدودة.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
)1  ترس  أتتر4خ  أطنجة  التجتر4ة 

1)1) احت رقم 2487.
أمثتأة  قتطف وبيتا

18 P
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HERAKLES ORTHOPEDIE
 AVENUE FARASDAK PLACE

MOZART SOUS SOL N°1

TANGER

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

سج1  عرفي  عقد  أمقت�صى 

ام   (1(1 2  ترس  أتتر4خ  أطنجة 

لشركة  األست�صي  القتنوا  وضع 

 HERAKLES ORTHOPEDIE SARL

ذات املميزات التتلية :

الشركتء :

انتس  غربي  الحبتب  السيد 

28 بغسطس  الجنسية  زداد أتتر4خ 

بشترع  والستكن  أمكنتس   1978

 40 إقت ة  ر4م رقم   7 زنقة  الشرفتء 

الوطنية  للبطتقة  والحت 1  اطواا، 

غتية إلى  صتلحة   D346672  رقم 

25 بأر14 1)1).

اوفيق  غربي  افريشة  السيد 

بأر14   17 أتتر4خ  الجنسية  زداد 

ب  والستكن  املدينة  أفتس   1978

 جموعة 11 رقم 545 أرج  والي عمر 

الوطنية  للبطتقة  والحت 1   كنتس، 

غتية إلى  صتلحة   D55181(  رقم 

19 بأر14 1)1).

 HERAKLES  : التسمية 

.ORTHOPEDIE

الغرض : 

 MARCHAND D’APPAREIL

.ORTHOPEDIE

الربسمتل : حدد ربسمتل الشركة 

في 111.111 درهم  قسمة إلى 1111 

للحصة  درهم   111 فئة  حصة  ن 

الواحدة خصصت كمت يلي :

السيد الحبتب انتس 800 حصة.

السيد افريشة اوفيق 200 حصة.

 AVENUE  : االجتمتعي  املقر 

 FARASDAK PLACE MOZART

SOUS SOL N°1 - TANGER

املدة : 99 سنة.

السيد  تعييا  ام   : التسيير 

الحبتب  غربي  اللطيف  عبد 

ينتير  فتاض  أتتر4خ  الجنسية  زداد 

املنصور  أتجزئة  الستكن   ،1916

والحت 1  855  كنتس،  رقم 

للتعر4ف  الوطنية  للبطتقة 

غتية إلى  صتلحة   D54438  رقم 

1)1)  سيرا للشركة ملدة  يونيو   23

غير  حدودة.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

16  ترس  أتتر4خ  أطنجة  التجتر4ة 

1)1) احت رقم 2582.
أمثتأة  قتطف وبيتا

19 P

GOCAR EL FATH شركة
ش.ذ.م.م

رقم 1318، السفلي، اجزئة الفتض

خر4بكة

اأسيس
أتتر4خ عرفي  عقد   أمقت�صى 

أخر4بكة ام اأسيس   (1(1 5  ترس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصتئص التتلية :

GOCAR EL FATH : التسمية

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة.

 ،1318 رقم   : االجتمتعي  املقر 

السفلي، اجزئة الفتض، خر4بكة.

الربسمتل : 111.111 درهم  وزع 

على 1111 حصة قيمة الحصة 111 

درهم.

اوزيع ربس املتل :

 340  : است ة  جمراني  السيد 

حصة.

السيد جمراني عبد املجيد : 330 

حصة.

 330  : أوجعراوي  السيدة  ينة 

حصة.

الهدف االجتمتعي : 

أيع العجالت.

أيع قطع غيتر السيترات وبجزائهت.

أيع بجزاء الحواسيب.

بست ة  السيد جمراني   : التسيير 

ملدة غير  حدودة.

فتاض  ابتدئ  ن   : املتلية  السنة 

ديسمبر أتستثنتء   31 ينتير وانتهي في 

السنة األولى التي ابدب بعد التسجي1 

في السج1 التجتري.

الشركة  تسجي1  ام   : التسجي1 

أتلسج1 التجتري أتملحكمة االأتدائية 

أتتر4خ  6955 رقم  احت   أخر4بكة 

 25  ترس 1)1).
 وجز وبيتا

20 P

BRIGARD

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

أمقت�صى عقد عرفي بسال أتتر4خ 

القتنوا  وضع  ام   ،(1(1 ينتير   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة ذات الخصتئص التتلية :

.BRIGARD : التسمية االجتمتعية

الهدف االجتمتعي :  قتول في ب ن 

املبتني العتم بو الختص.

املقر االجتمتعي : رقم 63، زنقة 4، 

حي الجديد، ايفلت.

املدة االجتمتعية : 99 سنة.

الربسمتل االجتمتعي : حدد ربسمتل 

الشركة في  بلغ 111.111 درهم  وزع 

على 1111 حصة  ن فئة 111 درهم 

للحصة وزعت كمت يلي :

الدين  صطفى  جمتل  السيد 

500 حصة ؛

 500 اإلله  عبد  فتطن  السيد 

حصة.

ام تعييا السيد جمتل   : التسيير 

الدين  صطفى، كمسير للشركة ملدة 

غير  حدودة.

ام التسجي1 في السج1 التجتري 

أتملحكمة  الحبط  كتتأة  لدى 

االأتدائية أتيفلت احت رقم 789.

21 P

ASSIF MOUKHALEF
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشر4ك واحد
أمقت�صى عقد عرفي بسال أتتر4خ 
ام وضع القتنوا   ،(1(1 فبراير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 
ذات  واحد  بشر4ك  املحدودة 

الخصتئص التتلية :
 ASSIF  : االجتمتعية  التسمية 

.MOUKHALEF SARL AU
الهدف االجتمتعي : 

نق1 البحتئع ؛
اتجر  واد البنتء ؛

 قتول األعمتل املتنوعة بو البنتء.
املقر االجتمتعي : حي الصفتء، رقم 1، 
القر4ة،   ،2 شترع افر4قيت  ح1 رقم 

سال.
املدة االجتمتعية : 99 سنة.

الربسمتل االجتمتعي : حدد ربسمتل 
الشركة في  بلغ 111.111 درهم  وزع 
على 1111 حصة  ن فئة 111 درهم 

للحصة وزعت كمت يلي :
السيد اللحمة حسن 1111 حصة ؛

املجموع 1111 حصة.
التسيير : ام تعييا السيد اللحمة 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  حسن، 

 حدودة.
ام التسجي1 في السج1 التجتري 
أتملحكمة  الحبط  كتتأة  لدى 

االأتدائية بسال احت رقم 1))33.
22 P

AI SERVICES
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشر4ك واحد
أمقت�صى عقد عرفي بسال أتتر4خ 
ام وضع القتنوا   ،(1(1 فبراير   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 
ذات  واحد  بشر4ك  املحدودة 

الخصتئص التتلية :
.AI SERVICES : التسمية االجتمتعية

الهدف االجتمتعي :
 قتول في التنظيف والبستنة ؛

 قتول األعمتل املتنوعة بو البنتء ؛
االستشترات اإلدار4ة.
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حليمة  إقت ة   : االجتمتعي  املقر 
طر4ق   ،28 شقة   ،11 عمترة   ،2

القنيطرة، سال.
املدة االجتمتعية : 99 سنة.

الربسمتل االجتمتعي : حدد ربسمتل 
الشركة في  بلغ 111.111 درهم  وزع 
على 1111 حصة  ن فئة 111 درهم 

للحصة وزعت كمت يلي :
الدين  صطفى  جمتل  السيد 

500 حصة ؛
 1111 كوثر  ألقت�صي  السيدة 

حصة.
السيدة  تعييا  ام   : التسيير 
ألقت�صي كوثر، كمسيرة للشركة ملدة 

غير  حدودة.
ام التسجي1 في السج1 التجتري 
أتملحكمة  الحبط  كتتأة  لدى 

االأتدائية بسال احت رقم 19)33.
23 P

شركة ديكور اسيو اسماعيلي
ش.م.م

رقم 673  كرر، سكتور 2، حي 
 والي اسمتعي1، سال

العتم  الجمع  ملححر  ابعت 
االستثنتئي للشركتء أتتر4خ فتاض فبراير 
أتتر4خ  الربتط  في  املسجلة   ،(1(1 

2 فبراير 1)1) اقرر  ت يلي :
اسيو  ديكور  شركة  اصفية 

اسمتعيلي ش.م.م.
إغالق التصفية وإأراء املصفي.

إغالق السنوات املتلية.
كتتأة  لدى  القتنوني  اإليداع  ام 
الحبط أتملحكمة االأتدائية بسال أتتر4خ 

29  ترس 1)1) احت عدد  36289.
24 P

شركة أمنزار سيغفيس
ش.م.م ذات شر4ك وحيد

رقم 26، اجزئة جنتا املعمورة، سال 
الجديدة

ابعت ملححر الجمع العتم االستثنتئي 
 للشر4ك الوحيد أتتر4خ 3 فبراير 1)1)، 
فبراير   9 أتتر4خ  الربتط  في  املسجلة 

1)1) اقرر  ت يلي :

سيرفيس  ب نزار  الشركة  اصفية 

ش.م.م ش.و.

إغالق التصفية وإأراء املصفية.

إغالق السنوات املتلية.

كتتأة  لدى  القتنوني  اإليداع  ام 

الحبط أتملحكمة االأتدائية بسال أتتر4خ 

25  ترس 1)1) احت عدد 91)36.

25 P

STE FMA SOLUTION ERP
SARL AU

العتدي  الغير  العتم  الجمع  قرر 

املنعقد أتتر4خ 8 فبراير 1)1) لشركة 

FMA SOLUTION ERP شركة ذات 

وحيد  بشر4ك  املحدودة  املسؤولية 
درهم  قرهت   111.111 ربسمتلهت 

 ،9 شقة   17 عمترة رقم   : االجتمتعي 

شترع بأطتل، بكدال، الربتط،  ت يلي :

- الشروع في التصفية املسبقة   1

للشركة.

فلورر  السيد  تركت  تعييا   -  2

اندر أيير كمصفي للشركة.

 : ب  التصفية  احديد  قر   -  3

عمترة رقم 17، شقة 9، شترع بأطتل، 

بكدال، الربتط.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

التجتر4ة أتلربتط أتتر4خ 24  ترس 1)1) 

.D11(159 احت رقم

26 P

STE GFLSEC
SARL AU

العتدي  الغير  العتم  الجمع  قرر 

املنعقد أتتر4خ 2 نوفمبر 2020 لشركة 

املسؤولية  ذات  شركة   GFLSEC
درهم   111.111 ربسمتلهت  املحدودة، 

:  جموعة الححى   قرهت االجتمتعي 

سال   ،3 شقة   17 عمترة  الخير، 

الجديدة، سال،  ت يلي :

- الشروع في التصفية املسبقة   1

للشركة.

السني  ايمتا  السيدة  تعييا   -  2

كمصفية للشركة.

 : ب  التصفية  احديد  قر   -  3
 17 عمترة  الخير،  الححى   جموعة 

شقة 3، سال الجديدة، سال.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
االأتدائية بسال أتتر4خ 4  ترس 1)1) 

.D36131 احت رقم
27 P

STE AMAR’S CLEAN
SARL AU

اأسيس شركة
أتتر4خ  عرفي  عقد   أمقت�صى 
بسال اقرر اأسيس   (1(1 )1  ترس 
بشر4ك  املسؤولية  شركة  حدودة 

وحيد أتلخصتئص التتلية :
بعمتل   : االجتمتعية  التسمية 

كليتا.
املقر االجتمتعي : شترع اأن هيثم، 
قطتع البدر، رقم 4، حي واد الذهب، 

العيتيدة، سال.
الهدف :  صبنة.

سنة اأتداء  ن اتر4خ   99  : املدة 
إحداثهت الفعلي.

ابتدئ  ن   : االجتمتعية  السنة 
فتاض ينتير وانتهي في 31  ن ديسمبر 

 ن ك1 سنة.
في  حدد   : االجتمتعي  الربسمتل 
 1111 درهمت  قسم على   111.111

حصة أقيمة 111 درهم.
الشركة  سيرة  ن   : التسيير 
طرف السيد بعمتل السعيد املدة غير 

 حدودة.
التجتري  أتلسج1  التقييد  رقم 

.33245
أتملحكمة  الطلب  إيداع  ام 
 االأتدائية بسال أتتر4خ 25  ترس 1)1) 

احت الرقم 36284.
28 P

STE OURZAZATE IT
 SARL

ربسمتلهت االجتمتعي : 111.111 درهم
 قرهت االجتمتعي : رقم 115 حي 
الوحدة،  تجر رقم 3، ورزازات

اأسيس
أورزازات  عقد  ؤرخ  أمقت�صى 
يوم 24 فبراير 1)1) ام وضع القتنوا 
األست�صي لشركة  حدودة املسؤولية 

ذات السمتت التتلية :

 STE OUARZAZATE  : التسمية 

.IT SARL

الهدف :

و عدات  املعلو تاية  األجهزة  أيع 

شبكة  واالاصتالت  عدات  املكتاب 

املعلو تاية و ستلز تتهت ؛

كت يرات   : األجهزة  جميع  أيع 

التحكم  و عدات  املراقبة 

و ستلز تتهت ؛

املراقبة  عدات  كت يرات  اركيب 

التحكم و ستلز تتهت ؛

الطبتعة جميع بنواع اإلعالنتت ؛

العمليتت  عت ة  ختلف  وبصفة 

املنقولة  والعقتر4ة  املتلية  التجتر4ة، 

وغير املنقولة التي  ن شأنهت اوسيع 

نشتط الشركة.

اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 

اأسيسهت النهتئي.

الربسمتل االجتمتعي : 111.111 درهم 

 قسم إلى 1111 حصة اجتمتعية  ن 

حررت  درهم لك1 واحدة،   111 فئة 

أكت لهت و نحت  قتأ1 الشر4كتا :

السيد فرحتا يتسيا  ستهم ب 

500 حصة ؛

السيد ا زاوط يونس  ستهم ب 

500 حصة.

السيدين  تعييا  ام   : التسيير 

فرحتا يتسيا وا زاوط يونس  ديري 

للشركة، ملدة غير  حددة.

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 

31 ديسمبر.

اإليداع  ام   : القتنوني  اإليداع 

االأتدائية  املحكمة  لدى  القتنوني 

أورزازات أتتر4خ 5  ترس 1)1) احت 

التجتري  السج1  11315  ن  رقم 

التحليلي.
 لخص قصد النشر

ائتمتنية الوردة لالستشترات أورزازات

29 P
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STE O2LIFE MAROC
ربسمتلهت االجتمتعي : 111.111 درهم

 قرهت االجتمتعي : حي اكمي الجديد، 

ار يكت، ورزازات

تعدي1 في الهدف االجتمتعي
العتم  الجمع  أمقت�صى  ححر 

فبراير   17 االستثنتئي املنعقد أتتر4خ 

1)1) اقرر  ت يلي :

تعدي1 األنشطة التتلية :

أيع املعدات الطبية و ستلز تتهت ؛

كراء املعدات الطبية.

ب :

أيع املعدات الطبية وشبه الطبية 

الطب  و عدات  العظتم  لتقو4م 

الجراحي ؛

كراء املعدات شبه الطبية.

إضتفة النشتط التتلي :

أيع  ستححرات التجمي1 واملواد 

الكيميتئية ) نتجتت النظتفة(.

حذف النشتط التتلي :

استشترة طبية عن بعد.

اإليداع  ام   : القتنوني  اإليداع 

االأتدائية  املحكمة  لدى  القتنوني 

أورزازات أتتر4خ 5  ترس 1)1) احت 

رقم 163.
 لخص قصد النشر

ائتمتنية الوردة لالستشترات أورزازات

30 P

NAVANTIA
SARL AU

AU CAPITAL DE 511.111 DHS

 .SIEGE SOCIAL : (6 AV 

 HASSAN II. IM BMCE. 3EME

ETAGE APP N°7. NADOR

أتتر4خ  املنعقد  املححر  أمقت�صى 

قرر املسير الوحيد   (1(1 11  ترس 

 NAVANTIA نتفتنسيت  شركة  في 

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

 500.000 الشر4ك الوحيد ربسمتلهت 

درهم،  ت يلي :

النظتم  4  ن  املتدة  تعدي1   -  1

األست�صي للشركة أإضتفة :

شترع   26  : املقر الجديد للشركة 
 ،7 رقم   ،3 الطتأق  الثتني،  الحسن 

النتضور.

النظتم  9  ن  املتدة  تعدي1   -  2

األست�صي للشركة أإضتفة :

يحيى  سيرا  طترق  السيد  يح1 

للشركة  ع إضتفة السيدين :

املتلكي عبد العز4ز ؛

اكروني  حمد.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 

الحبط أتملحكمة االأتدائية أتلنتضور 

أتتر4خ 15  ترس 1)1) احت رقم 547.

31 P

KE.NA.TO
SARL AU

 شركة  حدودة املسؤولية 

ذات شر4ك واحد
ربسمتلهت : 1111 درهمت

سج1 اجتري )الربتط( 151681

اأسيس
امت   (1(1 فبراير   18 أتتر4خ 

لشركة  األست�صي  النظتم  صيتغة 

KE.NA.TO SARL AU شركة  حدودة 
املسؤولية ذات شر4ك واحد، ربسمتلهت 
1111 درهمت،  قرهت االجتمتعي 6 زنقة 

 ،16 الشقة   ،4 الطتأق  ضتية عوى، 

بكدال، الربتط.

الشر4ك الوحيد :

السيد  حمد اوفيق عواد، الحت 1 

ب   A117316 للبطتقة الوطنية رقم 

11 حصص.

شراء،  أيع،   : التجتري  النشتط 

استيراد واصدير املنتجتت الصنتعية.

غير  ملدة  الشركة  تسيير  فوض 

 حددة للسيد  حمد اوفيق عواد، 

رقم  الوطنية  للبطتقة  الحت 1 

.A117316

أتلسج1  القتنوني  اإليداع  ام 

التجتر4ة  املحكمة  لدى  التجتري 

أتلربتط أتتر4خ 25  ترس 1)1) احت 
رقم 183)11.

32 P

خبير  حتسب

بد الشركتء

)11، شترع أوركوا، الدار البيحتء

 STE ARABO-AFRICAINE DE

 DISTRIBUTION D’EITION

ET DE PRESSE
SAPRESS

شركة املستهمة
ربسمتلهت : 30.000.000 درهم

 قرهت االجتمتعي : 70 شترع 

سجلمتسة، الدار البيحتء

السج1 التجتري : 36173

I - وفقت لقرارات الجمع العتم الغير 

العتدي املنعقد أتتر4خ 1) بكتوبر 119) 

اقرر  ت يلي :

اوسيع غرض الشركة ليشم1 التجترة 

 تعددة القنوات، والتجترة االلكترونية، 

وبنشطة الدفع اإللكتروني ؛

للشركة  ن  التجتري  املقر  نق1 

70، شترع سجلمتسة، الدار البيحتء 

أكر  بأو  شترع  البيحتء  الدار  إلى 

القتدري سيدي  عروف 20280 ؛

و4  ن النظتم   2 تعدي1 الفص1 

األست�صي للشركة.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام   -  II

الحبط لدى املحكمة التجتر4ة أتلدار 

البيحتء أتتر4خ 18  ترس 1)1) احت 
رقم 770703.

 ن بج1 املستخرج واإلشترة

33 P

خبير  حتسب

بد الشركتء

)11، شترع أوركوا، الدار البيحتء

SPORTYTECH AFRICA
 شركة  حدودة املسؤولية 

ذات الشر4ك الوحيد
ربسمتلهت : 111.111 درهم

 قرهت االجتمتعي :  ركز التجترة 11 
زنقة الحر4ة، الطتأق 3 الشقة 6، 

حي أنجدية، الدار البيحتء

السج1 التجتري : 372359

وفقت ملححر الشر4ك الوحيد   -  I

ام   2020 بكتوبر   18 املنعقد أتتر4خ 

ااختذ القرارات التتلية :

إغالق نهتئي لتصفية الشركة ؛

إأراء ذ ة وإعفتء املصفي للشركة 

السيد Cyril CASANOVA ؛

السج1  الشركة  ن  شطب 

التجتري ؛

للمصفي  الصالحيتت  افو4ض 

للقيتم أتإلجراءات القتنونية الالز ة.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام   -  II

الحبط لدى املحكمة التجتر4ة أتلدار 

 (1(1 فبراير   24 أتتر4خ  البيحتء 

احت رقم 770700.
 ن بج1 املستخرج واإلشترة

املصفي

34 P

خبير  حتسب

بد الشركتء

)11، شترع أوركوا، الدار البيحتء

MOUHIMATECH

SARL AU

شركة  حدودة املسؤولية

ربسمتلهت : 13.711 درهم

  قرهت االجتمتعي : الدار البيحتء 

23 زنقة أور4د، الطتأق الثتني، 

الشقة رقم 4، الصخور السوداء

السج1 التجتري : 457235

الغير  العتم  الجمع  أمقت�صى   -  I

ديسمبر   17 أتتر4خ  املنعقد  العتدي 

2020، ام ااختذ القرارات التتلية :

أقيمة  الشركة  ربسمتل  رفع 

11).1 درهم لنقله  ن 511.)1 درهم 

إلى 13.711 درهم.

و7  ن النظتم   6 تعدي1 الفص1 

األست�صي للشركة.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام   -  II

الحبط لدى املحكمة التجتر4ة أتلدار 

البيحتء أتتر4خ 26 ينتير 1)1) احت 

رقم 711)76.
 ن بج1 املستخرج واإلشترة

التسيير

35 P
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خبير  حتسب

بد الشركتء

)11، شترع أوركوا، الدار البيحتء

BLED ELHARCHIA
SARL AU

 شركة  حدودة املسؤولية 

ذات شر4ك وحيد

ربسمتلهت : 11.111 درهم

 قرهت االجتمتعي : 111 شترع 

يعقوب املنصور، الطتأق الثتني، 

الشقة 4، الدار البيحتء

السج1 التجتري : 188517

وفقت ملححر الشر4ك الوحيد   -  I

ام   (1(1 ينتير   26 أتتر4خ  املنعقد 

ااختذ القرارات التتلية :

نق1 املقر االجتمتعي للشركة  ن 

رحتل  شترع   ،1(1 البيحتء  الدار 

 : إلى  الخت س  الطتأق  املسكيني، 

الطتأق  111 شترع يعقوب املنصور، 

الثتني، الشقة 4، الدار البيحتء ؛

األست�صي  النظتم  صيتغة  إعتدة 

للشركة.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام   -  II

الحبط لدى املحكمة التجتر4ة أتلدار 

 (1(1 فتاض  ترس  أتتر4خ  البيحتء 

احت رقم 767907.
 ن بج1 املستخرج واإلشترة

التسيير

36 P

خبير  حتسب

بد الشركتء

)11، شترع أوركوا، الدار البيحتء

GLOBAL SOUTH PARTNERS
شركة املستهمة

ربسمتلهت : 200.000 درهم

 قرهت االجتمتعي : 46 شترع 

الزرقطوني، الطتأق الثتني، الشقة 

رقم 6، الدار البيحتء

السج1 التجتري : 395193

العتم  الجمع  لقرارات  وفقت   -  I

الغير العتدي املنعقد أتتر4خ 31 ديسمبر 

2020 ام ااختذ القرارات التتلية :

ح1 واصفية الشركة وديت ؛

 Hicham السيد  إنهتء  هتم 

OUBALLOUK كمسير للشركة.

 Hicham السيد  تعييا 

للشركة،  كمصفي   OUBALLOUK

واحديد  هت ه وصالحيتاه.

الشركة  اصفية  احديد  قر 

العنواا  في  وثتئقهت  حفظ  و كتا 

التتلي : 46 شترع الزرقطوني، الطتأق 

الثتني، الشقة رقم 6، الدار البيحتء.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام   -  II

الحبط لدى املحكمة التجتر4ة أتلدار 

 (1(1 فتاض  ترس  أتتر4خ  البيحتء 

احت رقم 767906.
 ن بج1 املستخرج واإلشترة

التسيير

37 P

 STE ANOU FOURAGES 

ET TRAVAUX
SARL AU

اأسيس
أمقت�صى عقد عرفي  سج1   -  1

ام   (1(1 11  ترس  أميدلت أتتر4خ 

وضع القتنوا األست�صي للشركة ذات 

وحيد،  بشر4ك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات التتلية :

 STE ANOU  : التسمية 

.FOURAGES ET TRAVAUX

الهدف : 

حفر اآلأتر ؛

نق1 البحتئع ؛

استيراد واصدير.

دوار ايت  ولي،   : املقر االجتمتعي 
زايدة،  يدلت.

يوم  اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهتئي للشركة  ت عدا في 

حتلة الفسخ املسبق بو التمديد.
ربسمتل الشركة : 111.111 درهم 

فئة  حصة  ن   1111 على   قسم 

111 درهم للحصة الواحدة، اكتتبت 

كتلتتلي :

1111 حصة للسيد أوخليق عبد 

الحميد.

الشركة  تسيير  يتولى   : التسيير 

السيد أوخليق عبد الحميد ملدة غير 

 حددة.

السنة االجتمتعية : ابتدئ في فتاض 

ينتير وانتهي في 31  ن ديسمبر  ن ك1 

سنة.

- ام اإليداع القتنوني أمصلحة   2

كتتأة الحبط لدى املحكمة االأتدائية 

 (1(1 17  ترس  أتتر4خ   أميدلت 
السج1  رقم   (1(1/8( رقم  احت 

التجتري 2689.

38 P

 STE HIBAOUHNIA

TRAVAUX
SARL AU

اأسيس
أمقت�صى عقد عرفي  سج1   -  1

ام   (1(1 11  ترس  أميدلت أتتر4خ 

وضع القتنوا األست�صي للشركة ذات 

وحيد،  بشر4ك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات التتلية :

 STE HIBAOUHNIA  : التسمية 

.TRAVAUX SARL AU

الهدف : 

بشغتل  ختلفة بو البنتء ؛

نيكوس ؛

دراسية واركيب نظتم الري.

دوار ا ز14 ايت   : املقر االجتمتعي 

عمر وحستين،أو ية،  يدلت.

يوم  اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهتئي للشركة  ت عدا في 

حتلة الفسخ املسبق بو التمديد.
ربسمتل الشركة : 111.111 درهم 

فئة  حصة  ن   1111 على   قسم 

111 درهم للحصة الواحدة، اكتتبت 

كتلتتلي :

1111 حصة للسيد فرحتا اهنية.

الشركة  تسيير  يتولى   : التسيير 

السيد فرحتا اهنية ملدة غير  حددة.

السنة االجتمتعية : ابتدئ في فتاض 

ينتير وانتهي في 31  ن ديسمبر  ن ك1 

سنة.

- ام اإليداع القتنوني أمصلحة   2

كتتأة الحبط لدى املحكمة االأتدائية 

 (1(1 17  ترس  أتتر4خ   أميدلت 

السج1  رقم   (1(1/83 رقم  احت 

التجتري 691).

39 P

STE CONSUME LY
SARL

اأسيس
أمقت�صى عقد عرفي  سج1   -  1

ام   (1(1 فبراير   5 أتتر4خ  أميدلت 

وضع القتنوا األست�صي للشركة ذات 

املميزات  ذات  املحدودة،  املسؤولية 

التتلية :

 STE CONSUME LY  : التسمية 

.SARL

الهدف : 

اجترة املواد الغذائية العت ة ؛

نيكوس.

زنقة   165 رقم   : املقر االجتمتعي 

 ،2 الر4تض  اجزئة  أن عطية،  ز4ري 

 يدلت.

يوم  اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهتئي للشركة  ت عدا في 

حتلة الفسخ املسبق بو التمديد.

ربسمتل الشركة : 111.111 درهم 

فئة  حصة  ن   1111 على   قسم 

111 درهم للحصة الواحدة، اكتتبت 

كتلتتلي :

احمتد  ايت  للسيد  حصة   500

عصتم ؛

احمتد  ايت  للسيد  حصة  و500 

 حمد ب يا.

التسيير : يتولى تسيير الشركة ك1 

 ن السيد ايت احمتد عصتم والسيد 

غير  ملدة  ب يا  احمتد  حمد  ايت 

 حددة.

السنة االجتمتعية : ابتدئ في فتاض 

ينتير وانتهي في 31  ن ديسمبر  ن ك1 

سنة.
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- ام اإليداع القتنوني أمصلحة   2

كتتأة الحبط لدى املحكمة االأتدائية 

 (1(1 فبراير   16 أتتر4خ   أميدلت 

السج1  رقم   (1(1/51 رقم  احت 

التجتري 2639.

40 P

DIGITAL VIRGO MAROC

SARL AU

 شركة  حدودة املسؤولية 

ذات شر4ك وحيد

ربسمتلهت : 8.800.000 درهم

 قر الشركة : الهنتء، اجزئة 27، 

شترع عبد الهتدي أوطتلب، رقم 27 

)الطر4ق القديمة ألز ور( جمتعة 

بنفت، الدار البيحتء

س.ت الدار البيحتء رقم 661.)11

ت.م للمقتولة : 111533651111171

اير4ك  السيد  الستقتلة  ابعت 

)Eric Tiberghien(  ن  ايبيرغيا 

أتتر4خ  التسيير  في  كرشيك  وكتلته 

قرارات  وبموجب   ،(1(1 ينتير   26

27 ينتير  الشر4ك الوحيد املؤرخة في 

والذي ام تسجي1  ححر4ه   ،(1(1

ام   (1(1 8  ترس  في  أتلدار البيحتء 

 Mounia( تعييا السيدة  ونية ارهزاز

در4م  أإقت ة  الستكنة   )Terhzaz

76، سيدي عبد الرحمتا  كتردا رقم 

في  شر4كة  أصفة  البيحتء  أتلدار 

ايبيرغيا  السيد  عن  عوضت  التسيير 

)Tiberghien( ملدة غير  حدودة.

ام إنجتز اإليداع القتنوني أكتتأة 

في  البيحتء  الدار  أمحكمة  الحبط 

23  ترس 1)1) احت رقم 771371 

في  املنجز  التجتري  السج1  وتعدي1 

نفس اليوم.
عن إعالا، الشر4ك في التسيير

41 P

FUS GESTION

S.A

شركة  ستهمة ذات  جلس إدارة

ربسمتلهت 300.000 درهم

 قرهت االجتمتعي :  حج اأن خلدوا، 

الربتط

السج1 التجتري أتلربتط

 رقم 70367

تغيير السنة املتلية
تغيير املقر االجتمتعي

تغيير التسمية االجتمتعية
تعدي1 الغرض االجتمتعي
تعدي1 النظتم األست�صي

أمقت�صى  ححر  داوالت 

العتدية  غير  العت ة  الجمعية 

2020 قرر  25 يونيو  املنعقدة أتتر4خ 

 FUS GESTION املستهموا بشركة 

السنة  وإغالق  فتض  اتر4خ  تعدي1 

يونيو   30 إلى  يوليو  املتلية  ن فتاض 

للسنة املوالية عوض فتاض ينتير إلى 

31 ديسمبر.

أمقت�صى  ححر الجمعية العت ة 

غير العتدية املنعقدة أتتر4خ 20 يوليو 

أتلشركة  ت  املستهموا  قرر   2020

يلي :

 FUS الشركة  ن  تسمية  تغيير 

.FUS S.A إلى GESTION S.A

تغيير املقر االجتمتعي  ن  حج اأن 

خلدوا الربتط، املغرب، إلى بكتديمية 

الفتض،  حي  الر4ت�صي،  االاحتد  فتض 

الربتط.

تغيير الغرض االجتمتعي ليقتصر 

في  الر4تضية  األقستم  إدارة  على 

جمعية ااحتد الفتض الر4ت�صي.

األست�صي  أتلنظتم  تعدي1  إجراء 

للشركة.

اإليداع القتنوني ام أكتتأة ضبط 

أتتر4خ  أتلربتط  التجتر4ة  املحكمة 

4 فبراير 1)1) احت رقم 781.

42 P

بودير4ك 

 كتب للخبرة واملحتسبة

36 ب شترع بنفت الدار البيحتء

OFISCO
SARL

شركة  حدودة املسؤولية
ربسمتلهت 6.000.000 درهم

 قرهت االجتمتعي : الدار البيحتء 
إقت ة كنزة 15، زنقة اأن طفي1 - حي 

النخي1
سج1 اجتري  الدار البيحتء

رقم 313193
احر4ر الربع املتبقي  ن ربسمتل 

الشركة
1 - أمقت�صى قرارهم الجمتعي غير 
العتدي أتتر4خ 11 فبراير 1)1)، قرر 
 »OFISCO SARL» بشركة  الشركتء 
ربسمتل  املتبقي  ن  الربع  احر4ر 
الشركة وهو أمبلغ 1.511.111 درهم.
أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام   -  2
الحبط لدى املحكمة التجتر4ة أتلدار 
 (1(1 24  ترس  أتتر4خ  البيحتء  

احت رقم 1)7716.
 ن بج1 املستخرج واإلشترة

التسيير

43 P

بودير4ك 

 كتب للخبرة واملحتسبة

36 ب شترع بنفت الدار البيحتء

NETAFFILIATION MAROC
S.A

شركة  حدودة املسؤولية
ربسمتلهت 300.000 درهم

 قرهت االجتمتعي : ايكنوبترك، طر4ق 
CT 11(9 و RS 111 النواصر، زاو4ة

 كتب رقم 325، الطتأق الثتلث
سج1 اجتري  الدار البيحتء

رقم 273425
استمرار بنشطة الشركة

املختلط  العتم  الجمع  قرر   -  1
العتدي السنوي وغير العتدي املنعقد 
2020 للمستهميا  20 بكتوبر  أتتر4خ 
 NETAFFILIATION» بشركة 
بنشطة  استمرار   »MAROC S.A

الشركة، رغم الخسترات املسجلة.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام   -  2
الحبط لدى املحكمة التجتر4ة أتلدار 
 2020 ديسمبر   11 أتتر4خ  البيحتء  

احت رقم 757344.
 ن بج1 املستخرج واإلشترة

 جلس اإلدارة

44 P

بودير4ك 

 كتب للخبرة واملحتسبة

36 ب شترع بنفت الدار البيحتء

 GENERALE INDUSTRIELLE
 DES PRODUITS

   ALIMENTAIRES DU
MAROC - GIPAM

S.A
شركة املستهمة

ربسمتلهت 8.394.400 درهم
 قرهت االجتمتعي : أكلم 18 طر4ق 

الجديدة وعلى بعد 6 كلم على طر4ق 
لعسيالت املحطة - أرشيد

سج1 اجتري  أرشيد رقم 4675
استمرار بنشطة الشركة

املختلط  العتم  الجمع  قرر   -  1
العتدي السنوي وغير العتدي املنعقد 
للمستهميا   2020 يونيو   30 أتتر4خ 
استمرار   »GIPAM S.A» بشركة 
الخسترات  رغم  الشركة،  بنشطة 

املسجلة.
أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام   -  2
االأتدائية  املحكمة  لدى  الحبط 
 2020 سبتمبر   17 أتتر4خ  أبرشيد  

احت رقم 31)1.
 ن بج1 املستخرج واإلشترة

 جلس اإلدارة

45 P

بودير4ك 

 كتب للخبرة واملحتسبة

36 ب شترع بنفت الدار البيحتء

CARVEN
S.A

شركة املستهمة
ربسمتلهت 65.787.900 درهم

 قرهت االجتمتعي : أبرشيد كلم 18 
طر4ق الجديدة وعلى بعد 6 كلم على 

طر4ق لعسيالت املحطة
سج1 اجتري  أرشيد رقم 1865

استمرار بنشطة الشركة
املختلط  العتم  الجمع  قرر   -  1
العتدي السنوي وغير العتدي املنعقد
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للمستهميا   2020 يونيو   30 أتتر4خ   

استمرار   »CARVEN S.A« بشركة 

الخسترات  رغم  الشركة،  بنشطة 

املسجلة.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام   -  2

االأتدائية  املحكمة  لدى  الحبط 

 2020 سبتمبر   17 أتتر4خ  أبرشيد  

احت رقم 9))1.
 ن بج1 املستخرج واإلشترة

 جلس اإلدارة

45Pمكرر

BELISIMA DE TRANSPORT
أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتتر4خ 

الشركة  ح1  ام   (119 يوليو   29

 BELISIMA DE TRANSPORT

سيحم1  رشيد  أت عروف  والشر4ك 

صفة املصفي طيلة  دة التصفية.

أإقت ة  التصفية  احديد  قر  ام 

هرهورة   5 شقة   11 عمترة  كرا ة 

امترة.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

يوليو   20 أتتر4خ  أتلربتط   التجتر4ة 

.D1156(1 2020 احت رقم

46 P

L’ATELIER D’ARCHI
شركة  حدودة املسؤولية ذات 

الشر4ك الوحيد

ربسمتلهت 111.111 درهم

املقر الرئي�صي : شقة  جموعة 

 117A115 سكنية 18 شقة رقم

املجمع السكني النجتح ات سنة امترة

ابعت لقرار الجمع العتم االستثنتئي 

لشركة   2020 نوفمبر   25 أتتر4خ 

شركة   L’ATELIER D’ARCHI

الشر4ك  ذات  املسؤولية   حدودة 

الشركة  اصفية  إقرار  ام  الوحيد 

يحيت  حسنتء  السيدة  وتسمية 

واحديد  قر  للشركة  كمصفية 

التصفية ب شقة  جموعة سكنية 

املجمع   117A115 رقم  شقة   18

السكني النجتح ات سنة امترة.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
التجتر4ة أتلربتط احت رقم 118)11 

وبتتر4خ 23  ترس 1)1).
47 P

ED INGENIERIE
شركة ذات  سؤولية  حدودة
أربسمتل قدره 111.111 درهم

املقر االجتمتعي : 294 شترع الحسن 
الثتني شقة رقم 9 الطتأق الخت س 

الربتط
السج1 التجتري : 151717

ام  قد  عرفي  عقد  أمقت�صى 
الخصتئص  احم1  شركة  اأسيس 

التتلية :
.ED INGENIERIE : التسمية

ذات  شركة   : القتنونية  الصفة 
 سؤولية  حدودة.

:  كتب  االجتمتعي  الهدف 
الدراستت - بشغتل املتنوعة بو البنتء 

- بشغتل الهندسة املدنية.
ربس املتل : 111.111 درهم.

اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهتئي.

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 
31 ديسمبر  ن ك1 سنة  ت عدا السنة 

األولى ابتدئ  ن اتر4خ التسجي1.
شترع   294  : االجتمتعي  املقر 
الطتأق   9 رقم  الثتني شقة  الحسن 

الخت س ديور الجت ع الربتط.
التسيير : السيد ايت سعيد  حمد 

ملدة غير  حدودة.
رقم التسجي1 أتلسج1 التجتري : 

.151717
48 P

IFACONSEIL
S.A

ربسمتلهت : 2.960.000 درهم
 C8 13 قرهت االجتمتعي : سكتور 

حي الر4تض الربتط
سج1 اجتري : 86035
استمرار نشتط الشركة

العت ة  الجمعية  ملححر  وفقت 
 IFACONSEIL«» لشركة  املختلطة 
قرر  ،2020 يونيو   30 أتتر4خ   SARL

الشركة  نشتط  استمرار  الشركتء   

الصتفية  الوضعية  با  أتلرغم 

ربسمتل  ربع  بق1  ن  بصبحت 

الشركة.

السج1  في  القتنوني  اإليداع  ام 

نوفمبر   9 أتتر4خ  أتلربتط  التجتري 

2020 احت رقم 118311.

49 P

MAGIES DU TERROIR

شركة ذات  سؤولية  حدودة 

بشر4ك واحد

أربسمتل قدره 111.111 درهم

املقر االجتمتعي : 294 شترع الحسن 

الثتني شقة رقم 9 الطتأق الخت س 

الربتط

السج1 التجتري : 151583

ام  قد  عرفي  عقد  أمقت�صى 

الخصتئص  احم1  شركة  اأسيس 

التتلية :

 MAGIES DU  : التسمية 

.TERROIR

ذات  شركة   : القتنونية  الصفة 

 سؤولية  حدودة بشر4ك واحد.

وبيع  شراء   : االجتمتعي  الهدف 

 ستححرات التجمي1 واوزيعهت.

ربس املتل : 111.111 درهم.

اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهتئي.

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 

31 ديسمبر  ن ك1 سنة  ت عدا السنة 

األولى ابتدئ  ن اتر4خ التسجي1.

شترع   294  : االجتمتعي  املقر 

الطتأق   9 رقم  الثتني شقة  الحسن 

الخت س الربتط.

نسر4ن  ونزى  السيدة   : التسيير 

ملدة غير  حدودة.

رقم التسجي1 أتلسج1 التجتري : 

.151583

50 P

DW IMPORT EXPORT
شركة ذات  سؤولية  حدودة 
أربسمتل قدره 111.111 درهم

املقر االجتمتعي : 294 شترع الحسن 
الثتني شقة رقم 9 الطتأق الخت س 

الربتط
السج1 التجتري : 151691

ام  قد  عرفي  عقد  أمقت�صى 
الخصتئص  احم1  شركة  اأسيس 

التتلية :
 DW IMPORT  : التسمية 

.EXPORT
ذات  شركة   : القتنونية  الصفة 

 سؤولية  حدودة.
استيراد   : االجتمتعي  الهدف 
واصدير املالبس واألحذية واملنتجتت 

الغذائية.
ربس املتل : 111.111 درهم.

اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهتئي.

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 
31 ديسمبر  ن ك1 سنة  ت عدا السنة 

األولى ابتدئ  ن اتر4خ التسجي1.
شترع   294  : االجتمتعي  املقر 
الطتأق   9 رقم  الثتني شقة  الحسن 

الخت س الربتط.
التسيير : السيدة سنتء الفطواكي.
رقم التسجي1 أتلسج1 التجتري : 

.151691
51 P

LA SOCIETE REAL EST
SARL

شركة ذات  سؤولية  حدودة
ربسمتلهت 111.111 درهم

 قرهت االجتمتعي : أتلدار البيحتء 
11، زنقة الحر4ة، الطتأق الثتلث، 

شقة 5
أديواا  اوثيقية  عقود  أموجب 
األستتذ احستا أنسودة،  وثق أتلدار 

البيحتء، ام  ت يلي :
حصة   600 لـ  الرقبة  حق  هبة 
التي يملكهت السيد رشيد  اجتمتعية 
 : بأنتئه  لفتئدة  أتلشركة  املنجرة 

املنجرة ) حمد، اأوبكر(.
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االستثنتئي  العتم  الجمع   ححر 

الذي ااخذ القرارات اآلاية :

 600 لـ  الرقبة  حق  هبة  قبول 

السيد  طرف  اجتمتعية  ن  حصة 
املنجرة   : رشيد املنجرة لفتئدة بأنتئه 

) حمد، اأوبكر(.
تعدي1 الفصول 6 و 7  ن القتنوا 

األست�صي للشركة.

األست�صي  القتنوا  صيتغة  إعتدة 

للشركة.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

أتتر4خ  البيحتء  أتلدار  التجتر4ة 

22 فبراير 1)1) احت رقم 766811.
للنشر واإليداع

ديواا األستتذ احستا أنسودة
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GOLD LERA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتمتعي : حي املغرب العربي 
رقم 2859 شترع اأن خلدوا املسيرة 

2 امترة
ربسمتلهت 111.111 درهم

املؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

أتتر4خ 8  ترس 1)1) امت املصتدقة 

ذات  لشركة  األست�صي  القتنوا  على 

املسؤولية املحدودة :

GOLD LERA SARL : التسمية

السج1 التجتري : 119)13.

املغرب  حي   : االجتمتعي  املقر 
2859 شترع اأن خلدوا  العربي رقم 

املسيرة 2 امترة.

أيع األجهزة   : النشتط االجتمتعي 

املنزلية والتصدير واالستيراد.

املتل  ربس  حدد   : الربسمتل 

درهم   111.111 في  بلغ  الشركة 

حصة اجتمتعية   1111  قسمة إلى 

للحصة  قسمة  درهم   111 أقيمة 

كتلتتلي :

لحسن الرحتلي : 700 حصة.
ز4نب لعلوي : 111 حصة.

اأتستم الرحتلي : 111 حصة.

يوسف الرحتلي : 111 حصة.

: تسير الشركة  ن طرف  التسيير 

السيد لحسن الرحتلي.

 دة الشركة : 99 سنة.

لدى  القتنوني  اإليداع  ام  وقد 

أتتر4خ أتمترة  االأتدائية   املحكمة 

 17  ترس 1)1) احت رقم 657.
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STE ZAROILI COMPTA CONSULTING

    Travaux de comptabilité

 RAYHAN 11, ANGLE RUE DE FES ET RUE

 IBNOU EL KHATIB

الهتاف : 0535280535

Comptable_zaroili@hotmail.fr

TAZA BLOC  
شركة  حدودة املسؤولية ذات 

الشركة الوحيد

ربسمتلهت االجتمتعي : 111.111 درهم

املقر االجتمتعي : دوار صف اللوزة 

جمتعة  كنتسة الشرقية

أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتتر4خ 

الشر4ك  قرر   (119 يوليو  فتاض 

 »TAZA BLOC» لشركة  الوحيد 

ذات  املسؤولية  شركة  حدودة 

الشر4ك الوحيد  ت يلي :

الرفع  ن قيمة ربسمتل الشركة 

 1.611.111 درهم إلى   111.111  ن 

درهم أز4تدة 1.511.111 درهم وذلك 

اجتمتعية  حصة   15.111 أخلق 

جديدة  ن فئة 111 درهم.

للشركة  االجتمتعي  املقر  احو14   

 ن دوار صف اللوزة جمتعة  كنتسة  

الجديد  العنواا  إلى  اتزة  الشرقية 

«طترق  املسمى  امللك   : في  املوجود 

جمتعة  كنتسة   اللوزة  صف    »1

الشرقية اتزة.

اإليداع  ام   : القتنــوني  اإليداع 

الحبط  كتتأة  لدى  القتنوني 

يوم أتتزة  االأتدائية   للمحكمة 

عدد  احت   (1(1 24  ترس   

.165/161
إ حتء : كمتل أيشو
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MECA PDR
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
لشر4ك واحد

رقم السج1 التجتري 11659
أتتر4خ عرفي  عقد   أمقت�صى 
القتنوا  ام وضع   ،(1(1 4  ترس   
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 
املحدودة لشر4ك واحد اتلخص فيمت 

يلي :
MECA PDR SARL AU : التسمية
 - :  يكتنيكي  االجتمتعي  الهدف 

األشغتل املختلفة - والتمو4ن.
املقر االجتمتعي : رقم 118 قصر 

ايمزوغيا الخنك الرشيدية.
 111.111  : الشركة  ربسمتل 

درهم.
عبد  حميدي  السيد   : التسيير 
الوطنية  البطتقة  رقم  الواحد 

.UC20250
سج1 التجتري رقم 11659 أتتر4خ 
23  ترس 1)1) أتملحكمة االأتدائية 

أتلرشيدية.
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LOW COST PRO
ش.م.م ش.و

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
وشر4ك وحيد

ربسمتلهت 111.111 درهم
 قرهت االجتمتعي : العمترة 4، الشقة 
25، زنقة الدار البيحتء، حستا - 

الربتط
اأسيس

عرفي  حرر  عقد  أموجب   -  1
 2020 نوفمبر   3 أتتر4خ  الربتط  في 
املسؤولية  ذات  شركة  اأسيس  ام 
ذات  وحيد،  وشر4ك  املحدودة 

املميزات التتلية :
 LOW COST» شركة   : التسمية 

PRO« ش.م.م ش.و.
ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

املسؤولية املحدود وشر4ك وحيد.
التسيير  في  استشترة   : الهدف 

والتكو4ن.

 ،4 العمترة   : االجتمتعي  املقر 
البيحتء،  الدار  زنقة   ،25 الشقة 

حستا - الربتط.
 111.111  : ربس املتل االجتمتعي 
درهم  جزب إلى 1111 حصة  ن فئة 
111 درهم للحصة الواحدة  دفوعة 
أتلكت 1 واملخصصة للشر4ك الوحيد: 
 1111  : للسيد ديكة عبد الوافي 

حصة.
ام تعييا السيد ديكة   : التسيير 
للشركة  وحيد  كمسير  الوافي  عبد 

لفترة غير  حدودة.
السنة االجتمتعية : ابتدئ السنة 
االجتمتعية  ن فتاض ينتير وانتهي في 

آخر ديسمبر  ن ك1 سنة.
لهذا  القتنوني  اإليداع  وام   -  2
هيئة  لدى  الحبط  أكتتأة  املححر 
أتتر4خ أتلربتط  التجتر4ة   املحكمة 
 25  ترس 1)1) احت رقم 116)11.
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 PHARMACIE LAHKIM
DRISS

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشر4ك واحد

اأسيس
في  املوقع  عرفي  عقد  أمقت�صى 
أتتر4خ  واملسج1   (1(1 فبراير   5
 RE6866 احت رقم   (1(1 6 فبراير 
ام وضع قتنوا بست�صي لشركة ذات 
وحيد  بشر4ك  املحدودة  املسؤولية 

والتي احم1 الخصتئص التتلية :
 PHARMACIE  : التسمية 

.LAHKIM DRISS
يبيع  صيدلي   : االجتمتعي  الهدف 

أتلتقسيط.
درهم   1.511.111  : ربسمتل 
 31 أتتر4خ  املستهمة  أمقت�صى عقد 
ينتير   30 املسج1 في   2020 ديسمبر 
1)1) احت رقم RE 5357 ام احو14 
ادريس  الحكيم  الذاتي  الشخص 
 C423899 رقم  ب.ت.و  الحت 1 
والذي كتا  سجال أتلسج1 التجتري 
أتتونتت احت رقم 1176 إلى شخص 
 PHARMACIE اسم  احت   عنوي 

.LAHKIM DRISS
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اتفرانت  :  ركز  االجتمتعي  املقر 

غفصتي اتفرانت.

املسير : الحكيم ادريس.

املدة : 99 سنة.

اإليداع  ام   : القتنوني  اإليداع 

أتتر4خ  أتتونتت  االأتدائية  أتملحكمة 

2  ترس 1)1) احت رقم 1)/1)1).

 1811  : التجتري  السج1  رقم 

اتونتت.
أمثتأة  قتطف وبيتا
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 كتب األستتذ  حمد السو�صي صدوق

 وثق

62، شترع  حمد الخت س، إقت ة أدر، الطتأق 

الثتني، فتس

الهتاف : 8.97/18).15.35.91

الفتكس : 05.35.94.00.56

LA SOCIETE PROMETHIUM
SARL

أمقت�صى عقد اوثيقي أتتر4خ   -  1

اأسيس  ام   ،2020 ديسمبر   18

ذات  لشركة  األست�صي  النظتم 

وخصتئصهت   سؤولية  حدودة 

كتلتتلي :

اسم  الشركة  اأخذ   : التسمية 

.PROMETHIUM« SARL«

الغرض : غرض الشركة هو :

اإلنعتش العقتري أكتفة بشكتله.

بو  للبنتء  األرا�صي  جميع  شراء 

القرو4ة  بو  الححر4ة  األ الك  بي 

واستغاللهت أك1 الوستئ1.

والبنتء  التجزئة  بعمتل  جميع 

واجهيز األرا�صي للبنتء.

بشك1  واملتتجرة  والبيع  الشراء 

واألرا�صي  العقترات  لجميع  عتم 

والعمترات السكنية بو بي  متلكتت 

بخرى.

اأجير العقترات.

واملواد  املنتجتت  جميع  استيراد 

وبدوات البنتء.

العمليتت  جميع  بعم،  وبشك1 

والعقتر4ة  والصنتعية  التجتر4ة 

بشك1 املرابطة  واملتلية  واملنقولة 

أتألشيتء   غير  بتشر  بو    بتشر 

با  يحتم1  والتي  بعاله  املذكورة 

وكذلك  واطو4رهت،  احقيقهت  تعزز 

بي  شتركة  بتشرة بو غير  بتشرة، 

في  األشكتل،  شك1  ن  بي  أموجب 

الشركتت التي تسعى لتحقيق بهداف 

 متثلة بو ذات صلة.

احديد  ام   : االجتمتعي  املقر 

فتس،  في  للشركة  االجتمتعي  املقر 

أريستيجيت،  قطعة   ،56 رقم 

الخي1،  25،  لعب  رقم   كتب 

 LA SOCIETE» عند   وطنة 

 GLOBAL INFRASTRUCTURE

 DEVELOPMENT NORTH

.»AFRICA »G.I.D.N.A

يوم  اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 

تسجيلهت في السج1 التجتري.

احديد  ام   : الشركة  ربسمتل 

درهم   111.111 ربسمتل الشركة في 

 111 أقيمة  سهم   111 إلى   قسمة 

اخصيص  ام  والتي  للسهم،  درهم 

للشركتء،  التتلي  النحو  على  األسهم 

 قتأ1  ستهمتتهم :

السيد ز4د الحبتبي : 400 سهم.

السيد جالل عبتأو : 400 سهم.

السيد احمد را�صي : 200 سهم.

إجمتلي األسهم : 1111 سهم.

أتعييا  الشركتء  يقوم   : اإلدارة 

 دير4ن  شتركيا لفترة غير  حدودة.

السيد ز4د الحبتبي.

السيد جالل عبتأو.

السيد احمد را�صي.

لدى  القتنوني  اإليداع  ام   -  2

التجتر4ة  املحكمة  الحبط  كتتأة 

26  ترس 1)1) احت رقم  أفتس في 

.(1(1/1113
أمثتأة  قتطف وبيتا

األستتذ  حمد السو�صي صدوق
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CORONA VOYAGES
SARL

كورونت بسفتر ش.م.م
98  كرر، شترع عقبت اأن نتفع، 

سيدي  و ن - الدار البيحتء
اصفية  بكرة

شركة  لشركتء  العتم  الجمع  إا 
 CORONA ش.م.م  بسفتر  كورونت 
أتتر4خ  املنعقد   VOYAGES SARL
على  وافق  قد   (1(1 ينتير   (1
أراء  إعطتء  التصفية  ع  حستأتت 
عمليتت  ذ ة للمصفي وصرح أتنتهتء 

التصفية النهتئية للشركة.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 26 أتتر4خ  البيحتء  أتلدار  التجتر4ة 

فبراير 1)1) احت رقم 667637.
 قتطف  ن بج1 اإلشهتر

املسير الوحيد
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KAM TRADING
SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة 
بشر4ك واحد

ربسمتلهت 111.111 درهم
 قرهت االجتمتعي : 36، زنقة جورج 
ستند، إقت ة لوبتا، الدار البيحتء

أمقت�صى عقد عرفي أتتر4خ فتاض 
 ترس 1)1)، ام اأسيس شركة ذات 
واحد،  بشر4ك   سؤولية  حدودة 
 KAM ش.م.م  اجترة  كتم   سمتة 
ربسمتلهت   ،TRADING SARL AU
 1.111 درهم  قسم على   111.111
للحصة  درهم   111 فئة  حصة  ن 

الواحدة.
الهدف االجتمتعي : اجترة استيراد 
واصدير واوزيع ك1 املواد الكيميتئية 

و ت له عالقة بهذا القطتع.
املسيرة الوحيدة : ام تعييا اآلنسة 
ولهت  وحيدة  ب ز14  سيرة  كر4مة 

جميع الصالحيتت لتسيير الشركة.
درهم   111.111  : الربسمتل 
فئة  حصة  ن   1111 على   قسم 
درهم للحصة الواحدة  كتتبة   111
 ن طرف الشر4كة الوحيدة اآلنسة 

كر4مة ب ز14.

كتتأة  لدى  القتنوني  اإليداع  ام 
أتلدار  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 
البيحتء أتتر4خ 24  ترس 1)1) احت 
الشركة  تسجي1  وام   771537 رقم 
البيحتء  أتلدار  التجتري  أتلسج1 
24  ترس  احت رقم 195917 أتتر4خ 

.(1(1
 قتطف  ن بج1 اإلشهتر
الشر4كة واملسيرة الوحيدة
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 SERVICE NETTOYAGE
TRAVAUX DIVERS

SARL AU
أتتر4خ عرفي  عقد   أمقت�صى 
الربتط  في  املسج1   (1(1 ينتير   25
وضع  ام   (1(1 ينتير   29 أتتر4خ 
ذات  لشركة  األست�صي  القتنوا 
شر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد أتملميزات التتلية :
 SERVICE  : التسمية 
 NETTOYAGE TRAVAUX DIVERS

.SARL AU
املقر التجتري : قطتع النهحة زنقة 
الكرا ة رقم 3  كرر، العيتيدة، سال.

املوضوع : بشغتل النظتفة.
بشغتل البنتء.

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 
31ديسمبر  ن ك1 سنة  ت عدا السنة 

األولى ابتدئ  ن اتر4خ التسجي1.
اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.
التسيير : تسيير الشركة  ن طرف 

السيد  حمد عبد الحتفظ.
درهم   111.111  : الربسمتل 
فئة  حصة  ن   1111 إلى   قسمة 
درهم للحصة الواحدة  وزعة   111

كمت يلي :
 : الحتفظ  عبد  السيد  حمد 

1111 حصة.
كتتأة  لدى  القتنوني  اإليداع  ام 
بسال  االأتدائية  أتملحكمة  الحبط 
رقم  احت   (1(1 25  ترس  أتتر4خ 

.33(11
61 P
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 STE GROUP TIZINE TICHKA

NETTOYAGE
SARL AU

أتتر4خ عرفي  عقد   أمقت�صى 

املسج1 في الربتط   (1(1 فبراير   8  

وضع  ام   (1(1 فبراير   16 أتتر4خ 

ذات  لشركة  األست�صي  القتنوا 

شر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد أتملميزات التتلية :

 STE GROUP TIZINE : التسمية

.TICHKA NETTOYAGE SARL AU

القدس  قطتع   : التجتري  املقر 

 - العيتيدة   ،151 اجزئة السالم رقم 

سال.

املوضوع :

بشغتل النظتفة.

وآالت  )لوازم  لوازم  كتبية  أيع 

املكتب ولوازم املدرسية(.

بعمتل البستنة.

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 

31 ديسمبر  ن ك1 سنة  ت عدا السنة 

األولى ابتدئ  ن اتر4خ التسجي1.

اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.

التسيير : تسيير الشركة  ن طرف 

السيد حميد ديبت.

درهم   111.111  : الربسمتل 

فئة  حصة  ن   1111 إلى   قسمة 

111 درهم للحصة الواحدة،  وزعة 

كمت يلي :

السيد حميد ديبت : 1111 حصة.

كتتأة  لدى  القتنوني  اإليداع  ام 

بسال  االأتدائية  أتملحكمة  الحبط 

رقم  احت   (1(1 25  ترس  أتتر4خ 

.36272
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 STE EL KHABOTE DES

TRAVAUX PUBLICS
السج1 التجتري : 81717

أمقت�صى الجمع العتم الغير عتدي 
اقرر  (1(1 فبراير   18 في   املؤرخ 

  ت يلي :

الشركة  ن  ربس  تل  ز4تدة 

450.000 درهم إلى 1.171.111 درهم 

وذلك أد ج  بلغ 720.000 درهم عبر 

 ستهمة نقدية وزعت كتلتتلي :

السيد حميد الخبوطي : 585.000 

درهم.

 45.000  : السيد بيوب الخبوطي 

درهم.

 : الغودري  سعيدة  السيدة 

45.000 درهم.

اآلنسة نسر4ن الخبوطي : 45.000 

درهم.
القتنوا  و7  ن   6 الفقرة  تغيير 

األست�صي للشركة.

األست�صي  القتنوا  احديث 

للشركة.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

التجتر4ة أتلربتط في 25  ترس 1)1) 

احت رقم 2928.
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STE WHILE LOOP
SARL

أربسمتل : 20.000 درهم

6  كرر، الطتأق السفلي ألوك ذ 

شترع 1) غشت خر4بكة

أمقت�صى  ححر جمع عتم    -  1

ديسمبر   28 في  املنعقد  استثنتئي  

شركة  يخص  أخر4بكة،   (1(1

WHILE LOOP SARL املوجود  قرهت 

التغييرات  اقررت  بعاله،  أتلعنواا 

التتلية :

الحت 1  سهي1  رز4ق  السيد  أتع 

رقم الوطنية  التعر4ف   لبطتقة 

حصصه  جميع   ID 91191

يز4د،  الصرصتر  للسيد  االجتمتعية 

الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  الحت 1 
.EE 81(183 رقم

كوثر  أنغبريط  السيدة  أتعت 

الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  الحت لة 
حصصهت  جميع   AA 77083 رقم 

االجتمتعية للسيد العزوزي بست ة، 

الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  الحت 1 
.V 360279 رقم

أيع حصص اجتمتعية :
االجتمتعية  الحصص  لتصبض 

للشركة  وزعة على الشك1 التتلي :
50 حصة - 111   : الصرصتر يز4د 

حصة.
العزوزي بست ة : 50 حصة - 111 

حصة.
 111 - 50 حصة   : أنغبريط كوثر 

حصة.
 111  - حصة   50  : سهي1  رز4ق 

حصة.
 - حصة   200  : الحصص  جميع 

200 حصة.
انسيق القتنوا األست�صي للشركة :

الستبع  الستدس  البند  با  أمت 
و15  ن   7  ،6 عشر  والخت س 
القتنوا األست�صي للشركة قد شمله 
التغيير، قرر الجمع العتم االستثنتئي 

انسيق القتنوا األست�صي للشركة.
التسيير :

االستثنتئي  العتم  الجمع  قبول 
استقتلة املسير الستأق رز4ق سهي1.

قرر الجمع العتم االستثنتئي  نض 
السيد الصرصتر يز4د وظيفة املسير 
غير  حددة  ملدة  للشركة  الوحيد 
وبذلك ام تغيير البند الخت س عشر 
 ن قتنوا األست�صي الجديد للشركة.

لدى  القتنوني  اإليداع  ام    -  2
االأتدائية  أتملحكمة  الحبط  كتتأة 
 (1(1 16  ترس  أتتر4خ  أخر4بكة 
التجتري  وبتلسج1   (19 رقم  احت 

احت رقم 6025.
64 P

شركة بلمدرع فاكت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشر4ك واحد
ربسمتلهت : 111.111 درهم

 قرهت االجتمتعي : سوق الفواكه 
والخحر رقم 157 أتب سيدي عبد 

الوهتب وجدة
اصفية الشركة

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 
 (1(1 فبراير   15 أتتر4خ  املنعقد 

للشركة اقرر  ت يلي :

اصفية الشركة.

الشركة  ذ ة  صفي  ابرئة 

وانتهتء  هت ه  عالل  ألمدرع  السيد 

والتشطيب على الشركة  ن السج1 

التجتي.

القتنوني أكتتأة  ام اإليداع    -  2

الحبط أتملحكمة التجتر4ة أوجدة في 

)1  ترس 1)1) احت رقم 858.

65 P

STE CYBERKEET
SARL

أربسمتل : 111.111 درهم
رقم 6  كرر، الطتأق السفلي ألوك د 

شترع 1) غشت خربكة

أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ    -  1

سنت   (1(1 4  ترس  في  أخر4بكة 

ذات  لشركة  األستسية  القوانيا 

املميزات  لهت   سؤولية  حدودة 

التتلية :

 STE CYBERKEET  : التسمية 

SARL ش,ذ.م.م.

املوضوع :

اقنية اطو4ر املعلو يتت.

 TECHNIQUE DE

 D E V E L O P P E M E N T

.INFORMATIQUE
6  كرر،  رقم   : االجتمتعي  املقر 

 (1 شترع  د  ألوك  السفلي  الطتأق 

غشت خرببكة.

الشركة  صالحية  :  دة  املدة 
سنة تسعة وتسعوا   99 حددت في 

اأتداء  ن اتر4خ تسجيلهت في السج1 

التجتري إال في حتلة االنحالل الستأق 

ألوانه بو في حتلة التمديد.

 111.111  : االجتمتعي  الربسمتل 

حصة  ن   1111 إلى  درهم  وزعة 

واملنسوبة  للحصة  درهم   111 فئة 

كتلتتلي إلى :

العواد  حمد : 500 حصة.

جمتلي زهير : 500 حصة.

التسيير : عيا العواد  حمد  سير 

للشركة ملدة غير  حددة.
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كتتأة  لدى  القتنوني  اإليداع  ام 
الحبط أتملحكمة االأتدائية أخر4بكة 
رقم  احت   (1(1 16  ترس  أتتر4خ 
رقم  احت  التجتري  وبتلسج1   131

.6925
66 P

STE MS PRIMMO
SARL AU

عرفي  بو  اوثيقي  عقد  أمقت�صى 
 ؤرخ في امترة أتتر4خ 9 فبراير 1)1) 
االجتمتعي  املقر  احو14  ام  لقد 
زنقة   8 رقم  شقة   30 للشركة  ن 

بحمد لوكيلي حستا الربتط.
إلى املقر االجتمتعي الجديد :

 R+1 الجنوبي  أرو و  اجزئة   3
2 اأن خلدوا عيا عتيق   خزا رقم 

امترة.
افو4ت الحصص :

حصة  ن   500 افو4ت  ام  لقد 
إلى  السيد  وصوف  حمد   تلكهت 

السيد  وصوف صالح الدين.
ربسمتل الشركة : 111.111 درهم 
فئة  حصة  ن   1111 إلى   قسمة 

111 درهم للحصة الواحدة.
 : الدين  صالح  السيد  وصوف 

1111 حصة.
شركة ذات املسؤولية  حدودة.

الجنوبي  أرو و  اجزئة   3  : املقر 
اأن خلدوا عيا   2 R+1  خزا رقم 

عتيق امترة.
السيد  وصوف صالح    : املسير 

الدين.
 : التجتري  أتلسج1  التقييد  رقم 

.1(3611
67 P

STE TWOUNT CAR
ش.م.م.

شترع بنوال حي الهتم أن طيب
الدر4وش

اأسيس شركة
أتلنتظور  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القتنوا  وضع   (1(1 ينتير   25 في 
األست�صي لشركة  حدودة املسؤولية :

 TWOUNT شركة   : التسمية 

CARش.م.م.

كراء   : االجتمتعي  الغرض 

السيترات أدوا ستئق.

العمليتت  جميع  عت ة  وبصفة 

التجتر4ة والعقتر4ة التي ارابط أصفة 

 بتشرة بهدف الشركة.

شترع بنوال حي   : املقر االجتمتعي 

الهتم أن طيب الدر4وش.
 500.000  : الشركة  املتل  ربس 

درهم  قسم إلى 5000 حصة  ن فئة 

111 درهم.

: تسير الشركة  ن طرف  التسيير 

السيدة بوفسير سكينة.

الشركتء :

واعلي ختلد : 500 حصة.

أوعزاتي هشتم : 500 حصة.

االأتدائية  أتملحكمة  االيداع   ام 

 (1(1 11  ترس  أتتر4خ  أتلنتظور 

احت رقم 30.

68 P

STE ANZAH CASH
ش.م.م.

شترع  والي رشيد 07  يحتر

الدر4وش

اأسيس شركة
أتلنتظور  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القتنوا  وضع   (1(1 فبراير   25 في 

األست�صي لشركة  حدودة املسؤولية :

ANZAH CASH التسمية : شركة

ش.م.م.

الغرض االجتمتعي : وسيط  تلي.

العمليتت  جميع  عت ة  وبصفة 

التجتر4ة والعقتر4ة التي ارابط أصفة 

 بتشرة بهدف الشركة.

شترع  والي   : االجتمتعي  املقر 
رشيد 07  يحتر الدر4وش.

 111.111  : الشركة  املتل  ربس 

درهم  قسم إلى 1111 حصة  ن فئة 

111 درهم.

: تسير الشركة  ن طرف  التسيير 

السيد اعمرو�صي  حمتدي.

الشركتء :

اعمرو�صي  حمتدي : 500 حصة.

االأتدائية  أتملحكمة  االيداع   ام 

 (1(1 11  ترس  أتتر4خ  أتلنتظور 

احت رقم 31.

69 P

STE EMENI CAR
ش.م.م.

حي بوالد اأراهيم شترع الشبتب 
النتظور 

اأسيس شركة
أتلنتظور عرفي  عقد   أمقت�صى 
القتنوا  وضع   (1(1 فبراير   2 في 

األست�صي لشركة  حدودة املسؤولية :

EMENI CAR شركة   : التسمية 

ش.م.م.

كراء   : االجتمتعي  الغرض 

السيترات أدوا ستئق.

العمليتت  جميع  عت ة  وبصفة 

التجتر4ة والعقتر4ة التي ارابط أصفة 

 بتشرة بهدف الشركة.

املقر االجتمتعي : حي بوالد اأراهيم 

شترع الشبتب النتظور .
 111.111  : الشركة  املتل  ربس 

درهم  قسم إلى 1111 حصة  ن فئة 

111 درهم.

: تسير الشركة  ن طرف  التسيير 

السيد العالوي حسن.

الشركتء :

العالوي حسن : 1111 حصة.

االأتدائية  أتملحكمة  االيداع   ام 

 (1(1 فبراير   22 أتتر4خ  أتلنتظور 

احت رقم )11.

70 P

STE BOUHMIDI GOOD
ش.م.م.

زنقة ايحيتنت حي املطتر 
النتظور

اأسيس شركة
أتلنتظور عرفي  عقد   أمقت�صى 
القتنوا  وضع   (1(1 فبراير   22 في 

األست�صي لشركة  حدودة املسؤولية :

 BOUHMID شركة   : التسمية 
GOOD ش.م.م.

استيراد   : االجتمتعي  الغرض 
واصدير املواد الغذائية.

العمليتت  جميع  عت ة  وبصفة 
التجتر4ة والعقتر4ة التي ارابط أصفة 

 بتشرة بهدف الشركة.
: زنقة ايحيتنت حي  املقر االجتمتعي 

املطتر النتظور.
 111.111  : الشركة  املتل  ربس 
درهم  قسم إلى 1111 حصة  ن فئة 

111 درهم.
: تسير الشركة  ن طرف  التسيير 
والسيد  سمير  أوحميدي  السيد 

أوحميدي  صطفى.
الشركتء :

أوحميدي  صطفى : 450 حصة.
أوحمدي سمير : 450 حصة.

 111  : العز4ز  عبد  أوحميدي 
حصة.

االأتدائية  أتملحكمة  االيداع   ام 
أتلنتظور أتتر4خ 5  ترس 1)1) احت 

رقم 498.
71 P

STE EX FASHION
ش.م.م.

حي الفطواكي زنقة طرفتية رقم 59 
النتظور

اأسيس شركة
أتلنتظور عرفي  عقد   أمقت�صى 
القتنوا  وضع   (1(1 فبراير   26 في 
األست�صي لشركة  حدودة املسؤولية :

 EX FASHION : شركة   التسمية 
ش.م.م.

استيراد   : االجتمتعي  الغرض 
واصدير واوزيع املنسوجتت.

العمليتت  جميع  عت ة  وبصفة 
التجتر4ة والعقتر4ة التي ارابط أصفة 

 بتشرة بهدف الشركة.
الفطواكي  حي   : االجتمتعي  املقر 

زنقة طرفتية رقم 59 النتظور.
 111.111  : الشركة  املتل  ربس 
درهم  قسم إلى 1111 حصة  ن فئة 

111 درهم.
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: تسير الشركة  ن طرف  التسيير 
السيد أوسكال  حمد.

الشركتء :
أوسكال  حمد : 1111 حصة.

االأتدائية  أتملحكمة  االيداع   ام 
أتلنتظور أتتر4خ 9  ترس 1)1) احت 

رقم 524.
72 P

 STE ANGUER GLOBAL
TRANS

SARL
شركة  حدودة املسؤولية

اكو4ن
أتلربتط  أمقت�صى  ححر  ؤرخ 
وضع  ام   (1(1 ينتير   23 أتتر4خ 
القوانيا األستسية لشركة  حدودة 

املسؤولية ذات املميزات التتلية :
الهدف :

النق1 العتدي ونق1 السلع.
اللوجيستيك.

املقر : عمترة رقم 30 شقة رقم 8 
شترع  والي بحمد الوكيلي، حستا - 

الربتط.
أمت  املتل  ربس  حدد   : املتل  ربس 

قدره 111.111 درهم.
غير  ملدة  الشركة  ادار   : التسيير 

 حدودة  ن طرف :
السيد عنكر ب يا.

السيد عنكر نور الدين.
أكتتأة  ام    : القتنوني  اإليداع 
أتلربتط  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبك 
رقم السج1   (1(1 11  ترس  أتتر4خ 

التجتري : 151159.
73 P

شركة زيتوني ترونس
TEL : 16.39.15.99.55

اأسيس شركة
عقدعرفي  سج1  أمقت�صى 
ام   (1(1 24  ترس  يوم  أتلقنيطرة 
وضع القتنوا األست�صي لشركة ذات 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد أتلخصتئص التتلية :

التسمية : شركة ز4توني ارونس.
31 شترع  تراير   : املقر االجتمتعي 
 2 أن  حمد  كتب  السالم  عبد 
الز4توا  ر4تض  إقت ة  فلوري  فتل 

القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

نق1   : الشركة   وضوع 
النق1   - نق1 البحتئع   - املستخد يا 

املدر�صي.
 111.111  : الشركة  ربس  تل 

درهم.
بسند إلى السيد  حمد   : التسيير 

الز4توني.
التجتري  أتلسج1  التقييد  ام 
أتملحكمة االأتدائية أتلقنيطرة أتتر4خ 
سج1 اجتري رقم   (1(1 24  ترس 

.59753
74 P

شركة  حمامي تور
اش م

TEL : 16.69.15.99.55
اأسيس شركة

عرفي  سج1  عقد  أمقت�صى 
ام   (1(1 22  ترس  يوم  أتلقنيطرة 
وضع القتنوا األست�صي لشركة ذات 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد أتلخصتئص التتلية :
التسمية : شركة حمت ي اور اش م.
31 شترع  تراير   : املقر االجتمتعي 
 2 أن  حمد  كتب  السالم  عبد 
الز4توا  ر4تض  إقت ة  فلوري  فتل 

القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

نق1   : الشركة   وضوع 
النق1   - نق1 البحتئع   - املستخد يا 

املدر�صي.
 111.111  : الشركة  ربس  تل 

درهم.
التسيير : بسند إلى السيدحمت يد 

عثمتا.
التجتري  أتلسج1  التقييد  ام 
أتملحكمة االأتدائية أتلقنيطرة أتتر4خ 
سج1 اجتري رقم   (1(1 22  ترس 

.59683
75 P

STE RIHAB YASMINE
ش.ذ.م.م.

ربسمتلهت : عشرة  الييا درهم 
11.111.111 درهم

الكتئن  قرهت االجمتعي أتلربتط 
: زنقة املراأطيا وشترع  والي 

إسمتعي1
نق1 املقر االجتمتعي

1 -  أموجب عقد القته األستتذة 
رايبة سقتط  وثقة أتلربتط في 9 يوليو 
2020 ام نق1 املقر االجتمتعي لشركة 
 RIHAB YASMINE ALTERNATIVE
 : الربتط  ش.ذ.م.م.  ن   TRADING
زاو4ة زنقة  كة واملرنييا إلى الربتط، 
حستا  لتقى زنقة املراأطيا وشترع 

 والي إسمتعي1.
2 -  ام اإليداع القتنوني أتملحكمة 
23  ترس  أتتر4خ  أتلربتط  التجتر4ة 

1)1) احت رقم 117)11.
 قتطف وبيتا

األستتذ لحسن  نقوش

 وثق أتلربتط

76 P

TRANS SIX LOURO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشر4ك وحيد
ربسمتلهت : 111.111 درهم
املقر االجتمتعي : أقعة 92
 سكتور C، الحتج  نصور
الطتأق األول، القنيطرة

السج1 التجتري رقم 3)181
القنيطرة

افو4ت حصص اجتمتعية
تعييا  سيرة جديدة 

العتم  الجمع  أموجب  ححر 
 (1(1 فبراير   26 غير العتدي أتتر4خ 
لشركة TRANS SIX LOURO شركة 
بشر4ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد، اقرر  ت يلي :
افو4ت  جموع  على  املصتدقة 
 1111 بي  ت  جموعه  الحصص، 
السيد  في  لك  اجتمتعية  حصة 
للبطتقة  الحت 1  يوسف،  كيوف 
لفتئدة  G498647 رقم  الوطنية 

 السيدة فتطمة العيشتوي، الحت لة 

 G484335 رقم  الوطنية  للبطتقة 

حصة   1111 املك  بصبحت  الذي 

 TRANS SIX شركة  في  اجتمتعية 

.LOURO SARL AU
تعييا السيدة فتطمة العيشتوي 

 سيرة للشركة ملدة غير  حدودة.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

رقم  احت  أتلقنيطرة،  االأتدائية 

81651 أتتر4خ 18  ترس 1)1).

77 P

SCAFINOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ربسمتلهت : 111.111 درهم

املقر االجتمتعي : زاو4ة شترع 

االستقالل وزنقة املر�صى إقت ة 

الأيرال A  كتب رقم 8 القنيطرة

اأسيس شركة
عرفي  سج1  عقد  أمقت�صى 

أتلقنيطرة، ام وضع القتنوا األست�صي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفتت التتلية :

SCAFINOX SARL : التسمية

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة.
شترع  زاو4ة   : االجتمتعي  املقر 

االستقالل وزنقة املر�صى إقت ة الأيرال 

A  كتب رقم 8 القنيطرة.

 وضوع الشركة : 

نحتس.

لحتم.

املقتولة في املنشتة املعدنية.
ربسمتل  حدد   : الشركة  ربسمتل 

درهم   111.111 في  بلغ  الشركة 

اجتمتعية  حصة   1111 إلى   قسم 

للواحدة،  حررة  درهم   111 أقيمة 

 أكت لهت،  كتتبة، و وزعة على الشركتء

كتلتتلي :

السيد ادريس أنعراب 500 حصة.

السيد ختلد القر4مي 500 حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : بسند إلى السيد ادريس 

أنعراب.
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:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 

31 ديسمبر.

التجتري  أتلسج1  التقييد  ام 

أتملحكمة االأتدائية أتلقنيطرة احت 

رقم 59777 أتتر4خ 23  ترس 1)1).

78 P

STE LEMHANNED TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشر4ك وحيد

ربسمتلهت : 111.111 درهم

املقر االجتمتعي : زاو4ة شترع  حمد 

الديوري و حمد عبده إقت ة كت يليت

الطتأق الثتني،  كتب 24، القنيطرة

اأسيس شركة
عرفي  سج1  عقد  أمقت�صى 

أتلقنيطرة، ام وضع القتنوا األست�صي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفتت  ذات  وحيد  بشر4ك 

التتلية :

 STE LEMHANNED  : التسمية 

TRANS SARL

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة بشر4ك وحيد.

شترع  زاو4ة   : االجتمتعي  املقر 

 حمد الديوري و حمد عبده إقت ة 

 ،24 الثتني،  كتب  الطتأق  كت يليت 

القنيطرة.

 وضوع الشركة : املقتولة في نق1 

البحتئع.

ربسمتل  حدد   : الشركة  ربسمتل 

درهم   111.111 في  بلغ  الشركة 

اجتمتعية  حصة   1111 إلى   قسم 

للواحدة،  حررة  درهم   111 أقيمة 

 أكت لهت،  كتتبة، و وزعة على الشركتء

كتلتتلي :

السيدة فوز4ة ملهند 1111 حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : بسند إلى السيدة فوز4ة 

ملهند.

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 

31 ديسمبر.

التجتري  أتلسج1  التقييد  ام 

أتملحكمة االأتدائية أتلقنيطرة احت 
رقم 59831 أتتر4خ 29  ترس 1)1).

79 P

SOULTARCHITECTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشر4ك وحيد
ربسمتلهت : 11.111 درهم

املقر االجتمتعي : زاو4ة األ يرة عتئشة 

وزنقة  عمورة عمترة جوهرة رقم 3  

القنيطرة

اأسيس شركة
عرفي  سج1  عقد  أمقت�صى 

أتلقنيطرة، ام وضع القتنوا األست�صي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفتت  ذات  وحيد  بشر4ك 

التتلية :

 SOULTARCHITECTE : التسمية

SARLAU

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة بشر4ك وحيد.
األ يرة  زاو4ة   : االجتمتعي  املقر 

عتئشة وزنقة  عمورة عمترة جوهرة 
رقم 3، القنيطرة.

:  هندس  الشركة   وضوع 

 عمتري.
ربسمتل  حدد   : الشركة  ربسمتل 

الشركة في  بلغ 11.111 درهم  قسم 

إلى 111 حصة اجتمتعية أقيمة 111 

أكت لهت،  للواحدة،  حررة  درهم 

الشركتء على  و وزعة    كتتبة، 

كتلتتلي :

 111 سلطتنة  سفيتا  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : بسند إلى السيد سفيتا 

سلطتنة.

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 

31 ديسمبر.
التجتري  أتلسج1  التقييد  ام 

أتملحكمة االأتدائية أتلقنيطرة احت 
رقم 59809 أتتر4خ 25  ترس 1)1).

80 P

LEVEL 59
SARL AU

تغيير قتنوني
لشركة  األست�صي  القتنوا  بقيم 
أمقت�صى  ذات  سؤولية  حدودة 
 (1(1 فبراير   25 أتتر4خ  عرفي  عقد 

اقرر فيه التغييرات التتلية :
تغيير املقر االجتمتعي للشركة :

املقر  تغيير  العتم  املححر  قرر 
االجتمتعي للشركة :

زاو4ة   : الجديد  االجتمتعي  املقر 
العز4ز  عبد  وزنقة  اشبيليت  زنقة 
أيا  طتأق  سلواا  إقت ة  أوطتلب 
بر�صي،  كتاب رقم 2، 3 و4 القنيطرة.

ز4تدة ربسمتل الشركة.
أمصلحة  القتنوا  اقييد  ام 
السج1 التجتري أتملحكمة االأتدائية 

أتلقنيطرة.
81 P

IMMO GARNO
شركة  حدودة املسؤولية
ربسمتلهت : 111.111 درهم

 قرهت االجتمتعي : اجزئة الوفتء 2 
رقم 672 الطتأق الثتني، رقم 2

القنيطرة
اأسيس شركة

عرفي  عقد  أمقت�صى   : بوال 
سج1   ،(1(1 ينتير   15 أتتر4خ 
األست�صي  القتنوا  حرر  أتلقنيطرة، 
احم1  املسؤولية  لشركة  حدودة 

املواصفتت التتلية :
 IMMO GARNO  : التسمية 

SARL
الهدف : هدف الشركة :

 نعش عقتري.
الوفتء  اجزئة   : االجتمتعي  املقر 
 ،2 رقم  الثتني،  الطتأق   672 رقم   2

القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

حدد ربس   : الربسمتل االجتمتعي 
املتل في  بلغ 111.111 درهم  قسمة 
درهم   111 حصة أقيمة   1111 على 
للحصة الواحدة  وزعة أيا الشركتء 

على الشك1 التتلي :

السيد الهموني  حمد 500 حصة.
السيد املنوك علي 500 حصة.

املجموع : 1111 حصة.
قب1  الشركة  ن  ادار   : اإلدارة 
الهموني  حمد  السيد   : املسيرين 

والسيد املنوك علي.
:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 

31 ديسمبر.
إلنشتء   %5 اقتطع   : األربتح 
و4خصص  القتنوني  االحتيتطي  املتل 

الفتئض حسب قرار الشركتء.
أتلسج1  الشركة  تسجي1  ام 
29  ترس  التجتري أتلقنيطرة أتتر4خ 

1)1)احت رقم 59823.
82 P

 CHAFIE K H FOREST
GARDIENNEAGE

شركة ذات  سؤولية  حدودة 
اأسيس شركة

عرفي  حرر  عقد  أمقت�صى 
 ،(1(1 فبراير   11 أتتر4خ  أتلقنيطرة 
ذات  سؤولية  شركة  إنشتء  ام 

 حدودة ذات الختصيتت التتلية :
 CHAFIE K H FOREST  : االسم 

GARDIENNEAGE
ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

 سؤولية  حدودة.
شركة   : االجتمتعي  املوضوع 

لحراسة املبتني العت ة بو الختصة.
املدة : 99 سنة.

 5 اجزئة الوفتء   (16 رقم   : املقر 
القنيطرة.

درهم   111.111  : الربسمتل 
فئة  حصة  ن   1111 إلى   قسمة 

111 درهم للحصة الواحدة.
الحصص :

شفيع وادي 500 حصة.
لكحي1 عبد العتلي : 500 حصة.

وادي  شفيع  السيد   : التسيير 
كمسير للشركة ملدة غير  حدودة.

السج1 التجتري رقم : 59171.
:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 

31 ديسمبر  ن ك1 سنة.
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للشركة  القتنوني  اإليداع  ام 
أتملحكمة االأتدائية أتلقنيطرة أتتر4خ 

23 فبراير 1)1) احت رقم 59171.
83 P

 BROOKLYN شركة
BUILDING HOUSE

شركة ذات  سؤولية  حدودة 
ربسمتلهت : 111.111 درهم

 قرهت االجتمتعي : ألوك د رقم 34 
شقة 1 املغرب العربي القنيطرة

العتم  الجمع  أمقت�صى  ححر 
فبراير   19 يوم  املنعقد  االستثنتئي 
ذات  الشركة  شركتء  قرر   (1(1
«أروكالين  املحدودة  املسؤولية 
 111.111 ربسمتلهت  هتوس«  أيلدين 
االجتمتعي  والكتئن  قرهت  درهم 
34 شقة 1  ألوك د رقم  أتلقنيطرة 

املغرب العربي :
انقي1 املقر االجتمتعي للشركة  ن 
ألوك د رقم 34 شقة 1 املغرب العربي 
القنيطرة إلى 56 بليتنس دارنت املهدية 

2 دكتا 4 القنيطرة.
عمر  السيد  حصص  جميع  أيع 
 - كوثر  أو حتوت  اآلنسة  إلى  طليب 

نور وشيمتء.
طليب  عمر  السيد  استقتلة 
السيد  واثبيت  الشركة  تسيير   ن 
وحيد  كمسير  ا حمد  أو حتوت 

للشركة.
تعدي1  ام  سبق  إثر  ت  على 
و)1  ن القتنوا   7  ،6  ،5 الفصول 

األست�صي للشركة.
كتتأة  لدى  القتنوني  اإليداع  ام 
االأتدائية  أتملحكمة  الحبط 
 (1(1 25  ترس  أتتر4خ  أتلقنيطرة 

احت رقم 81771.
84 P

HWELBA
SARL

املحرر  العرفي  العقد  أمقت�صى 
 ،(1(1 24  ترس  أتتر4خ  أتلقنيطرة 
األست�صي  القتنوا  على  االافتق  ام 

لشركة ذات الخصتئص التتلية :

HWELBA SARL : االسم
ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة.
الغرض : النق1 الشخ�صي.

بأو  شترع   48  : االجتمتعي  املركز 
 2 إيمتا  كتب  إقت ة  الصديق  أكر 

القنيطرة.
درهم   111.111  : الربسمتل 
حصة اجتمتعية   1111  قسمة إلى 

أقيمة 111 درهم للحصة الواحدة.
السنة االجتمتعية :  ن فتاض ينتير 

إلى 31 ديسمبر  ن ك1 سنة.
5% االحتيتطي القتنوني    : األربتح 

والبتقي بعد املداولة.
لتسيير  قتنونيت  عيا   : التسيير 
السيد  غير  حدودة  وملدة  الشركة 

رحموني يتسيا.
املحكمة  في  الشركة  تسجي1  ام 
االأتدائية أتلقنيطرة أتتر4خ 24  ترس 

1)1) احت رقم 59783.
85 P

CODINTIE
SARL

املحرر  العرفي  العقد  أمقت�صى 
 ،(1(1 24  ترس  أتتر4خ  أتلقنيطرة 
األست�صي  القتنوا  على  االافتق  ام 

لشركة ذات الخصتئص التتلية :
CODINTIE SARL : االسم

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 
املسؤولية املحدودة.

الغرض : 
االستشترات واإلدارة.

خد تت اكنولوجيت املعلو تت.
واإلنترنت  اإلنترنت  حلول  اطو4ر 

واإلكسترانت.
اصميم وإنشتء الحلول الرقمية.

املتعددة  والوستئط  االاصتالت 
والتدر4ب.

التسو4ق واإلعالا.
أمصتدر  واالستعتنة  التوظيف 

خترجية والنق1.
شترع  48  : االجتمتعي   املركز 
بأو أكر الصديق إقت ة إيمتا  كتب 

2 القنيطرة.

درهم   111.111  : الربسمتل 

حصة اجتمتعية   1111  قسمة إلى 

أقيمة 111 درهم للحصة الواحدة.

السنة االجتمتعية :  ن فتاض ينتير 

إلى 31 ديسمبر  ن ك1 سنة.

5% االحتيتطي القتنوني    : األربتح 

والبتقي بعد املداولة.

لتسيير  قتنونيت  عيا   : التسيير 

السيدة  غير  حدودة  وملدة  الشركة 

حنتا ا رشتا والسيدة كوار زكري.

املحكمة  في  الشركة  تسجي1  ام 

االأتدائية أتلقنيطرة أتتر4خ 25  ترس 

1)1) احت رقم 59781.

86 P

FOUR NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشر4ك وحيد
ربسمتلهت : 11.111 درهم

املقر االجتمتعي : 59، إقت ة  والي 

عبد العز4ز شترع  والي عبد العز4ز
رقم 4، القنيطرة

اأسيس شركة
عرفي  سج1  عقد  أمقت�صى 

أتلقنيطرة، ام وضع القتنوا األست�صي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفتت  ذات  وحيد  بشر4ك 

التتلية :

 FOUR NEGOCE  : التسمية 

SARLAU

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة بشر4ك وحيد.

إقت ة   ،59  : االجتمتعي  املقر 

شترع  والي العز4ز  عبد    والي 

عبد العز4ز رقم 4، القنيطرة.

 وضوع الشركة : 

التجترة في  ستلز تت املكتاب.

خد تت الطبتعة والفوطوكوبي.
ربسمتل  حدد   : الشركة  ربسمتل 

الشركة في  بلغ 11.111 درهم  قسم 

إلى 111 حصة اجتمتعية أقيمة 111 

أكت لهت،  للواحدة،  حررة  درهم 

الشركتء على  و وزعة    كتتبة، 

كتلتتلي :

 111 أوخر4ص  كر4مة  السيدة 
حصة.

املدة : 99 سنة.
التسيير : بسند إلى السيدة كر4مة 

أوخر4ص.
:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 

31 ديسمبر.
التجتري  أتلسج1  التقييد  ام 
أتملحكمة االأتدائية أتلقنيطرة احت 

رقم 59805 أتتر4خ 25  ترس 1)1).
87 P

STE CARRIZO EXPORT
شركة ذات  سؤولية  حدودة

بشر4ك وحيد
املقر االجتمتعي : زنقة 23 عمترة 82 

رقم 2 الحي الصنتعي، القنيطرة
السج1 التجتري رقم 51691

الح1 املبكر للشركة
أمقت�صى  ححر الجمع العتم غير 
 CARRIZO EXPORT العتدي لشركة
ذات  سؤولية  حدودة  شركة 

بشر4ك وحيد اقرر  ت يلي :
املصتدقة على ح1 الشركة.

يوسف  زعيطر  السيد  تعييا 
 صفي للشركة.

أتملقر  التصفية  احديد  قر 
االجتمتعي للشركة بعاله.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
االأتدائية أتلقنيطرة أتتر4خ 24  ترس 

1)1) احت رقم 81717.
88 P

MOLAL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشر4ك وحيد
ربسمتلهت : 111.111 درهم

املقر االجتمتعي : 59، شترع  والي 
عبد العز4ز رقم 4 إقت ة  والي

عبد العز4ز، القنيطرة
اأسيس شركة

عرفي  سج1  عقد  أمقت�صى 
أتلقنيطرة، ام وضع القتنوا األست�صي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفتت  ذات  وحيد  بشر4ك 

التتلية :
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 MOTAL TRANS  : التسمية 

SARLAU

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة بشر4ك وحيد.

املقر االجتمتعي : 59، شترع  والي 

إقت ة  والي  4 رقم  العز4ز   عبد 

عبد العز4ز، القنيطرة.

 وضوع الشركة : 

املقتولة في نق1 املستخد يا.

املقتولة في نق1 البحتئع.

بو  املختلفة  األشغتل  في  املقتولة 

البنتء.
ربسمتل  حدد   : الشركة  ربسمتل 

درهم   111.111 في  بلغ  الشركة 

اجتمتعية  حصة   1111 إلى   قسم 

للواحدة،  حررة  درهم   111 أقيمة 

 أكت لهت،  كتتبة، و وزعة على الشركتء

كتلتتلي :

 1111 صفتء  زروال  السيدة 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : بسند إلى السيدة زروال 

صفتء.

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 

31 ديسمبر.
التجتري  أتلسج1  التقييد  ام 

أتملحكمة االأتدائية أتلقنيطرة احت 
رقم 59381 أتتر4خ 4  ترس 1)1).

89 P

PROHIM
شركة ذات  سؤولية  حدودة

بشر4ك وحيد
ربسمتلهت االجتمتعي : 111.111 

درهم

 قرهت االجتمتعي : القنيطرة، 111 

شترع  والي عبد العز4ز إقت ة سنوبر 

 كتب رقم 4

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة بشر4ك وحيد

املؤرخ  العرفي  العقر  أموجب 

اأسست   ،(1(1 فبراير   22 أتتر4خ 

ذات  سؤولية  حدودة  شركة 

بشر4ك وحيد في الخصتئص التتلية :

اسم  الشركة  احم1   : التسمية 
PROHIM

املوضوع : الشركة لهت كموضوع في 
املغرب العمليتت التتلية :

و عدات  بدوات  في  التجترة 
صنتعية.

بعمتل البنتء.
التجترة في لوازم املكتاب.

الربسمتل   : االجتمتعي  الربسمتل 
درهم  االجتمتعي  حدد في 111.111 
 قسمة إلى 1111 حصة  ن فئة 111 
درهم للحصة الواحدة  كتتبة أتسم 
الخر4جي  السيد  الوحيد  الشر4ك 

هشتم.
املقر  يوجد   : االجتمتعي  املقر 
شترع   ،111 أتلقنيطرة،  االجتمتعي 
سنوبر  إقت ة  العز4ز  عبد   والي 

 كتب رقم 4.
املدة :  دة الشركة  حددة في 99 

سنة اأتداء  ن يوم التأسيس.
ويسيرهت  الشركة  يدير   : اإلدارة 
غير  ملدة  هشتم  الخر4جي  السيد 

 حددة.
لالحتيتط القتنوني،   %5  : األربتح 
لقرار  ابعت  يحتف  بو  يوزع  والبتقي 

الشر4ك الوحيد بو الشركتء.
اإليداع  ام   : القتنوني  اإليداع 
االأتدائية  أتملحكمة  القتنوني 
أتلقنيطرة، وقيدت أتلسج1 التجتري 
11  ترس  أتتر4خ   81511 احت رقم 

.(1(1
أمثتأة  قتطف وبيتا

املسير
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AFRIQUE TERRASSEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشر4ك وحيد
ربسمتلهت : 111.111 درهم

املقر االجتمتعي : 31 زاو4ة زنقة بنوال 
و حمد القري إقت ة  نتر A  كتب 5 

القنيطرة
اأسيس شركة

عرفي  سج1  عقد  أمقت�صى 
أتلقنيطرة، ام وضع القتنوا األست�صي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

بشر4ك وحيد أتملواصفتت التتلية :

 AFRIQUE  : التسمية 

TERRASSEMENT SARLAU

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة بشر4ك وحيد.
زنقة  زاو4ة   31  : االجتمتعي  املقر 

 A إقت ة  نتر  القري  و حمد  بنوال 

 كتب 5 القنيطرة.

 وضوع الشركة : 

أنتء األسطض.

بو  املختلفة  األشغتل  في  املقتولة 

البنتء.

 قتولة في الهندسة املدنية.
ربسمتل  حدد   : الشركة  ربسمتل 

درهم   111.111 في  بلغ  الشركة 

اجتمتعية  حصة   1111 إلى   قسم 

للواحدة،  حررة  درهم   111 أقيمة 

 أكت لهت،  كتتبة، و وزعة على الشركتء

كتلتتلي :

السيد أوبكر الفتئز 111 حصة.

املدة : 99 سنة.

بسند إلى السيد أوبكر   : التسيير 

الفتئز.

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 

31 ديسمبر.
التجتري  أتلسج1  التقييد  ام 

أتملحكمة االأتدائية أتلقنيطرة احت 
رقم 59561 أتتر4خ 16  ترس 1)1).
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STE HS MEDAFRICA
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
حرر  عرفي  عقد  أمقت�صى   : بوال 

ام   ،(1(1 ينتير   29 أتتر4خ  أتلربتط 

ذات  لشركة  األست�صي  النظتم  وضع 

املميزات  ذات  املحدودة  املسؤولية 

املبينة فيمت يلي :

.HS MEDAFRICA : التسمية

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

استيراد   : الغتية  ن الشركة هي 

واصدير املعدات والتجهيزات الطبية.
 ،4 املقر : 15 شترع األأطتل، رقم 

بكدال، الربتط.

سنة   99 حددت  دتهت في   : املدة 

اعتبترا  ن اتر4خ اأسيسهت النهتئي.
 111.111  : الجمتعي  املتل  ربس 

حصة  ن   1111 ل  درهم  قسمة 

الواحدة  للحصة  درهم   111 فئة 

واملوزعة كمت يلي :

السيدة سمية الوداا 500 حصة ؛

السيدة هند النو4ني 500 حصة.

تسير الشركة  ن طرف   : اإلدارة 

السيدة سمية الوداا والسيدة هند 

النو4ني ملدة غير  حددة.

فتاض  أيا  :  ت  الجمتعية  السنة 

ينتير إلى  تم ديسمبر  ن ك1 سنة.

القتنوني  اإليداع  ام  لقد   : ثتنيت 

احت  أتلربتط  التجتر4ة  أتملحكمة 

السج1 التجتري رقم 113)11 أتتر4خ 

25  ترس 1)1).
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STE HIGH LEVEL SERVICES
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشر4ك وحيد
حرر  عرفي  عقد  أمقت�صى   : بوال 

ام   ،(1(1 فبراير   24 أتلربتط أتتر4خ 

ذات  لشركة  األست�صي  النظتم  وضع 

وحيد  بشر4ك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات املبينة فيمت يلي :

 HIGH LEVEL  : التسمية 

.SERVICES

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة بشر4ك وحيد.

الغتية  ن الشركة هي : االستشترة 

وبيع  بشغتل  ختلفة  والخد تت، 

املعدات.
 ،4 املقر : 15 شترع األأطتل، رقم 

بكدال، الربتط.

سنة   99 حددت  دتهت في   : املدة 

اعتبترا  ن اتر4خ اأسيسهت النهتئي.
 111.111  : الجمتعي  املتل  ربس 

حصة  ن   1111 ل  درهم  قسمة 

الواحدة  للحصة  درهم   111 فئة 

واملوزعة كمت يلي :

 1111 هيشتم  كدور  أن  السيد 

حصة.
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تسير الشركة  ن طرف   : اإلدارة 
غير  ملدة  هيشتم  كدور  أن  السيد 

 حددة.
فتاض  أيا  :  ت  الجمتعية  السنة 

ينتير إلى  تم ديسمبر  ن ك1 سنة.
القتنوني  اإليداع  ام  لقد   : ثتنيت 
احت  أتلربتط  التجتر4ة  أتملحكمة 
السج1 التجتري رقم 117)11 أتتر4خ 

23  ترس 1)1).
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COOPER MANAGEMENT
N°18 Rue Mohamed El Amraoui-

Résidence Nizar
0537 37 87 81 & 99 00 22 1661

0537 90 39 26
KENITRA

KIFERI-TRANS
ش.ذ.م.م

املقر االجتمتعي : قر4ة سيدي عي�صى 
 خشتا، رقم )1115 إقت ة 

رقم 1197، سيدي عالل التتزي
KIFERI- ابعت لعقد اأسيس شركة
اأسيس  اقرر  ش.ذ.م.م   TRANS
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 

 ميزاتهت هي كتلتتلي :
شركة   : الشك1 القتنوني للشركة 

ذات املسؤولية املحدودة.
.KIFERI-TRANS : التسمية

املوضوع الرئي�صي : نق1 املوظفيا.
سيدي  قر4ة   : االجتمتعي  املقر 
إقت ة   ،1115( رقم  عي�صى خشتا، 

رقم 1197، سيدي عالل التتزي.
املدة : 99 سنة.

ربسمتل  حدد   : الشركة  ربسمتل 
درهم   111.111 في  بلغ  الشركة 
حصة اجتمتعية   1111  قسمة إلى 

 ن فئة 111 درهم للواحدة.
الشك1  على  الحصص  اخصص 

التتلي :
 ،1( رقم  ألوك ا،  الفري حميد، 
حصة   511 القنيطرة  الحوز4ة، 

اجتمتعية ؛
رقم   2 جنتا  النور،  عبد  قيقي 
 490 القنيطرة  الرا ي،  أئر   ،2040

حصة اجتمتعية ؛

املجموع 1111 حصة اجتمتعية.

حميد،  الفري  السيد   : اإلدارة 

الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  الحت 1 

.GB23826 رقم

وقد ام اإليداع القتنوني لقوانيا 
بسوق  االأتدائية  أتملحكمة  الشركة 

بربعتء الغرب أتتر4خ 17  ترس 1)1) 

احت رقم )1/3)1).
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COOPER MANAGEMENT

N°18 Rue Mohamed El Amraoui-

Résidence Nizar

0537 37 87 81 & 99 00 22 1661

0537 90 39 26

KENITRA

STATION NOUR SABAH
ش.ذ.م.م

املقر االجتمتعي : طر4ق  والي 

أوسلهتم،  لك واعقي1، سوق بربعتء 

الغرب

شركة  اأسيس  لعقد  ابعت 

STATION NOUR SABAH ش.ذ.م.م 

اقرر اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة،  ميزاتهت هي كتلتتلي :

شركة   : الشك1 القتنوني للشركة 

ذات املسؤولية املحدودة.

 STATION NOUR  : التسمية 

.SABAH

املوضوع الرئي�صي :  حطة التزو4د 

أتلوقود والخد تت.

طر4ق  والي   : االجتمتعي  املقر 

أوسلهتم،  لك واعقي1، سوق بربعتء 

الغرب.

املدة : 99 سنة.

ربسمتل  حدد   : الشركة  ربسمتل 

درهم   111.111 في  بلغ  الشركة 

حصة اجتمتعية   1111  قسمة إلى 

 ن فئة 111 درهم للواحدة.

الشك1  على  الحصص  اخصص 

التتلي :

زنقة   23 بكدال،  أوراس  حمد، 

حصة   511 الربتط  بسد اأن فرات، 

اجتمتعية ؛

أوراس نتفع، حي فتطمة الزهراء، 

8، طنجة 171 حصة  28، رقم  زنقة 

اجتمتعية ؛

زنقة  أوراس حمزة، طر4ق فتس، 

 161 قتسم  سيدي   ،46 رقم   ،40

حصة اجتمتعية ؛

شترع  بحمد،  اأن  أوراس  حمد 

 ،3 رقم  علي،  أن  الحسيا  الشهيد 

حصة   161 الغرب  بربعتء  سوق 

اجتمتعية ؛

املجموع 1111 حصة اجتمتعية.

نتفع،  أوراس  السيد   : اإلدارة 

الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  الحت 1 

.GB19(197 رقم

وقد ام اإليداع القتنوني لقوانيا 

بسوق  االأتدائية  أتملحكمة  الشركة 

بربعتء الغرب أتتر4خ )1  ترس 1)1) 

احت رقم 7)/1)1).
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فتص جستيوا

 كتب املحتسبة والدراستت والخد تت

LUXURY AGRI
SARL

س.ت رقم : 151119

اأسيس
أمقت�صى عقد عرفي أتلربتط   -  1

ام اأسيس   (1(1 فبراير   15 وبتتر4خ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

وذات املميزات التتلية :

.LUXURY AGRI SARL : التسمية

الغرض : 

االستغالل الفالحي ؛

اال تالك، الكراء واالستغالل لك1 

برض فالحية ؛

التشجير واإلنتتج الفالحي ؛

اآلليتت  بنواع  لجميع  الشراء 

الفالحية، املعدات وكذا قطتع الغيتر.

املقر االجتمتعي : 1،  سجد  حمد 

الستدس، حي املنزه، الربتط.

سنة اأتداء  ن اتر4خ   99  : املدة 

التأسيس.

اآلاية  الشركتء   : املحتصة 

الحصص  أتقديم  قت وا  بسمتؤهم 

املكتتبة نقدا على الشك1 اآلتي :

أنهتشم  نزهة  السيدة   -  1

نقدية(  )حصص  درهم   300.000

300 حصة اجتمتعية  ن فئة 1111 

درهم للحصة الواحدة ؛

2 - السيدة مليتء أنهتشم 300.000 

حصة   300 نقدية(  )حصص  درهم 

درهم   1111 فئة  اجتمتعية  ن 

للحصة الواحدة ؛

3 - السيد بحمد أنهتشم 300.000 

حصة   300 نقدية(  )حصص  درهم 

درهم   1111 فئة  اجتمتعية  ن 

للحصة الواحدة ؛

 300.000 السيد طه أنهتشم   -  4

حصة   300 نقدية(  )حصص  درهم 

درهم   1111 فئة  اجتمتعية  ن 

للحصة الواحدة.

ربسمتل  حدد   : الشركة  ربسمتل 

الشركة في 11.111).1 درهم  قسمة 

حصة اجتمتعية  ن فئة   1(11 إلى 

1111 درهم للحصة الواحدة.

5%  ن األربتح  : اخصص  األربتح 

لالحتيتط القتنوني والبتقي يوزع على 

الشركتء.

نزهة  السيداتا  عينتت   : التسيير 

أنهتشم  سيراتا  ومليتء  أنهتشم 

للشركة ملدة غير  حددة و وقعتتا 

للشركة أصفة  نفصلة.

السنة  ابتدئ   : املتلية  السنة 

في  تم  وانتهي  ينتير  فتاض  في  املتلية 

شهر ديسمبر  ن نفس السنة.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام   -  2

أتلربتط  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 

رقم  احت   (1(1 8  ترس  أتتر4خ 

.111517
للخالصة والبيتا

ذ. أنمليض سمير
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FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

ADIBA DECOR
SARL

اأسيس شركة ذ.م.م
ام اأسيس  أمقت�صى عقد عرفي، 
شركة ذات  سؤولية  حدودة ش.ذ.م.م.

 ADIBA  : االجتمتعي  اللقب 
.DECOR SARL

الشركتء واملستهموا :
ب.و.ط  شوقي،  ب يا  السيد 

A339181 500 سهم ؛
ب.و.ط  الحميد،  عبد  السيد 

Q1113 500 سهم.
املسير الوحيد : ب يا شوقي.
ربس املتل : 111.111 درهم.

النشتط : 
بشغتل  ختلفة وبعمتل البنتء ؛

التصميم والديكور ؛
اتجر.

املدة : 99 سنة.
العنواا : 37 شترع ادريس األكبر، 
الشقة رقم 6، الطتأق الثتلث، حستا، 

الربتط.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
التجتر4ة أتلربتط أتتر4خ 29  ترس 1)1) 

احت رقم السج1 التجتري 151761.
للبيتا
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 CAPITAL CONSEIL &
INGENIERIE

SARL AU
في  اوثيقي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 
قد   (1(1 29  ترس  أتتر4خ  الربتط 
املسؤولية  ذات  شركة  اأسيس  ام 

املحدودة بشر4ك وحيد.
املوضوعية  الدراستت  إجراء 

والقطتعية والعت ة ؛
الفنية  الدراستت  تشغي1  كتب 
أمختلف  املدنية  الهندسة  ألعمتل 
املواد )الخرستنة املسلحة، الخرستنة 
الستأقة اإلجهتد، الهيك1 املعدنية بو 
األعمتل  املحلية...(  املواد  الخشبية، 
املتئية،  الزراعة  الهيدروليكية، 
وشبكتت  ختلفة  الطرق  الجسور، 
الشرب  الصحي،  يته  الصرف   ث1 
واإلنترة والهتاف واألعمتل  والكهربتء 

الكبرى ؛

 راقبة األعمتل  ن بي نوع، إنشتء 

بي وكتلة بو فرع في املغرب بو في الخترج، 

في  أمت  األشكتل  أجميع  واملشتركة 

الشركتت  جميع  في  االند تج،  ذلك 

التي  واالاحتدات والجمعيتت األخرى 

إنشتؤهت،  سيتم  التي  بو  إنشتؤهت  ام 

والتي لهت غرض  متث1 بو  رابط البنتء 

واجديد التصميم الداخلي ؛

الهندسة الداخلية ؛

الترو4ج العقتري ؛

بعمتل  ختلفة ؛

استيراد واصدير ؛

اصنيع وتسو4ق جميع بنواع  واد 

البنتء ؛

استغالل  قتلع الحجترة والر تل ؛

تسو4ق الجملة والتجزئة ؛

والبيع  الشراء  عمليتت  جميع 

واإلنتتج  والبنتء  والتصنيع  والتأجير 

واإلدارة والوستطة ؛

أيع وحيتزة واستغالل كتفة أرآت 

االختراع ؛
األصول  كتفة  وتشغي1  اقتنتء 

التجتر4ة ؛

االستحواذ والتشغي1 واملستهمة 

في جميع الشركتت ؛

استغالل كتفة النمتذج والعال تت 

كتفة  واوزيع  وبيع  وشراء  التجتر4ة 

املواد ؛

املعت الت  جميع  عتم  بشك1 

بو  املتلية  بو  الصنتعية  بو  التجتر4ة 

املتعلقة بشك1  العقتر4ة  بو  املنقولة 

كليت بو جزئيت   بتشرة بو غير  بتشر، 

بو  بعاله  املذكورة  األشيتء  أأي  ن 

التي  ن املحتم1 با  أجميع األشيتء 

تعزز بو اطور نشتط الشركة.
ربسمتل الشركة : 111.111 درهم 

فئة  حصة  ن   1111 إلى   قسمة 

111 درهم للحصة الواحدة.

 1111 أوطر4ك  جالل  السيد 

حصة  ن فئة 111 درهم.

اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهتئي بي  ن اتر4خ وضع 

السج1 التجتري.

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 
31 ديسمبر  ن ك1 سنة  ت عدا السنة 

األولى ابتدئ  ن اتر4خ التسجي1.
املقر : شترع عقبة، عمترة رقم 46، 

شقة رقم 30، بكدال، الربتط.
املسير : السيد جالل أوطر4ك.

 : التجتري  أتلسج1  التقييد  رقم 
151767 الربتط أتتر4خ 29  ترس 1)1).
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MONESPEC
SARL AU
 ونسبيك

ربس املتل : 11.111 درهم
املقر االجتمتعي : 224  كرر، طر4ق 

القنيطرة، سال
حرر  استثنتئي  قرار  أمقت�صى 
للشركة  الوحيد  املسير  قرر  سال  في 

 ونسبيك  ت يلي :
تغيير املقر االجتمتعي للشركة  ن 
224  كرر، طر4ق القنيطرة، سال إلى 
الطتأق األر�صي رقم 62، شترع  والي 

الحسن، طر4ق القنيطرة، سال.
الشركة  ن  الغرض  تغيير 
إلى  األ وال(  )احو14  املتلي  الوسيط 

صرف العمالت.
سنتك   : آخر  نشتط  وإضتفة 

الوجبتت السريعة.
 ز4تدة ربس املت أمبلغ 90.000 درهم 
نقدا،  ن بج1 ز4تدة ربس املتل  ن 
درهم   111.111 إلى  درهم   11.111
درهم   111 سهم أقيمة   900 أإنشتء 

للسهم الواحد.
تعدي1 املتدة 2، 4، 6 و7  ن القتنوا 

األست�صي للشركة.
أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 
بسال  االأتدائية  أتملحكمة   الحبط 

احت رقم 61)36.
99 P

IZWARALU
SARL AU
إزورالو

اأسيس شركة
أمقت�صى عقد عرفي حرر أتلربتط 
لشركة  األست�صي  القتنوا  وضع  ام 
الشر4ك  ذات  املسؤولية   حدودة 

الوحيد وذات املواصفتت التتلية :

شركة إزورالو ش.م.م   : التسمية 

ش.و.
زنقة  )1  كرر،   : املقر االجتمتعي 

لبنتا، رقم 3، املحيط، الربتط.

في  الربسمتل  حدد   : الربسمتل 

 1111 درهم  كوا  ن   111.111

حصة  ن فئة 111 درهم لك1 حصة 

لفتئدة :

السيد عبد هللا ايت علي اوسعيد 

1111 حصة.

الغرض :

نجترة األملنيوم، األشغتل املتنوعة 

بو أنتء.

املدة : 99 سنة.

السيد  الشر4ك  يسير   : املسير 

عبد هللا ايت علي بوسعيد ملدة غير 

 حدودة.

اإليداع  ام   : القتنوني  اإليداع 

القتنوني أتملحكمة التجتر4ة أتلربتط 

احت الرقم السج1 التجتري 151693.

100 P

HACFAMAD
SARL AU

حصفة  تد

اأسيس شركة
أمقت�صى عقد عرفي حرر أتلربتط 

لشركة  األست�صي  القتنوا  وضع  ام 

الشر4ك  ذات  املسؤولية   حدودة 

الوحيد وذات املواصفتت التتلية :

حصفة  تد  شركة   : التسمية 

ش.م.م ش.و.
زنقة  )1  كرر،   : املقر االجتمتعي 

لبنتا، رقم 3، املحيط، الربتط.

في  الربسمتل  حدد   : الربسمتل 

 1111 درهم  كوا  ن   111.111

حصة  ن فئة 111 درهم لك1 حصة 

لفتئدة :

السيد عمتد حصفة 1111 حصة.

الغرض :

التجترة، استيراد، اصدير.

املدة : 99 سنة.

املسير : يسير الشركة السيد عمتد 

حصفة ملدة غير  حدودة.
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اإليداع  ام   : القتنوني  اإليداع 

القتنوني أتملحكمة التجتر4ة أتلربتط 

احت الرقم السج1 التجتري 151695.

101 P

SYLI GROUP
SARL

ربس املتل : 111.111 درهم

املقر االجتمتعي : )1  كرر، زنقة 

لبنتا، رقم 3، املحيط، الربتط

اأسيس شركة
أمقت�صى عقد عرفي حرر أتلربتط 

ام وضع القتنوا األست�صي لشركة :

التسمية : سيلي كروب ش.م.م.

زنقة  )1  كرر،   : املقر االجتمتعي 

لبنتا، رقم 3، املحيط، الربتط.

في  الربسمتل  حدد   : الربسمتل 

 1111 درهم  كوا  ن   111.111

حصة  ن فئة 111 درهم لك1 حصة 

لفتئدة :

السيدة ديتا ستنت�صي 550 حصة ؛

السيد كت ترا الكسيس 450 حصة.

الغرض :

استيراد واصدير ؛

صراف العملة.

املدة : 99 سنة.

املسير : يسير الشركة السيد ديتا 

ستنت�صي ملدة غير  حدودة.

اإليداع  ام   : القتنوني  اإليداع 

القتنوني أتملحكمة التجتر4ة أتلربتط 

احت الرقم السج1 التجتري 151689.

102 P

OR DUR SERVICES
SARL AU

في  اوثيقي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 

قد   ،(1(1 ديسمبر   16 فتس أتتر4خ 

املسؤولية  ذات  شركة  اأسيس  ام 

املحدودة ذات الشر4ك الوحيد :

للخد تت  دير  بور   : التسمية 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر4ك الوحيد.

الهدف االجتمتعي :

ادأير النفتيتت املنزلية ؛

النظتفة ؛

وضع العمتل رهن اإلشترة )املنتولة(.
درهم   90.000  : ربسمتل الشركة 

 قسمة إلى 900 حصة  ن فئة 111 

درهم للحصة الواحدة :

دالل استيتو 900 حصة.

الصالحيتت  ن  كت 1  اخول 

دالل  للسيدة  األست�صي  القتنوا 

استيتو احت اوقيعهت الوحيد.

املدة : 99 سنة اأتداء  ن اأسيس 

السج1  وضع  اتر4خ  بي  ن  نهتئي 

التجتري.

ينتير  فتاض  :  ن  املتلية  السنة 

ديسمبر  ن ك1 سنة  ت   31 إلى فتاض 

اتر4خ  ابتدئ  ن  األولى  السنة  عدا 

التسجي1.
 38 املقر : رقم 1، الطتأق الثتني، 

شترع  حمد  سالم،  إقت ة   كرر، 

سالوي، املدينة الجديدة، فتس.

املسير : دالل استيتو

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

السج1  قسم  أفتس  االأتدائية 

3  ترس 1)1) احت  التجتري أتتر4خ 
رقم 961.

103 P

ENTC
SARL AU

ز4تدة في الربسمتل
العتم  الجمع  أموجب  ححر 

املنعقد  العتدي  الغير  االستثنتئي 

فبراير 1)1) قرر صتحب  أتتر4خ 11 

الشركة ENTC SARL AU  ت يلي :
 500.000 ز4تدة في الربسمتل  ن 

درهم إلى 1.111.111 درهم.

 11.111 هشتم  خطتطي  السيد 

حصة.

الحبط  أمكتب  اإليداع  ام 

أتتر4خ  أتلربتط  التجتر4ة   املحكمة 

24  ترس 1)1) احت رقم 2863.

104 P

ائتمتنية بسفتر كونستي
شقة رقم 4، جنتا النهحة 1، الربتط

الهتاف : 60 97 72 0537
النقتل : 37 43 74 0662

MED SHARK
SARL AU

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة  ن شر4ك واحد

اأسيس  ام  أمقت�صى عقد عرفي 
ذات  سؤولية  حدودة  ن  شركة 

شر4ك واحد :
 MED SHARK : اللقب االجتمتعي

.SARL AU
الشركتء : السيد  حمد ألمراأط، 

ب.و.ط AB320422 111سهم.
املسير : السيد  حمد البوشتي.

ربس املتل : 11.111 درهم.
النشتط : حراسة.

 ،11 ألوك  حي السالم،   : العنواا 
رقم 776، سال.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
التجتر4ة أتلربتط يوم 25  ترس 1)1) 
التجتري  السج1   309 رقم   احت 

رقم 33227.
للبيتا

105 P

فيداركو
شركة  حدودة املسؤولية
ربسمتلهت 111.111 درهم

عحو بهيئة الخبراء املحتسبيا
زنقة  صطفى املعتني، رقم 357، الدار البيحتء

SHERPA FINANCE
SARL

شركة  حدودة املسؤولية
ربسمتلهت : 300.000 درهم

 قر الشركة : حي البطحتء، زاو4ة 
شترع عبد املو ن وزنقة  ور4و، 
الطتأق الخت س، الدار البيحتء

س.ت الدار البيحتء رقم 199)18
نق1  قر الشركة

العتدي  العتم غير  قتم الجمع   -  I
 SHERPA FINANCE للشركتء في شركة

املؤرخ في 25 نوفمبر 2020، أمت يلي :
نق1  قر الشركة إلى الدار البيحتء 
حي البطحتء، زاو4ة شترع عبد املو ن 

وزنقة  ور4و، الطتأق الخت س.

النظتم  5  ن  البند  تعدي1 

األست�صي.

القتنوني  اإليداع  إنجتز  ام   -  II

التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط  أكتتأة 

 (1(1 18  ترس  في  البيحتء  أتلدار 

احت رقم 771717.
عن  وجز وبيتا

اإلدارة املسيرة

106 P

فيداركو

شركة  حدودة املسؤولية

ربسمتلهت 111.111 درهم

عحو بهيئة الخبراء املحتسبيا

زنقة  صطفى املعتني، رقم 357، الدار البيحتء

 SANA EDUCATION

MOROCCO
SA

شركة  ستهمة

ربسمتلهت : 229.000.000 درهم

 قر الشركة : حي البطحتء، زاو4ة 

شترع عبد املو ن وزنقة  ور4و، 

الطتأق الخت س، الدار البيحتء

س.ت الدار البيحتء رقم 316195

نق1  قر الشركة
I - أموجب  داولة  جلس اإلدارة 

املؤرخ في )1 نوفمبر 2020، ام قرار 

نق1  قر الشركة  ن شترع الزرقطوني 

حي  إلى  البيحتء،  أتلدار   ،(16 رقم 

املو ن  عبد  شترع  زاو4ة  البطحتء، 

الخت س  الطتأق   وزنقة  ور4و، 

أتلدار البيحتء.

العتدي  غير  العتم  الجمع  قتم 

املؤرخ في 30 نوفمبر 2020 أمت يلي :

املوافقة على قرار نق1 املقر.

النظتم  4  ن  البند  تعدي1 

األست�صي أتالزم.

الحبط  أكتتأة  إنجتز  ام   -  II

في  أتملحكمة التجتر4ة أتلدار البيحتء 

17  ترس 1)1) احت رقم 770464.
عن  وجز وبيتا

رئيس  جلس اإلدارة

107 P
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فيداركو
شركة  حدودة املسؤولية
ربسمتلهت : 111.111 درهم

عحو بهيئة الخبراء املحتسبيا
زنقة  صطفى املعتني، رقم 357، الدار البيحتء

 SANA EDUCATION PRIVE
CASA 1
SARL AU

شركة  حدودة املسؤولية ذات 
شر4ك وحيد

ربسمتلهت : 16.811.111 درهم
 قر الشركة : حي البطحتء - زاو4ة 
شترع عبد املو ن وزنقة  ور4و - 
الطتأق الخت س - الدار البيحتء

س.ت الدار البيحتء رقم 349537
نق1  قر الشركة

أموجب قرار غير عتدي  ؤرخ   -  I
الشر4ك  قتم   ،2020 نوفمبر   25 في 

الوحيد أمت يلي :
الدار  إلى  الشركة  نق1  قر 
- زاو4ة شترع  حي البطحتء  البيحتء، 
الطتأق   - وزنقة  ور4و  املو ن  عبد 

الخت س.
احييا النظتم األست�صي للشركة.

القتنوني  اإليداع  إنجتز  ام   -  II
التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط  أكتتأة 
 (1(1 23  ترس  في  البيحتء  أتلدار 

احت رقم 771373.
عن  وجز وبيتا
اإلدارة املسيرة

108 P

فيداركو
شركة  حدودة املسؤولية
ربسمتلهت : 111.111 درهم

عحو بهيئة الخبراء املحتسبيا
زنقة  صطفى املعتني، رقم 357، الدار البيحتء

 SANA EDUCATION PRIVE
CASA 2
SARL AU

شركة  حدودة املسؤولية
 ذات شر4ك وحيد

ربسمتلهت : 22.600.000 درهم
 قر الشركة : حي البطحتء - زاو4ة 
شترع عبد املو ن وزنقة  ور4و - 
الطتأق الخت س - الدار البيحتء

س.ت الدار البيحتء رقم 377111
ت.ج. رقم 71)1783)

نق1  قر الشركة
أموجب قرار غير عتدي  ؤرخ   -  I
الشر4ك  قتم   ،2020 نوفمبر   25 في 

الوحيد أمت يلي :
الدار  إلى  الشركة  نق1  قر 
- زاو4ة شترع  حي البطحتء  البيحتء، 
الطتأق   - وزنقة  ور4و  املو ن  عبد 

الخت س.
احييا النظتم األست�صي للشركة.

القتنوني  اإليداع  إنجتز  ام   -  II
التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط  أكتتأة 
 (1(1 18  ترس  في  البيحتء  أتلدار 

احت رقم 770628.
عن  وجز وبيتا

اإلدارة املسيرة

109 P

فيداركو

شركة  حدودة املسؤولية

ربسمتلهت : 111.111 درهم

عحو بهيئة الخبراء املحتسبيا

زنقة  صطفى املعتني، رقم 357، الدار البيحتء

 SANA EDUCATION PRIVE
RABAT 1
SARL AU

شركة  حدودة املسؤولية ذات 
شر4ك وحيد

ربسمتلهت : 37.111.111 درهم
 قر الشركة : حي البطحتء - زاو4ة 
شترع عبد املو ن وزنقة  ور4و - 
الطتأق الخت س - الدار البيحتء

س.ت الدار البيحتء رقم 349535
ت.ج. رقم 18773388

نق1  قر الشركة
أموجب قرار غير عتدي  ؤرخ   -  I
الشر4ك  قتم   ،2020 نوفمبر   25 في 

الوحيد أمت يلي :
الدار  إلى  الشركة  نق1  قر 
- زاو4ة شترع  حي البطحتء  البيحتء، 
الطتأق   - وزنقة  ور4و  املو ن  عبد 

الخت س.
احييا النظتم األست�صي للشركة.

القتنوني  اإليداع  إنجتز  ام   -  II
التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط  أكتتأة 
 (1(1 23  ترس  في  البيحتء  أتلدار 

احت رقم 771371.
عن  وجز وبيتا

اإلدارة املسيرة

110 P

AYAISRAA IMPORT
اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة
أمقت�صى عقد عرفي  برم أتتر4خ 
24  ترس 1)1) أتلربتط ام اأسيس 
ذات  سؤولية  حدودة  شركة 

أتملواصفتت اآلاية : 
 AYAISRAA  : التجتري  اإلسم 

.IMPORT
ذات  شركة   : القتنونية  الصفة 

 سؤولية  حدودة.
في  التجترة   : االجتمتعي  الهدف 

البحتئع املستعملة، اتجر  ستورد.
شقة   30 عمترة   : املقر االجتمتعي 
زنقة  والي احمد الوكيلي حستا   8

الربتط.
في  الشركة  حددت  دة   : املدة 
تسجيلهت  اتر4خ  اأتداء  ن  سنة   99

أتلسج1 التجتري.
ربسمتل  حدد   : الشركة  ربسمتل 
الشركة في 111.111 درهم  وزع على 

1111 حصة  ن فئة 111 درهم.
ابتدئ  ن   : االجتمتعية  السنة 
ديسمبر  ن نفس   31 فتاض ينتير إلى 

السنة.
تسيير  بسندت  همة   : التسيير 
الشركة للسيد عتدل البهلي والسيدة 

لطيفة اأوهتس.
اإليداع  ام   : القتنوني  اإليداع 
القتنوني أتملحكمة التجتر4ة أتلربتط 
أتلسج1 التجتري رقم 151631 احت 
رقم 3)1)11 أتتر4خ 23  ترس 1)1).
111 P

SL TECHNOLOGIES
SARL
اأسيس

أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتتر4خ 
قتنوا  وضع  ام   (1(1 فبراير   15

بست�صي للشركة على النحو التتلي :
 SL TECHNOLOGIES : التسمية

.SARL
إعال يتت   : االجتمتعي  املوضوع 
صيتنة،  املكتابة،  أتئع  ستلز تت 

كتأالج، شبكة االاصتل.

املقر االجتمتعي : 7 زنقة  حمدية 

 ح1 رقم 3 حستا الربتط.

 11.111  : االجتمتعي  املتل  ربس 

درهم  قسمة على 111 حصة أقيمة 

111 درهم  ن طرف  غتربة ذااييا.

 سير : السيد السفتر  حمد املسير 

الرئي�صي للشركة ملدة غير  حدودة.

السنة االجتمتعية :  ن فتاض ينتير 

إلى 31 ديسمبر.

التجتر4ة  أتملحكمة  اإليداع  ام 

أتلربتط أتتر4خ 18  ترس 1)1) احت 

رقم 111879.

112 P

 STE LA MAISON

D’ELECTRICITE
اصفية شركة

طبقت للجمع العتم املؤرخ أتتر4خ 

اقر4ر ام  لقد   2020 ديسمبر   25 

  ت يلي :

 LA MAISON شركة  اصفية 

 3  : الكتئن  قرهت   D’ELECTRICITE

 - اتأر4كت   D4 زنقة النخي1 سكتور 

سال.

السيدة  العتم  الجمع  عيا  لقد 

سترة إسمتعيلي املسؤولة عن اصفية 

الشركة.

ام اختيتر املقر االجتمتعي للشركة 

 ح1 التصفية.

لقد ام اإليداع القتنوني أتملحكمة 

25  ترس  أتتر4خ  بسال  االأتدائية 

1)1) احت رقم 36290.

113 P

MHDS GOLD SARL AU
عرفي  سسج1  عقد  أمقت�صى 

أتلربتط ام   (1(1 فبراير   22 أتتر4خ 

وضع القتنوا األست�صي لشركة احم1 

الخصتئص التتلية :

.MAHDS GOLD : التسمية 

ذات  شركة   : القتنونية  الصفة 

 سؤولية  حدودة بشر4ك وحيد.
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: اجترة الذهب  الهدف االجتمتعي 

والستعتت  واملجوهرات  املصنع 

اليدو4ة.
ربسمتل الشركة : 111.111 درهم 

فئة  حصة  ن   1111 إلى   قسمة 

في  كلهت  حررة  للحصة  درهم   111

إسم السيد العمراني سيدي  حمد.
املركز   6 رقم   : االجتمتعي  املقر 

التجتري بسواق السالم شترع املجد 

حي الفتض الربتط.

عهد تسيير الشركة إلى   : التسيير 

السيد العمراني سيدي  حمد.

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 

31 ديسمبر  ن ك1 سنة.

سنة اأتداء  ن اتر4خ   99  : املدة 

التأسيس النهتئي.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

15  ترس  يوم  أتلربتط  التجتر4ة 

1)1) احت رقم 111731.
التجتري  أتلسج1  التقييد  رقم 

.151(13

114 P

B H ECLAT
SARL AU

عرفي  سج1  عقد  أمقت�صى 

ام  أتلربتط،   (1(1 فبراير   22 أتتر4خ 

وضع القتنوا األست�صي لشركة احم1 

الخصتئص التتلية :

.B H ECLAT SARL AU : التسمية

ذات  شركة   : القتنونية  الصفة 

 سؤولية  حدودة بشر4ك واحد.

وشراء  أيع   : االجتمتعي  الهدف 

جميع بنواع العطور.
ربسمتل الشركة : 111.111 درهم 

فئة   حصة  ن   1111 إلى   قسمة 

في  كلهت  حررة  للحصة  درهم   111

اسم السيدة حيتة أوحمتلة.
7  ركز  رقم   : االجتمتعي  املقر 

التجتري بسواق السالم شترع املجد 

حي الفتض الربتط

عهد تسيير الشركة إلى   : التسيير 

السيدة حيتة أوحمتلة.

:  ن فتاض ينتير إلى   السنة املتلية 

31 ديسمبر  ن ك1 سنة.

املدة : 99 سنة  ن اتر4خ التأسيس 

النهتئي.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

15  ترس  يوم  أتلربتط  التجتر4ة 

1)1) احت رقم )11171.
التجتري  أتلسج1  التقييد  رقم 

.151(53

115 P

STE ZAROILI COMPTA CONSULTING

    Travaux de comptabilité

 RAYHAN 11, ANGLE RUE DE FES ET RUE

 IBNOU EL KHATIB

الهتاف : 0535280535

Comptable_zaroili@hotmail.fr

SOCIETE DHISSI TRAVAUX  
شركة  حدودة املسؤولية

ربسمتلهت االجتمتعي :40.000 درهم

املقر االجتمتعي : دوار أني  قورة 

الجمتعة القرو4ة أني النت، اتزة

أتتر4خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

شركة   قررت   (1(1 11 فبراير 

 »SOCIETE DHISSI TRAVAUX«

ربسمتلهت  شركة  حدودة  سؤولية، 

االجتمتعي  و قرهت  درهم   40.000

دوار أني  قورة الجمتعة القرو4ة أني 

النت، اتزة،  ت يلي :

املوافقة على نق1 األسهم.

للشركة  القتنوني  الشك1  احو14 

 ن شركة ذات  سؤولية  حدودة إلى 

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد.

املسير  صالحية  اجديد  دة 

 CIN N° الغني  عبد  العلوي  السيد 

.Z111636

اإليداع  ام   : القتنــوني  اإليداع 

الحبط  كتتأة  لدى  القتنوني 

 25 يوم  أتتزة  االأتدائية  للمحكمة 

 ترس 1)1) احت عدد 166.
إ حتء : العلوي عبد الغني

116 P

BALMATRAV

SARL AU

ربسمتلهت : 111.111 درهم

 قرهت االجتمتعي : رقم 827  كرر، 

اجزئة عيا بغبتل بحداف - بزرو

اأسيس شركة  حدودة  املسؤولية 
ذات الشر4ك الوحيد

التأسي�صي  القتنوا  وضع  ام 

ذات  املسؤولية  لشركة  حدودة 

عرفي  لعقد  ابعت  الوحيد  الشر4ك 

ذات   (1(1 17  ترس  أتتر4خ   ؤرخ 

الختصيتت التتلية :

اسم   الشركة  اأخذ   : التسمية 

شركة  حدودة   BALMATRAV

املسؤولية ذات الشر4ك الوحيد.

-  نعش  البنتء  بشغتل   : الهدف 

عقتري.

املقر  يقع   : االجتمتعي  املقر 

االجتمتعي  في رقم 827  كرر، اجزئة 

عيا بغبتل بحداف - بزرو.

املدة : حددت  دة الشركة في 99 

سنة.

 111.111  : االجتمتعي  الربسمتل 

درهم  قسمة على 1.111 حصة  ن 

الواحدة  للحصة  درهم   111 قيمة 

على الشك1 التتلي :

 1111  : احمد  أتلحسيا  ايت 

حصة ؛

املجموع : 1.111 حصة.

عيا أمقت�صى القتنوا   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  سير  األست�صي 

 حدودة السيد ايت أتلحسيا احمد 

الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  الحت 1 

.DA25082

أكتتأة  ام   : القتنوني  اإليداع 

أأزرو  االأتدائية  أتملحكمة  الحبط 

رقم  احت   (1(1 25  ترس  أتتر4خ 

السج1 التجتري 1199.

117 P

 STE YOUSSEF

 D’AMEUBLEMENT &

D’EQUIPEMENT
SARL AU

ربسمتلهت : 111.111 درهم

 قرهت االجتمتعي : رقم 28، النخي1 

4، بحداف - بزرو

اأسيس شركة  حدودة  املسؤولية 
ذات الشر4ك الوحيد

التأسي�صي  القتنوا  وضع  ام 

ذات  املسؤولية  لشركة  حدودة 

عرفي  لعقد  ابعت  الوحيد  الشر4ك 

ذات   (1(1 16  ترس  أتتر4خ   ؤرخ 

الختصيتت التتلية :

 STE  التسمية : اأخذ الشركة اسم

 YOUSSEF D’AMEUBLEMENT &

شركة  حدودة   D’EQUIPEMENT

املسؤولية ذات الشر4ك الوحيد.

األثتث  األجهزة،  أيع   : الهدف 

واملعدات - أيع  ستلز تت املكتب.

املقر  يقع   : االجتمتعي  املقر 

 ،4 النخي1   ،28 رقم  في  االجتمتعي  

بحداف - بزرو.

املدة : حددت  دة الشركة في 99 

سنة.

 111.111  : االجتمتعي  الربسمتل 

درهم  قسمة على 1.111 حصة  ن 

الواحدة  للحصة  درهم   111 قيمة 

على الشك1 التتلي :

شر4يط يوسف : 1111 حصة ؛

املجموع : 1.111 حصة.

عيا أمقت�صى القتنوا   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  سير  األست�صي 

يوسف  شر4يط  السيد   حدودة 

الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  الحت 1 

.C604526

أكتتأة  ام   : القتنوني  اإليداع 

أأزرو  االأتدائية  أتملحكمة  الحبط 

رقم  احت   (1(1 25  ترس  أتتر4خ 

السج1 التجتري 1511.

118 P
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 SOMRAFIB EQUIPEMENTS
SARL AU

ربسمتلهت : 111.111 درهم

 قرهت االجتمتعي : ايت اعمر واعلي 

اكر4كرة - بزرو

اأسيس شركة  حدودة  املسؤولية
التأسي�صي  القتنوا  وضع  ام 

ذات  املسؤولية  لشركة  حدودة 

عرفي  لعقد  ابعت  الوحيد  الشر4ك 

ذات   (1(1 فبراير   16 أتتر4خ   ؤرخ 

الختصيتت التتلية :

اسم   الشركة  اأخذ   : التسمية 

 SOMRAFIB EQUIPEMENTS

ذات  املسؤولية  شركة  حدودة 

الشر4ك الوحيد.

 - أيع  ستلز تت املكتب   : الهدف 

بشغتل البنتء.

املقر  يقع   : االجتمتعي  املقر 

واعلي  اعمر  ايت  في  االجتمتعي  

اكر4كرة - بزرو.

املدة : حددت  دة الشركة في 99 

سنة.

 111.111  : االجتمتعي  الربسمتل 

درهم  قسمة على 1.111 حصة  ن 

الواحدة  للحصة  درهم   111 قيمة 

على الشك1 التتلي :

 334  : ادريس  العلوي  ا راني 

حصة ؛

 333  : ا راني العلوي عبد العز4ز 

حصة ؛

ا راني علوي احمد : 333 حصة 

املجموع : 1.111 حصة.

عيا أمقت�صى القتنوا   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  سير  األست�صي 

 حدودة السيد ا راني العلوي عبد 

التعر4ف  لبطتقة  الحت 1  العز4ز 

.DA36782 الوطنية

أكتتأة  ام   : القتنوني  اإليداع 

أأزرو  االأتدائية  أتملحكمة  الحبط 

رقم  احت   (1(1 29  ترس  أتتر4خ 

السج1 التجتري 1515.

119 P

 كتب األستتذ هشتم ب زال

II وثق بسال، شقة 11، عمترة 5، إقت ة صفتء 

 لتقى شترع  حمد الخت س ولال ب ينة، 

اتأر4كت

 BENOMAR شركة
BLANCHISSERIE

شركة  حدودة  املسؤولية
 قرهت االجتمتعي : الربتط، 15 شترع 

 والي إسمتعي1 حستا
الربسمتل : 1.111.111 درهم

السج1 التجتري 13117
أمقت�صى عقد اوثيقي للجمع   -  1
العتم االستثنتئي أتتر4خ 26 بغسطس 

2020، فإا الشركتء قرروا  ت يلي :
واملسير  الشر4ك  لوفتة  ابعت 
الوحيد الستأق السيد رشيد شقتف، 

واملصتدقة على ورثته كشركتء جدد.
الحصص  وإسنتد  اوزيع 
االجتمتعية العتئدة للشر4ك الستأق 
ورثته  أيا  شقتف،  رشيد  السيد 
الشرقتوي،  لالفتطمة  السيدة 
السيد  هدي  السيدة  ر4م العلوي، 

شقتف والسيد غتلي شقتف.
شخص  في  جديد  تعييا  سير 
شقتف  الفتتح  عبد  السيد  حمد 

ملدة ثالث سنوات.
16  ن  و   7 الفصول  تعدي1 

النظتم األست�صي للشركة.
األست�صي  النظتم  إعتدة  الئمة 

للشركة  ع هتاه التغييرات.
ام اإليداع القتنوني أتلسج1   -  2
التجتري للمحكمة التجتر4ة أتلربتط 
احت رقم   ،2020 سبتمبر   3 أتتر4خ 

.116378
للخالصة والبيتا

 كتب األستتذ هشتم ب زال

120 P

 BENNANI HIGH CLOTH
QUALITY

SARL
أتتر4خ  اقر4ر  شروط  أموجب 
شركتء  فتس،  في   2020 نوفمبر   17
 BENNANI HIGH CLOTH» شركة 
شركة  وهي   »QUALITY SARL
أربسمتل  ذات  سؤولية  حدودة 
فتس  في  و قرهت  درهم،   700.000
 53 رحبة القيس فتس املدينة ليقرر

  ت يلي :

1 - العثور على املعرفة واملوافقة 

الوفتة  قتنوا  عليهت  قتطف  ن 

بسبب وفتة السيد أنتني  حمد.

2 - قتنوا اإلرث بعد وفتة الفقيد 

السيد أنتني  حمد.

3 - التوزيع الجديد لربس املتل.

 : املسير  تعييا  ستعدين   -  4

أنتني  والسيد  عثمتا  أنتني  السيد 

إسمتعي1.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

ديسمبر   (1 أتتر4خ  أفتس  التجتر4ة 

2020 أرقم 1)5)11).

121 P

N.SSOCIETE
SARL AU

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة بشر4ك وحيد

اوثيقي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 

ام   (1(1 16  ترس  يوم  أتلربتط 

ذات  سؤولية  شركة  اأسيس 

احم1  وحيد  بشر4ك   حدودة 

الخصتئص التتلية :

 N.SSOCIETE SARL  : التسمية 

.AU

الهدف االجتمتعي :  طعم.
ربسمتل الشركة : 111.111 درهم 

فئة  حصة  ن   1111 إلى   قسمة 

111 درهم للحصة الواحدة :

نوال السدراتي : 1111 حصة.

اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهتئي بي  ن اتر4خ وضع 

السج1 التجتري.

:  ن فتاض ينتير إلى   السنة املتلية 

31 ديسمبر  ن ك1 سنة  ت عدا السنة 

األولى ابتدئ  ن اتر4خ التسجي1.

املقر :  ركب الولجة رقم 60 سال.

تسير الشركة  ن طرف    : املسير 

نوال السدراتي ملدة غير  حدودة.

اإليداع  ام   : القتنوني  اإليداع 

بسال  االأتدائية  أتملحكمة  القتنوني 
أتتر4خ 25  ترس 1)1)، رقم التقييد 

أتلسج1 التجتري 33239.

122 P

 STE EXPERT DIVERS
SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة 
بشر4ك وحيد
اتسيس شركة

اوثيقي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 
اتسيس  ام   ،(1(1 5  ترس  أتتر4خ 
ذات  سؤولية  حدودة  شركة 
الخصتئص  احم1  وحيد  بشر4ك 

التتلية :
 STE EXPERT DIVERS : التسمية

.SARL AU
خبير   : االجتمتعي  الهدف  

السيترات.
راسمتل الشركة : 111.111 درهم 
 قسم الى 1111 حصة  ن فئة 111 

درهم للحصة الواحدة.
رشيد القرني .... 1111 حصة.

اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 
التتسيس النهتئي بي  ن اتر4خ وضع 

السج1 التجتري.
:  ن فتاض ينتير الى  السنة املتلية 
31 ديسمبر  ن ك1 سنة  تعدا السنة 

االولى ابتدئ  ن اتر4خ التسجي1.
شترع   (1 رقم  الربتط   : املقر 

 دغشقر.
تسير الشركة  ن طرف   : املسير 
السيد رشيد القرني ملدة غير  حدودة.
أتملحكمة  القتنوني  االيداع  ام 
24  ترس  أتتر4خ  أتلربتط  التجتر4ة 
أتلسج1  التقييد  رقم   ،(1(1

التجتري 151677.
123 P

 كتب االستتذ هشتم ب زال

 وثق

 قر : شقة 11، عمترة 5، اقت ة صفتء II  لتقى 

شترع  حمد الخت س ولال ب ينة اتأر4كت سال

STE ART CAFE
شركة ذات  سؤولية  حدودة

 قرهت االجتمتعي : الربتط 249 
ستحة السوق شترع  حمد الخت س

الراسمتل : 111.111 درهم
السج1 التجتري رقم : 47833

للجمع  اوثيقي  عقد  أمقت�صى 
سبتمبر   11 العتم االستثنتئي أتتر4خ 

2020، فتا الشركتء قرروا  ت يلي :
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واملسير  الشر4ك  لوفتة  ابعت 
الوحيد الستأق السيد رشيد شقتف، 

واملصتدقة على ورثته كشركتء جدد.
الحصص  واسنتد  اوزيع 
االجتمتعية العتئدة للشر4ك الستأق 
ورثته  أيا  شقتف،  رشيد  السيد 
الشرقتوي،  فتطمة  لال  السيدة 
السيد  هدي  السيدة  ر4م العلوي، 

شقتف والسيد غتلي شقتف.
شخص  في  جديد  تعييا  سير 
شقتف  الفتتح  عبد  السيد  حمد 

ملدة 5 سنوات.
تعدي1 الفصول 6 و11  ن النظتم 

االست�صي للشركة.
االست�صي  النظتم  اعتدة  الئمة 

للشركة  ع هتاه التغييرات.
أتلسج1  القتنوني  االيداع  ام 
التجتري للمحكمة التجتر4ة أتلربتط 
2020، احت رقم  أتتر4خ 1) سبتمبر 

.116919
للخالصة والبيتا

 كتب االستتذ هشتم ا زال

124 P

STE ZMN RENT CAR
SARL

شركة ذات  سؤولية  حدودة
اتسيس شركة

أتلربتط  أمقت�صى  ححر  ؤرخ 
ام وضع القوانيا   ،(1(1 فبراير   24
للشركة  حدودة  االستسية 

املسؤولية ذات املميزات التتلية :
أدوا  السيترات  كراء   : الهدف 

ستئق.
حي   ،1(1( رقم   5 أت 1   : املقر 

املسيرة ح.ي.م. الربتط.
: حدد راسمتل أمت قدره  راسمتل 

111.111 درهم.
ادار الشركة  ن طرف   : التسيير 
غير  ملدة  العيت�صي  زكر4تء  السيد 

 حدودة.
أكتتأة  ام   : القتنوني  االيداع  ام 
أتلربتط  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 
رقم  احت   ،(1(1 23  ترس  أتتر4خ 

السج1 التجتري 151735.
125 P

STE AUTO 100 SERVICES
SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة
ذات الشر4ك الوحيد

اتسيس شركة
أتلربتط  أمقت�صى  ححر  ؤرخ 
القوانيا  ام وضع   ،2020 نونبر   16
للشركة  حدودة  االستسية 
املسؤولية ذات الشر4ك الوحيد ذات 

املميزات التتلية :
أدوا  السيترات  كراء   : الهدف 

ستئق.
79 شترع اأن سينت، شقة   : املقر 

رقم 8، اكدال الربتط.
: حدد راسمتل أمت قدره  راسمتل 

111.111 درهم.
ادار الشركة  ن طرف   : التسيير 
غير  ملدة  أو ديتا  بست ة  السيد 

 حدودة.
أكتتأة  ام   : القتنوني  االيداع  ام 
أتلربتط  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 
رقم  احت   ،2020 نونبر   17 أتتر4خ 

السج1 التجتري 117619.
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االستتذة  حتسن العتق1
 وثقة أتلربتط

 قر: 26 زنقة  والي رشيد شقة رقم 9
الهتاف : 15.37.71.78.11

05.37.70.78.00

STE N2A PROMOTION
SARL

راسمتلهت : 111.111 درهم
 قرهت االجتمتعي : زاو4ة شترع 

طتنطتا وزنقة لبنتا اقت ة لينت 
الطتأق الرابع رقم 51 طنجة

أمقت�صى عقد اوثيقي القته  كتب 
العتق1،  وثقة  االستتذة  حتسن 
أتلربتط، أتتر4خ 5 فبراير 1)1)، اقرر 

 ت يلي :
الحصص  جميع  افو4ت 
السيد  يمتلكهت  التي  االجتمتعية 
الشركة  في  أوحوت  اللطيف  عبد 
لفتئدة   N2A PROMOTION SARL
والسيدة  علمي  والى  السيد  حمد 

سعيدة الرايس.

اللطيف  عبد  السيد  استقتلة 

أوحوت  ن  هت ه كمسير للشركة.

علمي  والي  السيد  حمد  تعييا 

كمسير للشركة ملدة غير  حدودة.

7 و)1   ،6  ،2 تعدي1 الفصول 1، 

 ن القتنوا االست�صي للشركة.

أتملحكمة  القتنوني  االيداع  ام 

)1  ترس  أتتر4خ  أطنجة  التجتر4ة 

1)1)، احت رقم 240299.
قصد البيتا والنشر

االستتذة  حتسن العتق1

 وثقة أتلربتط
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 زار بوديت واستشترات

شركة ذات املسؤولية املحدودة

راسمتلهت : 6111.511 درهم

 قرهت االجتمتعي : زاو4ة شترع عبد املو ن وزنقة 

كالفوا الدارالبيحتء

 STE CORNICHE CASA

BUSINESS CENTRE
SARL

شركة ذات  سؤولية  حدودة

اتسيس شركة
أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أمدينة 

ديسمبر   16 أتتر4خ  الدارالبيحتء 

ذات  شركة  اتسيس  ام   ،2020

املسؤولية املحدودة ذات الخصتئص 

التتلية :

 STE CORNICHE  : التسمية 

.CASA BUSINESS CENTRE

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

 سؤولية  حدودة.

الهدف : تهدف الشركة في املغرب 

كمت في الخترج الى :

االعمتل  أنشتط  ركز  القيتم 

واقديم جميع الخد تت املالز ة لهذا 

اوفير  بو  اأجير  سيمت  وال  النشتط، 

بو  االجتمتعتت  قتعتت  بو  املكتاب 

املؤامرات بو املعدات املكتبية بو اوفير 

خد تت السكراتر4ة بو لوحة املفتايض 

خد تت  بو  املحتسبة  الخد تت  بو 

خد تت  املعلو تت،  اكنولوجيت 

الهتافية، )االاصتالت  االاصتالت 

الفيديو،  االنتيرنت،  ؤامرات 
، خد تت البريد  املؤامرات عن بعد( 
خد تت  بو  الكونسيرج  السريع، 
النق1، وبشك1 عتم، بي خد تت قد 

يطلبهت عمالء  ركز االعمتل.
املشتركة املبتشرة بو غير املبتشرة 
اتعلق  قد  التي  العمليتت  جميع  في 
أتحد  غير  بتشر  بو  بشك1  بتشر 
طر4ق  عن  بعاله  املذكورة  االشيتء 
الشركة حقوق  بو  عنتو4ن   انشتء 
الجمعيتت بو  االند تج  عمليتت  بو    

 بو املشتركتت بو غير ذلك.
املعت الت  جميع  عت ة،  وبصفة 
املتلية بو  الصنتعية  بو   التجتر4ة 
 بو املنقولة بو العقتر4ة بشك1  بتشر 
الشركة  أموضوع  غير  بتشر   بو 
ثتنوي  بو  ثتنوي  بو  بشيئ  متث1  بو 

يستهم في تعز4ز اطورهت.
 دة الشركة : 99 سنة اأتداء  ن 

اتر4خ تسجيلهت أتلسج1 التجتري.
شترع  :  لتقى  االجتمتعي  املقر 
او4ن  املسيرة،  وشترع  الزرقطوني 
الخت س  الطتأق  وست،  ستنتر 

والستدس، الدارالبيحتء.
في  :  حدد  االجتمتعي  الراسمتل 
 111 درهم  قسم الى   11.111  بلغ 
للحصة  درهم   111 فئة  حصة  ن 
طرف  أتلكت 1  ن  الواحدة  دفوع 

الشركتء :
 IWG GROUP HOLDING شركة

90 ... حصة.
 UMBRELLA HOLDING شركة 

11 ... حصة.
فتاض  ابتدئ  ن   : املتلية  السنة 
ك1  ديسمبر  ن   31 في  وانتهي  ينتير 

سنة.
التسيير : ستسير الشركة وملدة غير 
 LYNSEY  حدودة  ن طرف السيد 
الجنسية،  ANN BLAIRأر4طتنية 
 زدادة  يوم فتاض  تي 1978،  قيم 
سفر  لجواز  وحت لة  أللوكسمبورغ 

رقم 8311)89)5.
وتسجي1  القتنوني  االيداع  ام 
الشركة لدى املحكمة التجتر4ة ملدينة 
8  ترس 1)1)،  أتتر4خ  الدارالبيحتء 
التجتري  أتلسج1  سجلت  حيت 

لنفس املدينة احت رقم 493685.
 قتطف وبيتا
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 زار بوديت واستشترات

شركة ذات املسؤولية املحدودة

راسمتلهت : 6111.511 درهم

 قرهت االجتمتعي : زاو4ة شترع عبد املو ن وزنقة 

كالفوا الدارالبيحتء

 STE IWG DYO MOROCCO
SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة

بشر4ك وحيد

تغيير الشر4ك الوحيد، تعدي1 
الهدف االجتمتعي،

 تغيير االسم االجتمتعي
 الئمة النظتم االست�صي للشركة

أمقت�صى  ححر قرارات الشر4ك 

ينتير   22 الوحيد االستثنتئية أتتر4خ 

1)1)،  قرر الشر4ك الوحيد لشركة 

شركة   IWG DYO MOROCCO

ذات  سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

درهم،   11.111  : راسمتلهت  الوحيد، 

أتلدارالبيحتء،  االجتمتعي   قرهت 

وشترع  الزرقطوني  شترع  زاو4ة 

الطتأق  ستنتر،  او4ن  املسيرة، 

الستدس عشر والستبع عشر،  ت يلي :

للشركة  الوحيد  الشر4ك  تغيير 

 IWG GLOBAL بصبض  حيث 

.HOLDING

و7   6 للفصليا  املتالزم  التعدي1 

 ن النظتم االست�صي.

للشركة  االجتمتعي  االسم  تغيير   

 IWG HOLDING بصبض  حيث 

.MOROCCO

2  ن  للفص1  املتالزم  التعدي1 

النظتم االست�صي.

تعدي1 الهدف االجتمتعي للشركة.

3  ن  للفص1  املتالزم  التعدي1 

النظتم االست�صي للشركة.

اقرار نظتم بست�صي  عدل.

 LYNSEY السيدة  على  االأقتء 

ANN BLAIR كمسيرة للشركة وملدة 

غير  حددة.

بج1  الصالحيتت  ن  اعطتء 

القيتم أتالجراءات القتنونية.

كتتأة  لدى  القتنوني  االيداع  ام 

ملدينة  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط  

الدارالبيحتء أتتر4خ 16  ترس 1)1)،  

احت رقم 770264.
 قتطف وبيتا
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 زار بوديت واستشترات

شركة ذات املسؤولية املحدودة

راسمتلهت : 6111.511 درهم

 قرهت االجتمتعي : زاو4ة شترع عبد املو ن وزنقة 

كالفوا الدارالبيحتء

 STE PNEUMATIQUES

 MAINTENANCE SERVICES

 SARL

شركة ذات  سؤولية  حدودة

 احو14 املقر االجتمتعي للشركة
العتم  الجمع  أمقت�صى  ححر 

   ،(1(1 فبراير   2 أتتر4خ  االستثنتئي 

 PNEUMATIQUES قرر شركتء شركة

MAINTENANCE SERVICES شركة 

ربسمتلهت  ذات املسؤولية املحدودة، 

االجتمتعي  درهم،  قرهت   151.111

الكترة  زنقة  زاو4ة  البيحتء،  أتلدار 

السبع  عيا  سليمتا،  وشترع  والي 

 ت يلي :

للشركة  االجتمتعي  املقر  احو14 

الى 5 املجمع الصنتعي جرف االصفر، 

 والي عبد هللا، الجديدة.

4  ن  للفص1  املتالزم  التعدي1 

النظتم االست�صي للشركة.

اقرار نظتم بست�صي  عدل للشركة.

بج1  الصالحيتت  ن  اعطتء 

القيتم أتالجراءات القتنونية.

كتتأة  لدى  القتنوني  االيداع  ام 

الحبط  أتملحكمة االأتدائية أمدينة 

  ،(1(1 11  ترس  أتتر4خ  الجديدة  

سجلت  حيث   17813 رقم  احت 

ملدينة  التجتري  أتلسج1  الشركة 

الجديدة.
 قتطف وبيتا
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STE TERRA GRES
SARL AU

اتسيس شركة
أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتتر4خ 

قتنوا  وضع  ام   ،(1(1 ينتير   29

بست�صي للشركة على النحو التتلي :

 STE TERRA GRES  : التسمية 

.SARL AU

أتئع  واد   : االجتمتعي  املوضوع  

استيراد  واد  أتلتقسيط،  البنتء 

الزليج وستنيطير.

زنقة  حمد   23  : املقر االجتمتعي 

املدور املحيط الربتط.

 111.111  : االجتمتعي  راسمتل 

درهم  قسم الى 1111 حصة أقيمة 

111 درهم  رقمة و سجلة  ن طرف 

 غتربة ذااييا.

الخطير  والي  السيد   : املسير 

هشتم املسير الوحيد للشركة ملدة غير 

 حدودة.

السنة االجتمتعية :  ن فتاض ينتير 

الى 31 ديسمبر.

التجتر4ة  أتملحكمة  االيداع  ام 

 ،(1(1 15  ترس  أتتر4خ  أتلربتط 

احت رقم 3)1117.
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 STE INFRASTRUCTURE

BATIMENT MAROC
SARL

اتسيس شركة
 19 أتتر4خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

القتنوا  احداث  ام   ،(1(1 ينتير 

االست�صي لشركة  حدودة املسؤولية 

اتلخص فيمت يلي :

 INFRASTRUCTURE  : التسمية 

.BATIMENT MAROC SARL

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

 سؤولية  حدودة.

بو  بعمتل   : االجتمتعي  الهدف 

انشتءات  تنوعة ) قتول(.

46 شترع عقبة،  املقر االجتمتعي : 

اكدال   ،2 شقة رقم  الطتأق االول، 

الربتط املغرب.

املدة : 99 سنة.

راسمتل الشركة : 111.111 درهم 

حصة اجتمتعية   1111  قسمة الى 

 ن فئة 111 درهم للحصة الواحدة.

السالم  عبد  السيد   : التسيير 

أتسو والسيد  حمد  نعم ملدة غير 

 حدودة.

 : الفترة املعمول بهت خالل السنة 

ابدب  ن فتاض ينتير الى 31 ديسمبر.

لفتئدة   %  5 بعد خصم   : االربتح 

االحتيتط القتنوني الفتئض يتصرف 

فيه حسب قرار الشركتء.

 151787  : التجتري  السج1 

الربتط.

أتملحكمة  القتنوني  االيداع  ام 

التجتر4ة أتلربتط  ترس 1)1).
 ن بج1 االستخالص والبيتا
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 STE MERABE

 CONSTRUCTIONS
SARL AU

تغيير املقر االجتمتعي، 
افو4ت حصص

تغيير الشك1 القتنوني
استقتلة  سير

حي  االجتمتعي  ن  املقر  تغيير 

عثمتا رقم 90 أوزنيقة الى 22 اجزئة 

املنزه رقم )1 عيا عتيق امترة.

افو4ت جميع حصص السيد عبد 

الرحيم أوقفة والسيد  والي املهدي 

أوقفة لفتئدة السيد ربيع الحمداوي.

لتصبض  القتنوني  الشك1  تغيير 

ذات  سؤولية  حدودة  شركة 

بشر4ك وحيد.

الرحيم  عبد  السيد  استقتلة 

أوقفة  ن التسيير.

االيداع القتنوني : 175.
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STE ZAYANE IZRI OPTIQUE
شركة ذات  سؤولية  حدودة

 قرهت االجتمتعي : كهف النسور 

املركز خنيفرة
اتسيس شركة

أتتر4خ  عرفي  عقد   أمقت�صى 
شركة  اتسيس  ام   2020 فبراير   9
ذات  سؤولية  حدودة أتملواصفتت 

التتلية :
 ZAYANE IZRI  : التسمية شركة 

.OPTIQUE
ذات  سؤولية  شركة   : الصفة 

 حدودة.
النسور  كهف   : االجتمتعي  املقر 

املركز خنيفرة.
الغرض : نظتراتي.

 111.111 في  حدد   : الربسمتل 
درهم  وزع الى 1111 حصة  وزعة 

على الشك1 التتلي : 
ب ينة لغري�صي .. 1111 حصة.

التسيير : تسيير الشركة  ن طرف 
السيدة ب ينة لغري�صي وذلك ملدة غير 

 حددة.
االيداع القتنوني :

ام االيداع القتنوني للشركة لدى 
االأتدائية  أتملحكمة  الحبط  كتتأة 
أخنيفرة أتتر4خ 2  ترس 1)1)، احت 
رقم 1/91)1)، السج1 التجتري رقم 

.3711
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 MERIECAFE
شركة ذات  سؤولية  حدودة

ذات الشر4ك الوحيد
السج1 التجتري أتلربتط

اأسيس الشركة
أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتتر4خ 
ام اأسيس شركة   ،(1(1 18  ترس 
ذات  سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد خصتئصهت كتلتتلي :
.MERIECAFE : التسمية

شترع   ،378  : االجتمتعي  املقر 
الحسن الثتني، شقة رقم 2 الربتط.

املدة : 99 سنة.

الهدف االجتمتعي : هدف الشركة 

خترجه  بو  املغرب  داخ1  سواء 

لحستبهت بو لحستب اآلخر4ن :

الشتي،  طعم،  خبزة،  غرفة 

حلو4تت.

ربس املتل : حدد ربسمتل الشركة 

درهم  قسمة   111.111 في  بلغ 

درهم  إلى 1111 حصة  ن فئة 111 

للحصة الواحدة  وزعة على الشك1 

التتلي :

 1111 الدريهمي  السيدة  ر4م 

حصة.

ام تعييا السيدة  ر4م   : التسيير 

الدريهمي كمسيرة قتنونية للشركة.

أجميع  الشركة  التزم   : التوقيع 

األعمتل املتعلقة بهت  ن خالل التوقيع 

الفر4د للسيدة  ر4م الدريهمي.

ام لدى كتتأة   : اإليداع القتنوني 

أتلربتط  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 

كمت ام اقييدهت  احت رقم 1)))11 

أتلسج1 التجتري احت رقم 151783 

أتتر4خ 30  ترس 1)1).
أمثتأة  قتطف وبيتا
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شركة شوارق األنوار بويلدينك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ربسمتلهت : 111.111 درهم

 قرهت االجتمتعي : الكتئن أمراكش، 

زنقة عمر اأن الخطتب

افو4ت الحصص
رقم التقييد في  السج1 التجتري : 

118(7

أتتر4خ  عرفي  عقد   أمقت�صى 

وبمقت�صى   ،2020 ديسمبر   22

في  املؤرخ  االستثنتئي  العتم  الجمع 

املصتدقة  امت   ،2020 ديسمبر   22

الشجعي  البشير  السيد  افو4ت  على 

111 حصة اجتمتعية لفتئدة السيد 

بيوب استيتو و 111 حصة اجتمتعية 

بص1 شعيب  ن  السيد   لفتئدة 

 200 حصة التي يملكهت في الشركة  ع 

 الئمة القتنوا الجديد للشركة.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

فبراير   22 أتتر4خ  أمراكش  التجتر4ة 

1)1)، احت رقم 118).
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ديواا األستتذ هشتم الرحموني اإلدري�صي

 وثق
34 فحتء النخي1 الطتأق الثتني، زنقة شر 

الشيخ املعتر4ف الدار البيحتء

الهتاف : 31961)))15

VIF PROD
شركة ذات  سؤولية  حدودة

اأسيس
حرر  اوثيقي  عقد  أمقت�صى 

الرحموني  هشتم  األستتذ  أديواا 

البيحتء  أتلدار  اإلدري�صي  وثق 

ام اأسيس   ،(1(1 فبراير   17 أتتر4خ 

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الختصيتت التتلية :

التسمية : VIF PROD شركة ذات 

 سؤولية  حدودة.

غرض الشركة :

استديو التسجي1، واملزج، وإاقتا 

األعمتل املوسيقية والشفو4ة.

الصواية  التسجيالت  إنتتج 

والفواوغرافية.

املوسيقى  وإنتتج  املوسيقى  نشر 

على الوستئط الرقمية والتنتظر4ة.

اإلنتتج واإلنتتج السمعي البصري,

الصوت  و عتلجة  استنستخ 

الو4ب،  واطو4ر  والتوزيع،  والصور، 

وحيتزة  إنشتء  الصوتي،  والتحر4ر 
بصول  لجميع  التأجير  وإدارة  واأجير 

األعمتل.

التسجيالت  كتتأة  راجعتت 

وغيرهت  ن املنتجتت الصواية.

)حفالت،  الحدث  تغطية 
الصور  طر4ق  عن   هرجتنتت( 

واملقتالت.

إجراء  قتأالت  ع  ختلف 

املغربي  الثقتفي  املجتل  في  الفنتنيا 

والعتلمي.

و قتالت  ختصة  إنتتج  لفتت 

املغربية  الثقتفية  أتلفعتليتت  اتعلق 

والدولية.

انظيم األلعتب واملستأقتت.

)الحفالت  األحداث  انظيم 

املهرجتنتت،  املعترض،  املوسيقية، 

االجتمتعتت(.

شراكتت  ع   ختلف الفتعليا في 

املجتل الثقتفي املغربي والعتلمي.

وامللفتت  الذااية  السير  كتتأة 

والفعتليتت  للفنتنيا  الصحفية 

الثقتفية.

للفنتنيا  احترافية  صور  إنجتز 

والعال تت  والسيتح  واملهرجتنتت 

التجتر4ة وغيرهم  ن  روجي املجتل 

الثقتفي املغربي والعتلمي.

اقديم املشورة في  جتل التطو4ر 

الفني والتواص1  ع  ختلف الفنتنيا 

الثقتفية  الستحة  على  واملمثليا 

املغربية والدولية.

وروائية  قصيرة  بفالم  إنتتج 

ألغراض ارو4جية.

في  واملصور4ن  املحرر4ن  ادر4ب 

 هنة الصحتفة املكتوبة على شبكة 

اإلنترنت.

خالل  وختصة  عت ة   داخالت 

املؤامرات الفنية والثقتفية والرقمية.

البصري،  السمعي  اإلنتتج 

التسجي1 الصوتي.

االلكترونية  األجهزة  وبيع  شراء 

واألالت املوسيقية.

وختصة  بشكتله  أكتفة  النشر 

املوسيقية.

انظيم وامو14 املنتسبتت العت ة 

)حفالت،  بنواعهت  أكتفة  الختصة  بو 

عروض،  سرحيتت، بلعتب، إلخ(.

املنشآت  جميع  وتشغي1  اركيب 

واألصول التجتر4ة أتإلشترة إلى واحد 

بو آخر  ن األنشطة املحددة.

بخذ بو حيتزة بو استغالل بو نق1 

االختراع  وبراءات  العمليتت  جميع 

املتعلقة بهذه األنشطة.

االستحواذ على حصة بو  صلحة، 

أأي شك1  ن األشكتل، بشك1  بتشر 

بو غير  بتشر، في بي شركتت بو بعمتل 

ذات غرض  متث1 بو ثتنوي.
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بي  عت لة  رابطة  وبشك1 عتم، 
كليت غير  بتشر،  بو   بشك1  بتشر 
 بو جزئيت أأي  ن املعت الت املذكورة 
بعاله وذلك لتسهي1 بو تعز4ز بو اطو4ر 
بعمتل الشركة وكذلك بي املشتركة 
املبتشرة بو غير املبتشرة أأي شك1  ن 
األشكتل في التعهدات ذات األغراض 

املمتثلة بو ذات الصلة.
البيحتء،  الدار   : املقر االجتمتعي 
265 شترع الزرقطوني إقت ة شم�صي 

الطتأق 09 رقم 92.
املدة : 99 سنة.

املستهمتت : 
 50.000 شكري  بنس  السيد 

درهم.
 20.000 الفقير  سفيتا  السيد 

درهم.
 20.000 در4و�صي  يتنيس  السيد 

درهم.
اليسوا  فورايا  تنوا  السيدة 

11.111 درهم.
 111.111  : الشركة  ربس  تل 
درهم  قسمة على 1111 حصة  ن 
و جزئة  واحد  لك1  درهم   111 فئة 

كمت يلي :
السيد بنس شكري 500 حصة.

السيد سفيتا الفقير 200 حصة.

السيد يتنيس در4و�صي 200 حصة.
اليسوا  فورايا  تنوا  السيدة 

111 حصة.
املجموع : 1111 حصة.

التسيير : السيد بنس شكري ملدة 
غير  حددة.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 
أتلدار  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 
 ،(1(1 23  ترس  أتتيخ  البيحتء 

احت رقم )77131.
أكتتأة  الشركة  تسجي1  ام 
أتلدار  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 
البيحتء أتتر4خ 23  ترس 2025 احت 

رقم 193719
137 P

STE SODIGA
SARL AU

اكو4ن شركة  حدودة املسؤولية 
ذات الشر4ك الوحيد

أتلربتط  أمقت�صى  ححر  ؤرخ 
وضع ام   ،(1(1 3  ترس  أتتر4خ 

القوانيا االستسية لشركة  حدودة   
املسؤولية ذات الشر4ك الوحيد ذات 

املميزات التتلية :
الهدف : التسيير التجتري.

اوزيع السلع.
30، شقة رقم  عمترة رقم   : املقر 
8 شترع  والي احمد الوكيلي، حستا 

الربتط.
أمت  املتل  راس  حدد   : املتل  راس 

قدره 111.111 درهم.
غير  ملدة  الشركة  ادار   : التسيير 
الغتزي  السيد  طرف   حدودة  ن 

احمد.
أكتتأة  ام   : القتنوني  اإليداع 
أتلربتط  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 

أتتر4خ 22  ترس 1)1).
رقم السج1 التجتري : 151553.

138 P

 STE CAFE LA ROUTE
SARL AU

اأسيس شركة
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أموجب 
ام اأسيس شركة   ،(1(1 15  ترس 
بشر4ك  ذات  سؤولية  حدودة 

وحيد لهت املواصفتت التتلية :
 STE CAFE LA ROUTE : التسمية

.SARL AU
الهدف االجتمتعي :  قهى،  طعم.
نوال األندلسية   : املقر االجتمتعي 

1 حي األندلس الجنوبي ايفلت.
املدة : 99 سنة  ن اتر4خ التأسيس.
الربسمتل : حدد ربسمتل الشركة 
في 111.111 درهم  قسمة إلى 1111 
درهم   111 اجتمتعية  ن  حصة 

للحصة االجتمتعية.
 1111 بحيزوا  حمد  السيد 

حصة اجتمتعية.
السيد  عيا   : الشركة  تسيير 
للشركة  ع  بحيزوا  حمد  سير 

جميع الصالحيتت.
أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 
الحبط أتملحكمة االأتدائية أتيفلت 
احت رقم 94 أتتر4خ 24  ترس 1)1).

للنسخ والبيتا

139 P

STE LAMAARIF TRAVAUX
اأسيس شركة

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أموجب 
اأسيس  ام   ،(1(1 22  ترس 
لهت  ذات  سؤولية  حدودة  شركة 

املواصفتت التتلية :
 STE LAMAARIF  : التسمية 

.TRAVAUX
:  قتول بعمتل  الهدف االجتمتعي 
املبتني  انفيذ  إنشتءات  تنوعة،  بو 
اإلنشتء،  احت  والصنتعية  املدنية 

اقديم العقود الوطنية والدولية.
املقر االجتمتعي : حي بوالد اشر4فة 

رقم 51) ايفلت.
املدة : 99 سنة  ن اتر4خ التأسيس.

 111.111 في  حدد   : الربسمتل 
حصة   1111 إلى  درهم  قسمة 
اجتمتعية  ن فئة 111 درهم للحصة 

االجتمتعية.
حصة   500 نبي1  فيزي  السيد 

اجتمتعية.
السيد السعيدي علي 500 حصة 

اجتمتعية.
: عيا السيد فيزي  تسيير الشركة 
نبي1 والسيد السعيدي علي  سيراا 

للشركة  ع جميع الصالحيتت.
أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 
الحبط أتملحكمة االأتدائية أتيفلت 
احت رقم 93 أتتر4خ 24  ترس 1)1).
140 P

 STE ALIANCE - CG EURO -
AFRIQUE
SARL AU

اتسيس شركة
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أموجب 
ام اأسيس شركة   ،(1(1 17  ترس 
لهت  ذات  سؤولية  حدودة بشر4ك 

املواصفتت التتلية :
 STE ALIANCE - CG  : التسمية 

.EURO - AFRIQUE SARL AU
:  قتول  االجتمتعي  الهدف 
اتجر  إنشتءات  تنوعة،  بو  بعمتل 
وصنتعية،  وزراعية  إنشتئية   واد 

االستيراد والتصدير.

الطتأق األسفلي   : املقر االجتمتعي 
حي  بروكة رقم 16 ايفلت.

املدة : 99 سنة  ن اتر4خ التأسيس.
الربسمتل : حدد في 111.111 دره 
حصة اجتمتعية   1111  قسمة إلى 
للحصة  درهم   111 فئة    ن 

االجتمتعية.
 1111 امليراوي  حت يد  السيد 

حصة اجتمتعية.
تسيير الشركة : عيا السيد حت يد 
جميع  للشركة  ع  امليراوي  سير 

الصالحيتت.
أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 
الحبط أتملحكمة االأتدائية أتيفلت 
24  ترس  أتتر4خ   95 عدد  احت 

.(1(1
141 P

STE RAZAN RINAD
SARL AU

8  ترس  قرر الشر4ك الوحيد في 
.(1(1

تغيير  سير للشركة.
استقتلة السيدة اأتستم الخلوقي 
السيد  وتعييا  للشركة  كمسيرة 
جديد  كمسير  حسن  الحمداوي 

للشركة
الحبط  أكتتأة  اإليداع  ام 
أتلخميستت  االأتدائية  أتملحكمة 
26  ترس  أتتر4خ   113 رقم  احت 

.(1(1
142 P

TITRAC
SARL AU
حل الرشكة

أتتر4خ  استثنتئي  قرار  أمقت�صى 
الشر4ك  قرر   ،2020 25 نوفمبر 

الوحيد  ت يلي :
الح1 الحبي للشركة.

الغلبزوري  احمد  السيد  تعييا 
 صفي للشركة.

أتلعنواا  التصفية  حدد  قر 
26  ح1  : اجزئة القصبة رقم  التتلي 

رقم 2 امترة.



7665 الجريدة الرسميةعدد 5659 - فتاض ر حتا )111 )11 بأر14 1)1)) 

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
التجتر4ة أتلربتط احت رقم 2970.

143 P

SBITI PREMIUM SERVICE
SARL

االستثنتئي  العتم  الجمع  إثر  على 
قرر  فبراير،   22 أتتر4خ  املنعقد 

الشر4ك الوحيد  ت يلي :
ليصبض  االجتمتعي  الهدف  تغيير 

كتلتتلي :
 ركز لالاصتل.

عالقتت العمالء.
 جتل التسو4ق.

إدارة عالقتت العمالء.
نق1 املقر االجتمتعي للشركة  ن 

حي األندلس رقم )115 ايفلت.
شترع   8  : الجديد  العنواا  إلى 
أطتنة   3 شقة رقم  املسيرة الخشراء 

سال.
والرابع  ن  الثتلث  البند  تعدي1 

القتنوا األست�صي للشركة.
144 P

STE ZAROILI COMPTA CONSULTING
TRAVAUX DE COMPTABILITE

 BAYHAN 11 ANGLE RUE DE FES ET RUE
IBNOU EL KHATIF

الهتاف : 0535280535

B G TRANST
شركة  حدودة املسؤولية

ذات الشر4ك الوحيد
ربسمتلهت : 111.111 درهم

املقر االجتمتعي : دار أوكرو ة، 
حجرة اكنتوة، اتزة

أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتتر4خ 
الشر4ك  قرر   ،(1(1 15  ترس 
الوحيد لشركة B G TRANST شركة 
الشر4ك  ذات  املسؤولية   حدودة 

الوحيد  ت يلي :
 وافقة شر4ك جديد.

 400.000 ز4تدة ربس املتل أمبلغ 
دهم   111.111 ليصبض  ن  درهم 
أتأسيس بسهم  درهم،   500.000 إلى 
جديدة يكتتب فيهت و4فرج عنهت أتلدفع 

نقدا.

التحول  ن شركة ذات  سؤولية 

 حدودة  ع  ستهم واحد إلى شركة 

ذات  سؤولية  حدودة.

ام لدى كتتأة   : اإليداع القتنوني 

أتتزة  االأتدائية  أتملحكمة  الحبط 

يوم 26  ترس 1)1)، احت رقم )17.

145 P

PRO MULTISERVICE

ش ذ م م

رقم 226، زنقة األأطتل حي يتسمينة 

1 خر4بكة

الغير  العتم  املححر  أمقت�صى 

العتدي أتتر4خ 11  ترس 1)1)، أمقر 

PRO MULTISERVICE ش ذ  شركة 

م م ااخذ املستهموا القرار التتلي :

تعدي1 الفقرة رقم 11  ن القتنوا 

األست�صي للشركة.

تعدي1 القتنوا األست�صي للشركة.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

23  ترس  االأتدائية لخر4بكة أتتر4خ 

1)1)، احت رقم 117.

146 P

TRANS POMPAI شركة

ش.د.م.م

رقم 1189 حي االنبعتث خر4بكة

اأسيس
 19 أتتر4خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

اأسيس  ام  أخر4بكة   (1(1  ترس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصتئص التتلية :

.TRANS POMPAI : التسمية

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة.

: رقم 1186 حي  املقر اإلجتمتعي 

االنبعتث خر4بكة.

الربس  تل : 111.111.11 درهم 

 وزع على 1111 حصة قيمة الحصة 

111.11 درهم.

اوزيع ربس املتل :

 500 نتهض  السيد  حجوب 

حصة.

السيد يونس نتهض 500 حصة.

الهدف اإلجتمتعي :

النق1 املدر�صي.

نق1 املستخد يا.

التسيير : السيد يونس نتهض ملدة 

غير  حدودة.

فتاض  في  ابتدئ   : املتلية  السنة 

ينتير وانتهي في 31 ديسمبر أتستثنتء 

السنة األولى التي ابدب بعد التسجي1 

في السج1 التجتري.

الشركة  تسجي1  ام   : التسجي1 

أتملحكمة  التجتري  أتلسج1 

اإلأتدائية أخر4بكة احت رقم 6969 

أتتر4خ 29  ترس 1)1).
 وجز وبيتا

147 P

PRO MULTISERVICE شركة
ش.د.م.م

رقم 226 زنقة األأطتل حي يتسمينة 

1 خر4بكة

الغير  العتم   املححر  أمقت�صى 

 (1(1 فبراير   15 أتتر4خ  العتدي 

 PRO MULTISERVICE أمقر شركة 

القرار  املستهموا  ااخذ  ش.د.م.م 

التتلي :

أيع الحصص التي كتنت في حوزة 

السيد  لك1  ن  جبير  السيد  حمد 

والسيد  راد  حفظي  ا يا   حمد 

في  كتنت  التي  الحصص  وبيع  لوزار 

حوزة السيدة ندية  سبض إلى السيد 

 راد لوزار.

للشركة  القديم  املسير  استقتلة 

وتعييا السيداا  حمد ا يا حفظي 

والسيد  راد لوزار  سيراا للشركة.

تعدي1 القتنوا األست�صي للشركة.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

25  ترس  اإلأتدائية لخربيكة أتتر4خ 

1)1) احت رقم 153.

148 P

GLOBAL MOVING SPORT
S.A.R.L

تعديالت قتنونية
اإلستثنتئي  العتم  الجمع  إثر  على 

 GLOBAL MOVING ملستهم شركة 

املسؤولية  ذات  شركة   SPORT

ربسمتلهت  البتلغ  املحدودة، 

والكتئن  قرهت  درهم   111.111.11

حي الفداء شترع نتقب  يلود الخلوفي 

العيوا، اقرر :

حصة  ن حصص   340 افو4ت 

لفتئدة  أو خروطة  السيد  حمد 

السيد  حمد فتض1 فهيم.

حصة  ن حصص   330 افو4ت 

السيد أوحنتنة سيدي فتان لفتئدة 

السيد  حمد فتض1 فهيم.

حصة  ن حصص   330 افو4ت 

السيد أونعتج يححيه لفتئدة السيد 

 حمد فتض1 فهيم.

للشركة  القتنوني  الشك1  احو14 

 ن شركة ذات املسؤولية املحدودة 

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

أمستهم واحد.

تعييا السيد  حمد فتض1 فهيم 

كمسير وحيد للشركة.

كتتأة  لدى  القتنوني  اإليداع  ام 
الحبط أتملحكمة اإلأتدائية أتلعيوا 

رقم  احت   (1(1 25  ترس  أتتر4خ 

.(1(1/9(1

149 P

3B SKY
S.A.R.L

تعديالت قتنونية
اإلستثنتئي  العتم  الجمع  إثر  على 

شركة ذات   3B SKY ملستهم شركة 

املسؤولية املحدودة، البتلغ ربسمتلهت 

والكتئن  قرهت  درهم   111.111.11

العيوا،   354 رقم  الراحة  اجزئة 

اقرر:

حصة  ن حصص   340 افو4ت 

لفتئدة  أو خروطة  السيد  حمد 

السيد لعرو�صي السيفر.
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حصة  ن حصص   330 افو4ت 
السيد أوحنتنة سيدي فتان لفتئدة 

السيد لعرو�صي السيفر.
حصة  ن حصص   330 افو4ت 
السيد أونعتج يححيه لفتئدة السيد 

لعرو�صي السيفر.
للشركة  القتنوني  الشك1  احو14 
 ن شركة ذات املسؤولية املحدودة 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

أمستهم واحد.
ليشم1  الشركة  نشتط  اوسيع 

األنشطة التتلية :
السوبر  تركت  وإدارة  إنشتء 
املواد  اوزيع  ب تكن  وجميع  واملتتجر 

الغذائية األخرى، 
اجترة املنتجتت الغذائية ..إلخ.

السيفر  لعرو�صي  السيد  تعييا  
كمسير وحيد للشركة.

كتتأة  لدى  القتنوني  اإليداع  ام 
الحبط أتملحكمة اإلأتدائية أتلعيوا 
رقم  احت   (1(1 25  ترس  أتتر4خ 

.(1(1/9((
150 P

FATIVEST
افو4ت حصص

FATIVEST : التسمية
الشك1 القتنوني : شركة ذات 

املسؤولية املحدودة وذات الشر4ك 
الوحيد

املقر الرئي�صي : اجزئة 707 رقم )31 
العيوا

املوضوع طبقت ملداولة الجمع الغير 
قرر   (1(1 26  ترس  أتتر4خ  عتدي 

املشتركوا  ت يلي :
طرف  حصة  ن   370 افو4ت 
إلى  لالفتطمة  االدري�صي  السيدة 

السيد الحسن الحجوجي.
طرف  حصة  ن   131 افو4ت 
إلى  لالفتطمة  اإلدري�صي  السيدة 

السيد عبد النبي خرختش.
 تعييا السيدة اإلدري�صي لالفتطمة 
والسيد الحسن الحجوجي كمسيرين 
للشركة ملدة غير  حددة  ع إ حتء 

 شترك.

ليصبض  القتنوني  الشك1  تغيير 
شركة ذات املسؤولية املحدودة.

أكتتأة  ام    : القتنوني  اإليداع 
الحبط أتملحكمة اإلأتدائية أتلعيوا 
رقم  احت   (1(1 29  ترس  أتتر4خ 

.965/(1(1
151 P

BANOU HILAL DIVERS
S.A.R.L D’AU

تعديالت قتنونية
الواحد  املستهم  قرار  إثر  على 
ملستهم   (1(1 11  ترس  أتتر4خ 
 BANOU HILAL DIVERS شركة 
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 
درهم   111.111.11 ربسمتلهت  البتلغ 
رقم  والكتئن  قرهت اجزئة م.ش.ف، 
الشطر  48  كرر، حي  والي رشيد، 

الثتني العيوا اقرر :
 ح1 الشركة.

تعييا السيد عبد العتطي التوتي 
كمصفي للشركة.

كتتأة  لدى  القتنوني:  اإليدع  ام 
الحبط أتملحكمة اإلأتدائية أتلعيوا 
رقم  احت   (1(1 25  ترس  أتتر4خ 

(1(1/9(1
152 P

BOUJLAL TD
S.A.R.L D’AU

تعديالت قتنونية
الواحد  املستهم  قرار  إثر  على 
ملستهم   (1(1 25  ترس  أتتر4خ 
ذات  شركة   BOUJLAL TD شركة 
املسؤولية املحدودة، البتلغ ربسمتلهت 
والكتئن  قرهت  درهم   111.111.11
رقم 2277، حي العودة،العيوا اقرر: 

 ح1 الشركة.
هللا  عبد  أوجالل  السيد  تعييا 

كمصفي للشركة.
كتتأة  لدى   : القتنوني  اإليدع  ام 
الحبط أتملحكمة اإلأتدائية أتلعيوا 
أتتر4خ 25 بغسطس 1)1) احت رقم 

.(1(1/9(1
153 P

SUPRALU
تعديالت قتنونية

SUPRALU : التسمية
الشك1 القتنوني :شركة ذات 

املسؤرولية املحدودة
املقر الرئي�صي : شترع اأنيبت  حمد 
ستلم عمترة 1) رقم 1 حي القسم 

العيوا
الجمع  ملداوالت  طبقت   : املوضوع 
 (1(1 15  ترس  الغير عتدي أتتر4خ 

قرر املشتركوا  ت يلي :
ح1 الشركة.

أكتتأة  ام   : القتنوني  اإليداع 
الحبط أتملحكمة اإلأتدائية أتلعيوا 
رقم  احت   (1(1 25  ترس  أتتر4خ 

.(1(1/89(
154 P

RABABSIO BEAUTY
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة أمستهم واحد
ابعت للعقد العرفي أتتر4خ 2  ترس 
ام وضع قوانيا الشركة ذات   (1(1

املميزات التتلية :
.RABABSIO BEAUTY : التسمية
ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة أمستهم واحد.
املوضوع :

وإدارة  ركز  تشغي1،  إنشتء، 
اجمي1 وجمتلي و كتفحة الشيخوخة 

والعتفية والليتقة البدنية.
وبيع  وشراء  واصدير  استيراد 
وتسو4ق بي  نتج بو  تدة بو  لحقتت 
الشعر  اصفيف  أمجتل  اتعلق 

وجمتليته وتشكيله ...إلخ.
شر4ف  شترع   : الرئي�صي  املقر 
االدري�صي، رقم )11، حي الوحدة 1، 

العيوا.
في  بلغ  حدد   : الربسمتل 
إلى  درهم  قسمة   111.111.11
درهم   111 فئة  حصة  ن   1.111
ربتب  السيدة  أتلكت 1  واملكهت 

اسمتعيلي.
تسير  ن طرف السيدة   : اإلدارة 

ربتب اسمتعيلي.

أكتتأة  ام   : القتنوني  اإليداع 
الحبط أتملحكمة اإلأتدائية أتلعيوا 

رقم  احت   (1(1 25  ترس  أتتر4خ 

أتلسج1  تسجيلهت  وام   (1(1/918

التحليلي عدد  الرقم  التجتري احت 

.35843

155 P

GRAND SAHARA  AUTO
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة أمستهم واحد
فتاض  أتتر4خ  العرفي  للعقد  ابعت 

 ترس 1)1) ام وضع قوانيا الشركة 

ذات املميزات التتلية :

  GRAND SAHARA  : التسمية 

.AUTO

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع :

صبتغة السيترات، دهتا ملختلف 

املركبتت الثقيلة والخفيفة ...إلخ.

الراحة  اجزئة   : الرئي�صي  املقر 

املنطقة الصنتعية العيوا.

في  بلغ  حدد   : الربسمتل 

إلى  درهم  قسمة   111.111.11

درهم   111 فئة  حصة  ن   1.111

للواحدة  قسمة كتآلتي :

 السيد هشتم دنونة 50 حصة.

السيد يتسيا دنونة 50 حصة.

السيد  طرف  :تسير  ن  اإلدارة 

هشتم دنونة.

أكتتأة  ام   : القتنوني  اإليدع 
الحبط أتملحكمة اإلأتدائية أتلعيوا 

رقم  احت   (1(1 25  ترس  أتتر4خ 

أتلسج1  تسجيلهت  وام   (1(1/919

التحليلي عدد  الرقم  التجتري احت 

.35845

156 P

AL JULANDANI
اأسيس شركة

أتتر4خ العرفي  للعقد   ابعت 

قوانيا  وضع  ام   (1(1 25  ترس   

الشركة ذات املميزات التتلية :
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.AL JULANDANI : التسمية

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

املسؤرولية املحدودة وذات الشر4ك 

الوحيد.

يتعلق نشتط الشركة   : املوضوع 

سواء أتملغرب بو خترجه.

بشغتل  ختلفة ك1 نشتط اجتري، 

صنتعي، فالحي، وخد تت.

استيراد واصدير.

اأن  :  لتقى شترع  الرئي�صي  املقر 

أطوطة وشترع  يلود خلوفي الطتأق 

األر�صي العيوا.

في  بلغ  حدد   : الربسمتل 

إلى  درهم  قسمة   111.111.11

درهم   111 فئة  حصة  ن   1.111

رشيدة  السيدة  في  لك  للواحدة 

وعلي.

السيدة  طرف  :تسير  ن  اإلدارة 
رشيدة وعلي.

أكتتأة  ام   : القتنوني  اإليدع 
الحبط أتملحكمة اإلأتدائية أتلعيوا 

رقم  احت   (1(1 29  ترس  أتتر4خ 

رقم  اجتري  سج1   (1(1/1615

.35903

157 P

KM MINIER
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
أتتر4خ العرفي  للعقد   ابعت 

قوانيا  وضع  ام   (1(1 24  ترس   

الشركة ذات املميزات التتلية :

.KM MINIER : التسمية

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة.

يتعلق نشتط الشركة   : املوضوع 

سواء أتملغرب بو خترجه.

البحث واستخراج املعتدا.

املدارس  شترع   : الرئي�صي  املقر 

سوق لختخ رقم 5  كرر، العيوا.

في  بلغ  حدد   : الربسمتل 

إلى  درهم  قسمة   111.111.11

درهم   111 فئة  حصة  ن   1.111

للواحدة  وزعة كتلتتلي :

 500 سعداني  السيدة  ليكة   

حصة.

السيد ايت لحسن  صطفى 500 

حصة.

:تسير  ن طرف السيدة  اإلدارة   

رزاا املخنث.

أكتتأة  ام   : القتنوني  اإليدع 

الحبط أتملحكمة اإلأتدائية أتلعيوا 

رقم  احت   (1(1 26  ترس  أتتر4خ 

رقم  اجتري  سج1   (1(1/939

.35859

158 P

ABYAD DAK
SARL AU

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر4ك الوحيد

ام   2020 ديسمبر   31 أتتر4خ 

ذات  لشركة  قوانيا  نظمة  وضع 

الشر4ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد وذات املميزات التتلية :

ذات   ABYAD DAK  : التسمية 

الشر4ك  ذات  املحدودة  املسؤرولية 

الوحيد.

الهدف : 

اجترة األسمتك.

استيراد واصدير األسمتك.

الربسمتل : حدد في  بلغ 111.111 

حصة  ن   1111 إلى  درهم  قسمة 

درهم للواحدة  وزعة   111.11 فئة 

كتآلتي :

السيد  يلود اأيتض 1111 حصة.

 1 النهحة  حي   : اإلجتمتعي  املقر 

الشطر 1رقم 1)11 الداخلة. 

السيد  طرف  :تسير  ن  اإلدارة 

 يلود اأيتض ملدة غير  حددة.

أكتتأة  ام   : القتنوني  اإليدع 

اإلأتدائية  أتملحكمة  الحبط 

 2020 ديسمبر   31 أتتر4خ  أتلداخلة 

السج1   (1(1/1(98 رقم  احت 

التجتري 7)171.

159 P

TRAVDAR
أتتر4خ عرفي  عقد   أمقت�صى 
ام اأسيس شركة   ،(1(1 23  ترس 
بشر4ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
الخصتئص احم1  والتي   وحيد 

التتلية :
TRAVDAR : التسمية

SARL : الصفة القتنونية
في  :  قتول  االجتمتعي  الهدف 

بعمتل البنتء بو بشغتل  ختلفة.
أيع وشراء بدوات املختأز.

ربسمتل الشركة : 111.111 درهم 
فئة  حصة  ن   1111 إلى   قسمة 
درهم للحصة الواحدة  وزعة   111

أيا الشركتء على الشك1 التتلي :
 500 اليمت ي  سلوى  السيدة 

حصة.
السيد أدر الوزاني 500 حصة.

اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهتئي بي  ن اتر4خ وضع 

السج1 التجتري.
:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 
31 ديسمبر  ن ك1 سنة  ت عدا السنة 

األولى ابتدئ  ن اتر4خ التسجي1.
املقر االجتمتعي : 11 الشقة رقم 1 
شترع  حمد الخت س حي   1 العمترة 

النهحة امترة.
املسير : السيدة سلوى اليمت ي.

التجتري  أتلسج1  التقييد  رقم 
.13(537

160 P

METCOLLECT
SARL

ز4تدة في ربس املتل
العتم  الجمع  أموجب  ححر 
املنعقد  العتدي  وغير  االستثنتئي 
أتتر4خ 11 فبراير 1)1) قرر بصحتب 
شركة METCOLLECT SARL  ت يلي :
ز4تدة في ربس املتل  ن 11.111 إلى 

111.111 درهم.
ب   M.MATULVICUS TOMAS

50000 حصة.
 Mme GREBLIAUSKAITE

ERIKA ب 50000 حصة.

امديد النشتط املنهي.
اصدير واستيراد جميع النفتيتت، 

الكهربتئية، اإللكترونية وااصتالت.
الكهربتئية،  النفتيتت  وشراء  أيع 

اإللكترونية وااصتالت.
الصنتعية  النفتيتت  ادو4ر  إعتدة 
املنفصلة،  القطع  وبيحت  واملعتدا 

املواد واإلكسسوار.
اجترة نفتيتت بشك1 عتم.

نفتيتت  واوزيع  وجمع  نق1 
واإللكترونية  الكهربتئية،  املنتجتت 

واملعتدا املسترجعة.
األنشطة  جميع  عتم  وبشك1 
بو  الصنتعية  بو  التجتر4ة  بو  املتلية 
املنقولة بو العقتر4ة املرابطة بشك1 

 بتشر بو غير  بتشر بغرض الشركة.
اإليداع القتنوني : لقد ام اإليداع 
أتلدار  التجتر4ة  أتملحكمة  القتنوني 
البيحتء أتتر4خ 11  ترس 1)1) احت 

رقم 769645.
161 P

ائتمتنية بسفتر كونستي
شقة رقم 4 جنتا النهحة 1 الربتط

الهتاف : 05.37.72.97.60
الهتاف النقتل : 06.62.74.43.37

MALAK AGRI-PROCESS
SARLAU

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة  ن شر4ك وحيد

ام اأسيس  أمقت�صى عقد عرفي، 
ذات  سؤولية  حدودة  ن  شركة 

شر4ك وحيد.
 MALAK  : االجتمتعي  اللقب 

AGRI-PROCESS SARLAU
السيدة عتئشة أت وا   : الشركتء 
 111 ب   17757331( سفر  جواز 

سهم.
املسير : السيدة عتئشة أت وا.

ربس املتل : 11.111 درهم.
واصدير  استيراد   : النشتط 
و عتلجة وتسو4ق املنتجتت الزراعية 

والحيوانية.
رايس  شترع   ،158  : العنواا 
 - املحيط  عتشور، شقة أدر رقم 11 

الربتط.
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أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

30  ترس  يوم  أتلربتط  التجتر4ة 

السج1   ،3111 رقم  احت   (1(1

التجتري رقم 151819.
للبيتا

162 P

SBAIAINE AUTO ECOLE
شركة ذات  سؤولية  حدودة

بشر4ك وحيد

ربس املتل : 111.111 درهم

جنتا  نصور عمترة رقم 47 شقة 

رقم 3 ات سنت امترة

أتتر4خ عرفي  عقد   أمقت�صى 

اأسيس شركة  ام   ،(1(1 8  ترس 

بشر4ك  ذات  سؤولية  حدودة 

وحيد ذات املواصفتت التتلية :

االسم : السبتعييا سيترة التعليم.

عمترة  جنتا  نصور   : العنواا 

رقم 47 شقة رقم 3 ات سنت امترة.

درهم   111.111  : املتل  ربس 

اجتمتعية  حصة   1111 إلى   قسوة 

 ن فئة 111 درهم  منوحة أتلكت 1 

إلى سيدي كمتل الجراجري.

كمتل  سيدي  يعيا   : التسيير 

الجراجري القتطن أتلربتط  جموعة 

الربيع رقم 57 التقدم الربتط الحت 1 

 E778694 رقم  الوطنية  للبطتقة 

غير  ملدة  للشركة  وحيدا   سيرا 

 حدودة.

 دة الشركة : 99 سنة اأتداء  ن 

اتر4خ التأسيس.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أتمترة، سج1 اجتري رقم 

.13(119

163 P

AHM INSIGHTS
احو14 املقر االجتمتعي للشركة

العتم  الجمع  قرار  أمقت�صى 

سبتمبر   4 في  للشركتء  االستثنتئي 

االجتمتعي  املقر  احو14  ام   2020

الحتلي للشركة  ن :

 4RUE NOPALEA, LOT 4, SECT

17, BLOC I, HAY RIAD - RABAT

 55IMMEUBLE CHAKIR,  : إلى 

 AVENUE MOHAMED V,

.TEMARA

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 

التجتر4ة  املحكمة  لدى  الحبط 

احت   (1(1 فبراير   16 أتلربتط يوم 
رقم 1111.

السج1 التجتري رقم 111131.

164 P

 ELECTRICAL NETWORK

ENGINEERING
SARL AU

ش.م.م ش.و

اأسيس
العتم  الجمع  أمقت�صى  ام 

30  ترس  يوم  املنعقد  االستثنتئي 

أتلصفتت  شركة  اأسيس   (1(1

التتلية :

ذات  شركة   : القتنونية  الصفة 

شر4ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

 ELECTRICAL  : اللقب االجتمتعي 

NETWORK ENGINEERING

درهم   111.111  : الربسمتل 

فئة  حصة  ن   1111 على   وزعة 

111 درهم للحصة الواحدة.

 90 العمترة   : االجتمتعي  املقر 
زنقة  والي عبد الرحمتا   5 الشقة 

خر4بكة.

األعمتل   : الشركة   وضوع 

الكهربتئية - الكهربتء الصنتعية، أيع 

بعمتل  الكهربتئية،  قتول  املعدات 

البنتء.

يعود تسيير الشركة إلى   : التسيير 

السيد عبد االله ليشكوري.

الشركتء :

 : ليشكوري  االله  عبد  السيد 

1111 حصة.

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 

نهتية شهر ديسمبر.

املحكمة   : القتنوني  اإليداع 

رقم  احت  أخر4بكة  االأتدائية 

 (1(1 )1  ترس  أتتر4خ   (1(1/1(8

والسج1 التجتري رقم 6917.

165 P

GT TRAVAUX
SARL AU

ج ت طرافو ش.م.م ش.و
ربس املتل : 50.000 درهم

املقر االجتمتعي : 378 شترع الحسن 

الثتني شقة رقم 2 الربتط

في  حرر  استثنتئي  قرار  أمقت�صى 

الربتط قرر الشر4ك الوحيد لشركة 

«ج ت طرافو« ش.م.م ش.و  ت يلي :

 تغيير املقر االجتمتعي للشركة  ن 

378 شترع الحسن الثتني شقة رقم 2 

الربتط.

إلى عمترة جيم هتء 19  تجر رقم 

 يم 1 حليمة 1 سيدي  و�صى سال.
القتنوا  4  ن  املتدة  تعدي1 

األست�صي للشركة.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 

أتلربتط  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 

رقم  احت   (1(1 30  ترس  أتتر4خ 

.11(319

166 P

MOORISH

 LOGIPAC مقاولة

TECHNOLOGIE
SARL AU

الح1 النهتئي
أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 
قرر   (1(1 3  ترس  أتتر4خ  املنعقد 

شركة  رستوي  سير  سفيتا  السيد 

 LOGIPAC TECHNOLOGIE قتولة 

التصفية،  في  شركة   SARL AU
ربسمتلهت 11.111 درهم.

زنقة ضتية   6  :  قرهت االجتمتعي 

بكدال   16 الشقة   4 الطتأق  عوة 

الربتط.

بسبب  للشركة  النهتئي  الح1 

الوضع الصتفي للشركة.

التسجي1 : ام التسجي1 أتملحكمة 

30  ترس  يوم  أتلربتط  التجتر4ة 

1)1) احت الرقم 336)11.
 لخص  ن بج1 النشر

167 P

STE ILI-LIFE
SARL AU

االستثنتئي  العتم  الجمع  قرر 

أتتر4خ  املنعقد  «ايلي اليف«  لشركة 

ذات  شركة   .2020 ديسمبر   11

 سؤولية  حدودة  ن شر4ك وحيد، 

والكتئن  درهمت   30.000 ربسمتلهت 

بنفت   94 رقم  جوريس  جوا  أزنقة 

القرارات  ااختذ  البيحتء،  الدار 

التتلية أتلترا�صي واإلجمتع :

والودي  اإلداري  املسبق  الفسخ 

للشركة.
تعييا املصفي : السيدة اليس أول 

كوست.

املقر  في  التصفية  احديد  قر 
جوا  أزنقة  الكتئن  للشركة  الحتلي 

جوريس رقم 94 انفت الدار البيحتء.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

يوم البيحتء  أتلدار   التجتر4ة 

24  ترس 1)1) احت رقم 771657.

168 P

STE LES ATELIERS BEN’S
SARL

شركة  لشركتء  العتم  الجمع  قرر 

املنعقد   STE LES ATELIERS BEN’S

أتمترة أتتر4خ 16 فبراير 1)1) شركة 

ربسمتلهت  ذات  سؤولية  حدودة، 

طر4ق  الكتئنة  درهم،   11.111

6 دوار والد عقبة عيا  فورات اجزئة 

التتلية  القرارات  ااختذ  امترة  عتيق 

أتلترا�صي واإلجمتع :

افو4ت الحصص :

 ن السيدة نتألة أنعمر إلى السيد 

سعيد ا زال أنسبة 111%  ت يعتدل 

 111 سهم قيمة السهم الواحد   50

درهم.
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رفع ربسمتل الشركة :

 ن 11.111 إلى 1.111.111 وذلك 

أخلق 9900 حصة اجتمتعية جديدة 

 ن فئة 111 درهم.

تغيير  سير الشركة :

استقتلة السيدة نتألة أنعمر  ن 

 نصبه كمسيرة للشركة وام تعييا 

جديد  كمسير  ا زال  سعيد  السيد 

للشركة.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

25  ترس  يوم  أتلربتط  التجتر4ة 

1)1) احت رقم 111)11.

169 P

MAESTRO GARD
SARL

 تيسترو جترد

أمقت�صى عقد عرفي  حرر أتتر4خ 

نظتم  اكو4ن  ام   (1(1 22  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  بست�صي 

املحدودة خصتئصهت كتلتتلي :

جترد  :  تيسترو  التسمية 

.MAESTRO GARD

الهدف : امترس الشركة األهداف 

التتلية :

الحمتية.

الحراسة.

املراقبة.

نق1 األ وال.

املقتو ة  شترع   : االجتمتعي  املقر 
زنقة بأيدجتا عمترة رقم 1) الطتأق 

الثتلث شقة رقم 8 املحيط الربتط.
 111.111  : ربس املتل االجتمتعي 

حصة قيمة   1111 درهم  قسم إلى 

ك1 واحدة 111 درهم.

: ام تعييا السيدة نتدية  التسيير 

التعر4ف  لبطتقة  الحت لة  اجغيدر 

كمسيرة   AE36111 رقم  الوطنية 

وحيدة للشركة وملدة غير  حددة.

وضع  ام  القتنوني  اإليداع 

الحبط  كتتأة  لدى  القتنوني  امللف 

أتملحكمة التجتر4ة أتلربتط احت رقم 

السج1 التجتري 151813.

170 P

RAS TRAV شركة
غير  العتم  الجمع  ملداوالت  ابعت 
العتدي املنعقد يوم 15  ترس 1)1) 
شركة  حدودة   RAS TRAV لشركة 
درهم   500.000 املسؤولية أربسمتل 

ام االافتق على  ت يلي :
 : التتلي  أتلعنواا  إحداث  لحقة 
448 دوار والد عقبة عيا عتيق امترة.
واملسيرة  ن طرف السيد الحوض 

سعيد بو السيد الحوض اأراهيم.
القتنوني  اإليداع  وضع  ام  وقد 
يوم أتمترة  االأتدائية  املحكمة   لدى 

30  ترس 1)1) احت رقم 5223.
171 P

SUNNY SIDE شركة
SARL AU

اأسيس  على  االافتق  ام  لقد 
شركة حسب املعطيتت التتلية :

 SUNNY SIDE شركة   : التسمية 
SARL AU

شترع   ،15  : االجتمتعي  املقر 
بكدال،   ،4 رقم  الشقة  األأطتل، 

الربتط.
السيترات  وشراء  أيع   : الهدف 
وبجزاء  واملستعملة  الجديدة 

السيترات.
سنة اأتداء  ن اتر4خ   99  : املدة 

التأسيس.
املتل  ربس  عدد   : الربسمتل 

.111.111
تسير  ن طرف السيد   : التسيير 
 27 يوم  املزداد  الخلطي  اديب 

بغسطس 1969 أتلربتط حستا.
لقد ام اإليداع القتنوني أتملحكمة 
التجتر4ة أتلربتط في 30  ترس 1)1) 

احت رقم 151811.
172 P

 LAMADI شركة
CONTRACTORS

SARL
اأسيس  على  االافتق  ام  لقد 

شركة حسب املعطيتت التتلية :

 LAMADI شركة   : التسمية 
CONTRACTORS SARL

 30 العمترة   : االجتمتعي  املقر 
بحمد  شترع  والي   8 رقم  الشقة 

الوكيلي حستا، الربتط.
بشغتل  ختلفة وجميع   : الهدف 

املعت الت املتعلقة أتلعقتر.
سنة اأتداء  ن اتر4خ   99  : املدة 

التأسيس.
املتل  ربس  عدد   : الربسمتل 

.111.111
تسير  ن طرف السيد   : التسيير 
1)  ترس  يوم  املزداد  يتسر  متدي 

1976 أمكنتس.
لقد ام اإليداع القتنوني أتملحكمة 
التجتر4ة أتلربتط في 29  ترس 1)1) 

احت رقم 151765.
173 P

 STATION SERVICES OULED
AMIMI
SARL AU

على   (1(1 4  ترس  يوم  ام 
الجمع  صبتحت  العتشرة  الستعة 
 STATION العتم االستثنتئي لشركة 
شركة   SERVICES OULED AMIMI
ربسمتلهت  ذات املسؤولية املحدودة، 
االجتمتعي  و قرهت  درهم   111.111
دوار الشتوي اماللت، قلعة السراغنة 

حيث ام  ت يلي :
 STATION االسم  تغيير 
إلى   SERVICES OULED AMIMI

.ESPACE BENZAROUAL
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
يوم  السراغنة  لقلعة   االأتدائية 
23  ترس 1)1) احت رقم 1)1)/6)1 

السج1 التجتري 3043.
174 P

STE ELEGANCE CHANTIER
SARL AU

اأسيس شركة 
ام أتتر4خ 15  ترس 1)1)، وضع 
قتنوا  نظم لشركة ذات املسؤولية 
أتملميزات  وحيد  بشر4ك  املحدودة 

التتلية :

 STE ELEGANCE  : التسمية 

.CHANTIER SARL AU

الهدف :  قتول في األشغتل العت ة 

بو البنتء.

الطتأق الثتلث،   : املقر االجتمتعي 

احمد،  سيدي  زاو4ة  أوعبيد، 

العطتو4ة، قلعة السراغنة.

سنة ابتدئ  ن اتر4خ   99  : املدة 

15  ترس 1)1).

 111.111  : االجتمتعي  الربسمتل 

درهم  قسم على 1111 سهم  ن فئة 

111 درهم  وزع كتآلتي :

السيد عبد النبي لحمتدني 1111 

حصة.

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 

31 ديسمبر.

السيد  طرف  تسير  ن   : اإلدارة 

عبد النبي لحمتدني.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

يوم  السراغنة  لقلعة   االأتدائية 

23  ترس 1)1) احت رقم 1)1)/5)1 

السج1 التجتري رقم 4483.

175 P

ديواا األستتذ أوشعيب يتفيت

 وثق أتلدار البيحتء

إقت ة النور، زاو4ة شترع عبد هللا أن يتسيا 

وزنقةكراوا، الطتأق الثتني، الدار البيحتء

الهتاف : 84 86 44 0522

KS هولدينغ

ش.م.م

ربسمتلهت : 1.111.111 درهم

  قرهت االجتمتعي : الدار البيحتء، 

34 زنقة املستشفيتت، إقت ة املنتر 2

أمقت�صى  ححر الجمع العتم   -  I

 KS شركة  أمقر  املنعقد  االستثنتئي 

هولدينغ قرر شركتء الشركة  ت يلي :

اأكيد جميع العمليتت التي قتم بهت 

 سير الشركة  نذ تعيينه إلى بالا.

كسيكس  السيد  حمد  تعييا 

 سير وحيد للشركة.
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لدى  القتنوني  اإليداع  ام   -  II

كتتأة ضبط املحكمة التجتر4ة أتلدار 

 2020 أتتر4خ فتاض ديسمبر  البيحتء 

احت رقم 755696.
أمثتأة  قتطف وبيتا

األستتذ أوشعيب يتفيت

176 P

ديواا األستتذ أوشعيب يتفيت

 وثق أتلدار البيحتء

إقت ة النور، زاو4ة شترع عبد هللا أن يتسيا 

وزنقةكراوا، الطتأق الثتني، الدار البيحتء

الهتاف : 84 86 44 0522

فونسيار برنو�صي
ش.م.ع

ربسمتلهت : 111.111 درهم

  قرهت االجتمتعي : الدار البيحتء، 

)11 شترع ا ي1 زوال

اأسيس شركة
أتتر4خ  رسمي  عقد  أمقت�صى   -  I 

اأسيس  ام   ،(118 بغسطس   17

شركة  دنية عقتر4ة ذات الخصتئص 

التتلية :

1 - التسمية : «فونسيتر أرنو�صي« 

ش.م.ع.

واستغالل  شراء   : الهدف   -  2

العقترات.

3 - املقر االجتمتعي : الدار البيحتء 

)11، شترع ا ي1 زوال.

4 -  دة الشركة : 99 سنة ابتدئ 

 ن اتر4خ التأسيس النهتئي.

في  حدد   : الشركة  ربسمتل   -  5

111.111 درهم  قسمة ب 11.111 

على  و كتتبة  كلهت  حررة  حصة 

الشك1 التتلي :

السيد ا حمد بقديم 500 حصة ؛

 500 الصتلحي  الحسن  السيد 

حصة ؛

املجموع 250.000 درهم.

ابتدئ  ن   : االجتمتعية  السنة 

فتاض ينتير إلى 31 ديسمبر  ن ك1 سنة.

تسير  ن طرف ك1  ن   : التسيير 

السيد ا حمد بقديم والسيد الحسن 

الصتلحي أتوقيع  ستق1.

االحتيتط  لتأسيس   %5  : األربتح 
القتنوني، البتقي يوزع على الشركتء في 

شك1 حصص.
لدى  القتنوني  اإليداع  ام   -  II
كتاب ضبط املحكمة التجتر4ة أتلدار 
احت   (119 19  ترس  في  البيحتء 

رقم 696934.
أمثتأة  قتطف وبيتا

177 P

شركة سكويف
16)، شترع اأراهيم الروداني، 
 الطتأق 4، رقم 8، املعتر4ف، 

الدار البيحتء
عقد تسيير

العدلي  التسيير  عقد  أموجب 
احت رقم 259 أتتر4خ 4  ترس 2020 
أتتر4خ فتاض  واملسج1 أتلدار البيحتء 
عبد  السيد  اولى   ،2020 سبتمبر 
للبطتقة  الحت 1  املتلكي،  الرحمتا 
تسيير   JC317569 رقم  الوطنية 
220 شترع  املح1 التجتري الكتئن ب 
للسج1  الحت 1  الروداني،  اأراهيم 
املسند  ن   434800 رقم  التجتري 
طرف السيدة نتدية شمروا، الحت لة 
ملدة   L11178 للبطتقة الوطنية رقم 
بسو ة  للتجديد  قتألة  سنوات   6
درهمت  ع   17.111 قدرهت  كرائية 

ضمتنة قدرهت 171.111 درهمت.
178 P

STE TRANSPORT MINERAL
SARL
اأسيس

أمقت�صى عقد عرفي  سج1   -  1
ام  أميدلت أتتر4خ )1  ترس 1)1)، 
وضع القتنوا األست�صي للشركة ذات 
املميزات  ذات  املحدودة  املسؤولية 

التتلية :
 STE TRANSPORT  : التسمية 

.MINERAL SARL
على  البحتئع  نق1   : الهدف 

املستوى الوطني والعتلمي.
شترع   370 رقم   : املقر االجتمتعي 

 والي ادريس،  يدلت.

يوم  اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهتئي للشركة  ت عدا في 

حتلة الفسخ املسبق بو التمديد.

ربسمتل الشركة : 111.111 درهم 

فئة  حصة  ن   1111 على   قسم 

111 درهم للحصة الواحدة، اكتتبت 

كتلتتلي :

500 حصة للسيد يتسيا ايت حو ؛

القتدر  للسيد عبد  حصة  و500 

الزاوي.

الشركة  تسيير  يتولى   : التسيير 

غير  ملدة  الزاوي  القتدر  عبد  السيد 

 حددة.

في  ابتدئ   : االجتمتعية  السنة 

ديسمبر  ن   31 فتاض ينتير وانتهي في 

ك1 سنة.

ام اإليداع القتنوني أمصلحة   -  2

كتتأة الحبط لدى املحكمة االأتدائية 

أميدلت أتتر4خ 23  ترس 1)1) احت 
رقم السج1 التجتري   (1(1/9( رقم 

.2705

179 P

 STE TRANS EXPRESS

BENNANI
M.A.S SARL

CAPITAL SOCIAL : 5.111.111 DHS

 Siège Social : 31, Rue De Lille,

 (1311 Quartier Belvédère,

Casablanca (1111

RC N° 189(69

IF N° 11181811

احو14 الحصص للورثة
أموجب قرارات الجمع العتم غير 

العتدي املنعقد أتتر4خ 9  ترس 1)1) 

قرر شركتء  ت يلي :

1 - وفتة السيدة نفيسة كسوس.

2 - احو14 511.)1 حصة لصتلح 

الورثة.

و7  ن النظتم   6 تغيير املتدة   -  3

األست�صي للشركة.

4 - إعطتء الصالحية.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

أتتر4خ  البيحتء  أتلدار   التجتر4ة 

29  ترس 1)1) احت رقم 319)77.
 لخص قصد النشر

املسير

180 P

التعاضدية املركزية املغربية 

للتأمين
ز4تدة الربسمتل التأسي�صي 

للتعتضدية
ز4تدة  عدل الدوراا  ن بج1 

األهلية إلنشتء  جموعة وز4تدة 
عتبة ح1 املجموعتت

اوضيض شروط الدفع للخصم
تغيير في طر4قة اإلدارة

التعديالت القتنونية، التتبعة لذلك 
و طتأقة القتنوا األست�صي

املصتدقة على النظتم األست�صي 
املعدل واملطتأق

استقتلة بعحتء  جلس الرقتأة 
و جلس اإلدارة

تعييا بعحتء  جلس اإلدارة
تعييا رئيس  جلس اإلدارة

احديد صالحيتت رئيس  جلس 
اإلدارة

تعييا نتئب الرئيس
تعييا  دراء عت وا  فوضوا

تعييا كتاب  جلس اإلدارة
التوقيع االجتمتعي

قرر الجمع العتم املختلط العتدي 

أتتر4خ  أتلربتط  السنوي واالستثنتئي 

«التعتضدية  ل   ،(1(1 فبراير   11

للتأ يا«  قرهت  املغربية  املركز4ة 

االجتمتعي أتلربتط، زاو4ة شترع  حمد 

الستدس وزنقة حمتا الفطواكي :

التأسي�صي  الربسمتل  ز4تدة 

أمبلغ  حتليت  املحدد   MCMA ل 

أمبلغ  درهم   3.000.000.000

ليصبض   1.111.111.111

خالل  درهم  ن   4.000.000.000

د ج جزء  ن االحتيتطيتت الحرة.
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وفقت  بنه يمكن إنشتء  جموعة، 

األست�صي،  النظتم  11  ن  للمتدة 

فقط إذا ألغ حجم  بيعتتهت بكبر  ن 

درهم ملدة   111.111.111 بو يستوي 

3 سنوات  تتتلية وبنه يمكن حلهت إذا 

يص1  السنوي  بعمتلهت  رقم  يعد  لم 

إلى 25.000.000 درهم  قتأ1 سنتتا 

على التوالي.

احديد  ت يلي :

يجب  الخصم،  لالستفتدة  ن 

با يكوا األعحتء  ؤ نيا دائمت على 

األعحتء في اتر4خ اوزيع الخصم ؛

بعحتء  الخصم  يستفيد  ن  ال 

: التقتعد،  عقود التأ يا على الحيتة 

الوفتة،  عند  العجز  املقترض،  وفتة 

املرض...، واملشتركيا في عقود التأ يا 

بهت  ن خالل وسطتء  التي ام البدء 

العمالء  يعتبروا  الذين   التأ يا، 

كمت قتل الوسطتء ؛

اإلدارة  سيخصص  جلس 

وغير  طتلب  قديمة  خصو تت 

يراهت  التي  والهيئتت  للحستأتت  بهت 

 نتسبة.

191  ن  املتدة  ملقتحيتت  وفقت 

املعدلة  أصيغته  التأ يا،  قتنوا 

اعتبترا  ن  يعدل،  با  واملتممة، 

وانظيم  إدارة  طر4قة  اليوم،  هذا 

التعتضدية لتبني صيغة اإلدارة  ن 

قب1  جلس اإلدارة ؛

و36  ن  و11   7 املواد  تعدي1 

القوانيا  و طتأقة  األست�صي  النظتم 

املذكورة لتأخذ بعيا االعتبتر طر4قة 

اإلدارة املقررة ؛

تعدي1 و طتأقة  وابني  املصتدقة 

القتنوا األست�صي الجديد للتعتضدية ؛

األعحتء  جميع  استقتلة  قبول 

الحتلييا في  جلس الرقتأة و جلس 

اإلدارة.

اليعقوبي  عتأد  السيد  تعييا 

ألمراح،  هشتم  السيد  سوستا، 

«فوكس«  الكواري  املحجوب  السيد 

جمتل  السيد  طرف   مثلة  ن 
العلوي  السيد  حمد  التتزي، 

هيزيبري، صنهتجي  السيد  الفحيلي، 

 السيد  حمد أوهدود، السيد بحمد 

«البنك املركزي الشعبي«،  اإلأر4زي، 

 مث1  ن طرف السيد  حمد كر4م 

«بكروبترك«  مثلة  ن طرف   نير، 

بحمد  السيد  أنيس،  أدر  السيد 

الشرقتوي،  مثGASUP» 1«، السيد 

النتصر  والسيد  سجلمت�صي  طترق 

أوفلجة كأعحتء  جلس اإلدارة، ملدة 

بي إلى اجتمتع الجمع  ست سنوات، 

في حستأتت  للمداولة  العتدي  العتم 

السنة املتلية 2026.

أتتر4خ  اإلدارة   قرر  جلس 

11 فبراير 1)1) :

ألمراح  هشتم  السيد  تعييا 

وكتلته  ملدة  عتم،  كرئيس  دير 

الجمع  اجتمتع  إلى  بي  كمتصرف، 

في حستأتت  للمداولة  العتدي  العتم 

جميع  2026،  ع  املتلية  السنة 

الصالحيتت ؛

تعييا السيد املحجوب الكواري، 

وكتلته  ملدة  الرئيس،  كنتئب 

الجمع  اجتمتع  إلى  بي  كمتصرف، 

في حستأتت  للمداولة  العتدي  العتم 

السنة املتلية 2026 ؛

تعييا السيد العربي لحلو والسيد 

 حمد عبدو الدسولي كمدراء عت وا 

ملدة وكتلة الرئيس املدير   فوضوا، 

العتم  الجمع  إلى اجتمتع  بي  العتم، 

العتدي للمداولة في حستأتت السنة 

املتلية 2026 ؛

هيزيبري  الصنهتجي  السيد  تعييا 

والسيدة آني كراوي ككتتب للمجلس، 

ملدة ست سنوات ؛

التعتضدية  لز ة أإ حتء السيد 

هشتم ألمراح.

ام اإليداع القتنوني أكتتأة الحبط 

أتتر4خ  أتلربتط  التجتر4ة   أتملحكمة 

22  ترس 1)1) احت رقم 111917.

181 P

التعاضدية الفالحية املغربية 
للتأمين
 ت دا

ز4تدة الربسمتل التأسي�صي 
للتعتضدية

ز4تدة  عدل الدوراا  ن بج1 
األهلية إلنشتء  جموعة وز4تدة 

عتبة ح1 املجموعتت
اوضيض شروط الدفع للخصم

تغيير في طر4قة اإلدارة
التعديالت القتنونية، التتبعة لذلك 

و طتأقة القتنوا األست�صي
املصتدقة على النظتم األست�صي 

املعدل واملطتأق
استقتلة بعحتء  جلس الرقتأة 

و جلس اإلدارة
تعييا بعحتء  جلس اإلدارة
تعييا رئيس  جلس اإلدارة

احديد صالحيتت رئيس  جلس 
اإلدارة

تعييا نتئب الرئيس
تعييا  دراء عت وا  فوضوا

تعييا كتاب  جلس اإلدارة
التوقيع االجتمتعي

قرر الجمع العتم املختلط العتدي 
أتتر4خ  أتلربتط  السنوي واالستثنتئي 
«التعتضدية  ل   ،(1(1 فبراير   11
« ت دا«  للتأ يا«  املغربية  الفالحية 
زاو4ة  أتلربتط،  االجتمتعي   قرهت 
شترع  حمد الستدس وزنقة حمتا 

الفطواكي :
ز4تدة الربسمتل التأسي�صي ل  ت دا 
املحدد حتليت أمبلغ 3.000.000.000 
درهم أمبلغ 1.111.111.111 ليصبض 
خالل  درهم  ن   4.000.000.000

د ج جزء  ن االحتيتطيتت الحرة.
وفقت  بنه يمكن إنشتء  جموعة، 
األست�صي،  النظتم  11  ن  للمتدة 
فقط إذا ألغ حجم  بيعتتهت بكبر  ن 
 3 50.000.000 درهم ملدة  بو يستوي 
سنوات  تتتلية وبنه يمكن حلهت إذا 
السنوي يص1  بعمتلهت  رقم  يعد  لم 
إلى 11.111.111 درهم  قتأ1 سنتتا 

على التوالي.

بنه لالستفتدة  ن الخصم، يجب 

با يكوا األعحتء  ؤ نيا دائمت على 

في اتر4خ اوزيع الخصم وبا  األعحتء 

بهم  الختصة  التأ يا   ستهمتت 

احديد  قرر  وقد  ليست  دعو ة، 

على  سيؤثر  اإلدارة  با  جلس 

الخصو تت القديمة والغير املطتلب 

إلى الحستأتت  بهت  ن قب1 األعحتء 

والهيئتت التي يراهت  نتسبة ؛

191  ن  املتدة  ملقتحيتت  وفقت 

املعدلة  أصيغته  التأ يا،  قتنوا 

اعتبترا  ن  يعدل،  با  واملتممة، 

وانظيم  إدارة  طر4قة  اليوم،  هذا 

التعتضدية لتبني صيغة اإلدارة  ن 

قب1  جلس اإلدارة ؛

و36  ن  و11   7 املواد  تعدي1 

القوانيا  و طتأقة  األست�صي  النظتم 

املذكورة لتأخذ بعيا االعتبتر طر4قة 

اإلدارة املقررة ؛

تعدي1 و طتأقة  وابني  املصتدقة 

القتنوا األست�صي الجديد للتعتضدية ؛

األعحتء  جميع  استقتلة  قبول 

الحتلييا في  جلس الرقتأة و جلس 

اإلدارة.

اليعقوبي  عتأد  السيد  تعييا 

ألمراح،  هشتم  السيد  سوستا، 

«سوبروليف«  التتزي  جمتل  السيد 

 مثلة  ن طرف السيد طرفة  رواا، 

الفحيلي،  العلوي  السيد  حمد 

السيد رشيد أنعلي «القرض الفالحي 

السيد  طرف  املغربي«،  مث1  ن 

السيد  حمد  سجلمت�صي،  طترق 

«بكروبترك«  مثلة  ن  أوهدود، 

السيد  أنيس،  أدر  السيد  طرف 

السيد عبد الكر4م  لحبيب أنطتلب، 

الشرقتوي،  بحمد  السيد  حكم، 

«الحقول الزراعية«،  مثلة  ن طرف 

السيد أوعمتر أوعمتر والسيد النتصر 

أوفلجة كأعحتء  جلس اإلدارة، ملدة 

بي إلى اجتمتع الجمع  ست سنوات، 

في حستأتت  للمداولة  العتدي  العتم 

السنة املتلية 2026.

أتتر4خ  اإلدارة   قرر  جلس 

11 فبراير 1)1) :
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ألمراح  هشتم  السيد  تعييا 

وكتلته  ملدة  اإلدارة،  كرئيس  جلس 

الجمع  اجتمتع  إلى  بي  كمتصرف، 

في حستأتت  للمداولة  العتدي  العتم 

جميع  2026،  ع  املتلية  السنة 

الصالحيتت ؛

تعييا السيد جمتل التتزي، كنتئب 

كمتصرف،  وكتلته  ملدة  الرئيس، 

بي إلى اجتمتع الجمع العتم العتدي 

املتلية  السنة  في حستأتت  للمداولة 

2026 ؛

تعييا السيد العربي لحلو والسيد 

 حمد عبدو الدسولي كمدراء عت وا 

ملدة وكتلة الرئيس املدير   فوضوا، 

العتم  الجمع  إلى اجتمتع  بي  العتم، 

العتدي للمداولة في حستأتت السنة 

املتلية 2026 ؛

تعييا السيدة آني كراوي ككتتأة 

للمجلس، ملدة ست سنوات ؛

التعتضدية  لز ة أإ حتء السيد 

هشتم ألمراح.

ام اإليداع القتنوني أكتتأة الحبط 

أتتر4خ  أتلربتط  التجتر4ة   أتملحكمة 

22  ترس 1)1) احت رقم 111916.

182 P

GLOBAL ENERGY SYSTEM

SARL

ربسمتلهت : 111.111 درهم

تعدي1
االستثنتئي  العتم  الجمع  قرر 

30  ترس  أتتر4خ  واملنعقد  للشركة، 

التجتري  أتلسج1  التعدي1   (1(1

للشركة على الشك1 التتلي :

الشركة  ن  ربسمتلي  الرفع  ن 

111.111 درهم إلى 2.000.000 درهم.

اإليداع  ام   : القتنوني  اإليداع 

أتتر4خ  أتلعيوا  االأتدائية   أتملحكمة 

30  ترس 1)1) احت رقم 1/989)1).

183 P

YAWGI DISTRIBUTION
SARL

ربسمتلهت : 111.111 درهم
تعدي1

االستثنتئي  العتم  الجمع  قرر 
25  ترس  أتتر4خ  واملنعقد  للشركة، 
التجتري  أتلسج1  التعدي1   (1(1

للشركة على الشك1 التتلي :
الشركة  ن  ربسمتلي  الرفع  ن 
111.111 درهم إلى 2.500.000 درهم.
اإليداع  ام   : القتنوني  اإليداع 
أتتر4خ  أتلعيوا  االأتدائية   أتملحكمة 
26  ترس 1)1) احت رقم 1/937)1).
184 P

STE BUFFET PRESTIGE
التأسيس

اأسيس  ام  أمقت�صى عقد عرفي 
شركة أتملميزات التتلية :

 STE BUFFET : التسمية القتنونية
.PRESTIGE

.SARL AU : الشك1 القتنوني
حي  والي  اجزئة   : الشركة   قر 

رشيد ألوك ل رقم 118 العيوا.
للشركة  االجتمتعي  النشتط 
واملنتسبتت  االحتفتالت  انظيم   :

واملؤامرات.
 111.111  : االجتمتعي  ربسمتل 

درهم.
السيدة  إلى  يعهد   : التسيير 
غير  حدودة  ملدة  سعداني  تعينيت 
ب 1111 حصة أمتئة درهم للحصة.

أتملحكمة  ام   : القتنوني  اإليداع 
30  ترس  االأتدائية أتلعيوا أتتر4خ 

1)1) احت الرقم 1/981)1).
سج1 اجتري رقم 35929.

185 P

STE ALUMINIUM DAK
SARL

اأسيس شركة
أتتر4خ  عرفي  عقد   أمقت�صى 
16  ترس 1)1) ام إنشتء شركة ذات 
أتلخصتئص  املحدودة  املسؤولية 

التتلية :

 ALUMINIUM»  : التسمية 

.»DAK

الشركة  هدف  يتعلق   : النشتط 

أتملغرب وبتلخترج ب :

واستيراد  وبيع  وشراء  تسو4ق 

واملواد  اآلالت  بنواع  جميع  واصدير 

اإلينوكس  واللوازم  ن  واملعدات 
الحلول  وجميع  واألملنيوم،  والفوالذ 

الغذاء - زراعية للصنتع املهنييا  نهم 

واألفراد...

 3 املسيرة  حي   : االجتمتعي  املقر 

 39 شترع عبد الرحيم أوعبيد الرقم 

الداخلة.

سنة اأتداء  ن اتر4خ   99  : املدة 

التأسيس.
ربس املتل : حدد في  بلغ 111.111 

درهم  قسم إلى 1111 حصة  ن فئة 

111 درهم للواحدة.

عز4ز  السيد   : املتل  ربس  اوزيع 

اكوجي1 : 500 حصة.

 500  : ايكوت  لحسن  السيد 

حصة.

التسيير : ام تعييا السيد لحسن 

ايكوت كمسير للشركة.

ابتدئ  ن   : االجتمتعية  السنة 

فتاض ينتير وانتهي في 31 ديسمبر.

أتملحكمة  ام   : القتنوني  اإليداع 

 24 أتتر4خ  الذهب  أواد  االأتدائية 

 (1(1/171 احت رقم   (1(1  ترس 

وبتلسج1 التجتري احت رقم 1)177.

186 P

SOCIETE LE RINGS CAR
SARL AU

سج1 اجتري رقم 9)19)

تغيير شركة
أمقت�صى عقد عرفي قرر الشر4ك 

الوحيد  ت يلي :

 1111 أيع   : الحصص  أيع   -  1

حصة  ن طرف السيد العقدة عبد 

اإلله إلى السيد الستيض جياللي.

السيد  إلى  التسيير  يعهد   -  2

الستيض جياللي.

3 - اإليداع القتنوني : ام أتملحكمة 
30  ترس  االأتدائية أتلعيوا أتتر4خ 

1)1) احت رقم )1/99)1).
187 P

MAROC AUDIT ACCOUNT

TEL/FAX 05 22 45 06 04

ISNANE PROMOTION
إنشتء شركة ذات  سؤولية  حدودة 

بشر4ك واحد
أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ في   -  I
القوانيا  بنجزت   (1(1 فبراير   26
الخصتئص  ذات  لشركة  األستسية 

التتلية :
 ISNANE  : التسمية 

.PROMOTION
ذات  شركة   : الشركة  نوع 

 سؤولية  حدودة بشر4ك واحد.
املوضوع : داخ1 وخترج املغرب.

يتعلق  وك1  ت  عقتري   نعش 
أأشغتل البنتء.

القيتم أجميع العمليتت التجتر4ة، 
وغير  العقتر4ة  املتلية،  الصنتعية، 
العقتر4ة املتعلقة أصفة  بتشرة وغير 
 بتشرة أنشتط الشركة بو بي نشتط 

 متث1 بو قر4ب  نه.
سنة ابتدئ  ن اتر4خ   99  : املدة 

اأسيسهت النهتئي.
األ يا  قصبة   : الرئي�صي  املقر 
 20300 7 ليستسفة  22 شقة  عمترة 

الدار البيحتء.
 111.111 في  حدد   : الربسمتل 
حصة   1111 إلى  قسم  نقدا  درهم 

قيمة ك1 حصة 111 درهم.
للشركة  كمسير  عيا   : التسيير 
الوطنية  أطتقته  كر4م  أنحدية   :

.BK119198
فتاض  ابتدئ  ن   : املتلية  السنة 

ينتير إلى 31 ديسمبر.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
الجهوي  املركز  أواسطة  التجتر4ة 

لالستثمتر لوالية الدار البيحتء.
السج1  في  الشركة  سجلت 
 25 في اتر4خ  التجتري أتلدار البيحتء 

 ترس 1)1) احت رقم 196119.
188 P
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STE KINEKAMRA
SARL AU

أتتر4خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
2020 ام اأسيس شركة  26 ديسمبر 
بشر4ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وحيد والتي احم1 الخصتئص التتلية :

.STE KINEKAMRA : التسمية
.SARL AU : الصفة القتنونية

الترو4ض   : االجتمتعي  الهدف 
الطبي.

درهم   11.111  : ربسمتل الشركة 
 قسمة إلى 111 حصة  ن فئة 111 
أيا  الواحدة  وزعة  للحصة  درهم 

الشركتء على الشك1 التتلي :
 111 أنقتسم  سلمة  السيدة 

حصة.
اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهتئي بي  ن اتر4خ وضع 

السج1 التجتري.
:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 
31 ديسمبر  ن ك1 سنة  تعدا السنة 

األولى ابتدئ  ن اتر4خ التسجي1.
النور،  شترع   : االجتمتعي  املقر 

ألوك A، رقم 11، الربتط.
املسير : السيدة سلمة أنقتسم.

التجتري  أتلسج1  التقييد  رقم 
.119519

189 P

 LA SOCIETE BOULANGERIE
 PATISSERIE SALON DE THE

ASSOUAN
SARL

RC 16853
إعتدة صيتغة القتنوا األست�صي

اوثيقي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 
القته   ،(1(1 2  ترس  أتتر4خ 
امت  سعد  وثق  سقتط  األستتذ 
األست�صي  القتنوا  صيتغة  إعتدة 
 LA SOCIETE» تسمى  لشركة 
 BOULANGERIE PATISSERIE
 »SALON DE THE ASSOUAN
ربسمتلهت  ش.م.م ذات شر4ك واحد، 
3.000.000 درهم و قرهت االجتمتعي 

أفتس، 4 شترع عالل اأن عبد هللا.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 

أفتس  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 

أتتر4خ 25  ترس 1)1).
أمثتأة  قتطف

األستتذ سعتط سعد

190 P

 LA SOCIETE MOULINS EL

WAHDA
SARL

RC 18795

إعتدة صيتغة القتنوا األست�صي
اوثيقي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 

2  ترس 1)1)، القته األستتذ  أتتر4خ 

إعتدة  امت  سعد  وثق  سقتط 

لشركة  األست�صي  القتنوا  صيتغة 

 LA SOCIETE MOULINS» تسمى 

شر4ك  ذات  ش.م.م   »EL WAHDA
درهم   20.000.000 ربسمتلهت  واحد، 
زنقة   4 أفتس،  االجتمتعي  و قرهت 

املحمدية الحي الصنتعي الدكترات.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 

أفتس  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 

أتتر4خ 25  ترس 1)1).
أمثتأة  قتطف

األستتذ سعتط سعد

191 P

 BEN BUREAU DE

CONTROLE
SARL

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة

عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 

قد  أتيزنيت   (1(1 ينتير   27 أتتر4خ 

ذات  سؤولية  شركة  اأسيس  ام 

الخصتئص  احم1  والتي   حدودة 

التتلية :

 BEN BUREAU DE  : التسمية 

.CONTROLE SARL

 Bureau du  : االجتمتعي  الهدف 

.contrôle, Bureau d’étude
 111.111  : الشركة  ربسمتل 

درهم.

أنبتهت ايمتا : 111.111 درهم.
املقر االجتمتعي : رقم 189 الطتأق 

الثتلث عمترة وادي الجنة - ايزنيت.
التسيير : ام تعييا السيدة أنبتهت 
غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  ايمتا 

 حدودة.
إيداع  ام   : القتنوني  اإليداع 
الحبط  أمكتب  القتنوني  امللف 
أتيزنيت  االأتدائية  املحكمة  لدى 
احت رقم   (1(1 أتتر4خ فتاض فبراير 

.(1(1/38
192 P

AGH RESTAURANT
SARL
اأسيس

ابعت لعقد عرفي  ؤرخ في يوم 15 
حيث ام وضع قوانيا   (1(1  ترس 
املسؤولية  ذات  املستهمة  الشركة 

املحدودة وذات املميزات التتلية :
التسمية : شركة ا ج اش ريستورو 

ش.م.م.
الصفة القتنونية : شركة  ستهمة 

ذات  سؤولية  حدودة.
حدد  وضوع الشركة   : املوضوع 

فيمت يلي :  طعم بسعر ثتأت.
في  الربسمتل  حدد   : الربسمتل 
لالكتتتب  كلهت  درهم   111.111

والدفع.
الكتتني  شترع   : االجتمتعي  املقر 
3 عمترة 13  جمع ج اش   تجر رقم 

3 حدائق بكتدير - بكتدير.
99 سنة اأتداء  : حددت في  املدة 

 ن اتر4خ اأسيس الشركة.
فتاض  ابتدئ  ن   : املتلية  السنة 
ك1  ديسمبر  ن   31 في  وانتهي  ينتير 

سنة.
السيد  الشركة  يدير   : اإلدارة 
والسيد  جيرار  كلود  اونتونيا   تليت 
أيكي  والسيد  حسيا  الدين   حيي 

كتيتا ملدة غير  حدودة.
أكتتأة  ام  القتنوني  اإليداع 
التجتر4ة  املحكمة  لدى  الحبط 
30  ترس 1)1) احت  ألكتدير أتتر4خ 

رقم 98893.
193 P

OMNIPOS
ش.م.م

املقر االجتمتعي : رقم 11 زنقة 502 

ا وكتي الدشيرة انزكتا

 30 أتتر4خ  إثر  داوالتهت  على 

الجمعية  قررت   2020 ديسمبر 

لشركة  العتدية  غير  العت ة 

االجتمتعي  ش.م.م  قر   OMNIPOS
الدشيرة  502 ا وكتي  رقم 11 زنقة 
التجتري  أتلسج1  انزكتا  سجلة 

احت  أتنزكتا  االأتدائية  أتملحكمة 
رقم 7685  ت يلي :

بعد  املصفي  اقر4ر  اعتمتد 

الفحص.

الودية  التصفية  إقفتل  إعالا 

للشركة.

إأراء ذ ة املصفي.

الصالحيتت  املصفي  اخو14 

األخيرة  اإلجراءات  إلنجتز  الحرور4ة 

النتاجة عن إقفتل التصفية الودية.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 

الحبط أتملحكمة االأتدائية أتنزكتا 

في 15  ترس 1)1) احت رقم 660.

194 P

SULAF EVENTS
ش.م.م ذات شر4ك وحيد

املقر االجتمتعي : طر4ق سيدي سعيد 
زنقة انس أن  تلك أيوكرى اشتوكة 

ايت أتهت

ح1 الشركة
على إثر  داوالتهت أتتر4خ 25 فبراير 

غير  العت ة  الجمعية  قررت   (1(1

 SULAF EVENTS لشركة  العتدية 

وحيد  قرهت  شر4ك  ذات  ش.م.م 

االجتمتعي طر4ق سيدي سعيد زنقة 

اشتوكة  أيوكرى  أن  تلك  انس 
ايت أتهت  سجلة أتلسج1 التجتري 

احت  أتنزكتا  االأتدائية  أتملحكمة 
رقم 17813  ت يلي :

ح1 الشركة أصفة  بكرة.

تعييا  صفي الشركة في شخص 

السيدة حنتا لستا الدين.
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طر4ق  التصفية  احديد  قر 

أن  تلك  انس  زنقة  سعيد  سيدي 

أيوكرى اشتوكة ايت أتهت.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 

الحبط أتملحكمة االأتدائية أتنزكتا 

في 11  ترس 1)1) احت رقم 636.

195 P

 APPLIANCE MOROCCAN

COMPANY
 1( أتتر4خ  عرفي  عقد  احت 

شركة  اأسيس  ام   ،(1(1 ينتير 

أتملواصفتت التتلية :

 APPLIANCE  : التسمية 

.MOROCCAN COMPANY

49، زنقة بحمد   : املقر االجتمتعي 

 ،3 رقم  األر�صي،  الطتأق  أركتت، 

املعتر4ف الدار البيحتء.

: صنع صفتئض  الهدف االجتمتعي 

الطهو.

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

الرحمتا  عبد  السيد   : التسيير 

ديوري.

الربسمتل : 111.111 درهم.

املحكمة   : القتنوني  اإليداع 

التجتر4ة أتلدار البيحتء.

السج1 التجتري : 495797.
قصد النشر واإلعالا

196 P

MONDELEZ MAROC
S.A

شركة  ستهمة

ربسمتلهت 1.377.517.511 درهم

املقر االجتمتعي : شترع الشفشتوني، 

الزنقة E، طر4ق 111، الحي الصنتعي 

عيا السبع، الدار البيحتء

السج1 التجتري 29629

أنتء على  ححر الجمع العتم غير 

25 ينتير 1)1)، اقرر  العتدي أتتر4خ 

 ت يلي :

على  واملصتدقة  التحقق   -  1

احو14 األسهم.

التحقق  ن استقتلة السيد   -  2

حسن صتلح حميد بغبتا  ن  هت ه 

وتعييا  اإلدارة،  كعحو  جلس 

السيدة كتيت لو4ز جود تا كعحو 

جديد ملجلس اإلدارة.

األست�صي  النظتم  تعدي1   -  3

للشركة.

4 - الصالحيتت إلامتم اإلجراءات 

القتنونية.

كتتأة  لدى  القتنوني  اإليداع  ام 

أتلدار  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 

البيحتء أتتر4خ 25  ترس 1)1) احت 

رقم 771891.
قصد النشر واإلعالا

197 P

دحمتا املزر4تحي

 وثق

STE KAZAK
كزاك

شركة  حدودة املسؤولية

ربسمتلهت : 250.000 درهم

املقر االجتمتعي : إقت ة األوكتلبتوس، 

طر4ق أوبتنت طنجة

السج1 التجتري رقم : 58.225

افو4ت الحصص االجتمتعية
استقتلة  سير
تعييا  سيرين

1 -  أموجب  ححر الجمع العتم 

كزاك  املسمتة  للشركة  االستثنتئي 

 (1(1 16  ترس  في  املؤرخ  ش.م.م. 

الشركة املذكورة  أطنجة قرر شركتء 

 ت يلي :

قدور  السيد  أبيع  االعتراف 

اجتمتعية  حصة   1111  نصور 

والسيد يوسف شوحو 1111 حصة 

اجتمتعية والسيد بحمد الرايس 500 

بي  ت  جموعه  اجتمتعية،  حصة 

الشركة  في  اجتمتعية  حصة   2500

.AKDITAL IMMO لصتلح

في يد شر4ك  د ج جميع األسهم 

واحد وإعتدة صيتغة النظتم األست�صي 

ذات  شركة  بصبحت  التي  للشركة 

 سؤولية  حدودة بشر4ك وحيد.

السيد  استقتلة  وقبول   عرفة 

قدور  نصور  ن  هت ه كمسير.

طتلب  رشدي  السيد  تعييا 

بقديم  سيرين جدد  بحمد  والسيد 

للشركة وذلك ملدة غير  حدودة.

القتنوني أكتتأة  ام اإليداع    -  2

أطنجة  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 

رقم  احت   202 29  ترس  أتتر4خ 

.240.822

198 P

دحمتا املزر4تحي

 وثق

2،  لتقى شترع  حمد الخت س وشترع 

الزرقطوني، إقت ة الجوهرة الزرقتء رقم 6 

طنجة

 STE IMMOBILIERE

KACHTALA
SARL

احو14 املقر االجتمتعي للشركة
أمقت�صى عقد عرفي ملجلس    -  1

ديسمبر   26 أتتر4خ  اإلدارة  ؤرخ 

 STE املسمتة  للشركة   2006

 IMMOBILIERE KACHTALA SARL

درهم  قرهت   111.111 ربسمتلهت 

36 شترع يوسف  االجتمتعي أطنجة، 

أتلسج1  املقيدة  اتشفيا،  اأن 

 24489 رقم  احت  أطنجة  التجتري 

اقرر  ت يلي :

للشركة  االجتمتعي  املقر  احو14 

شترع   36  ن العنواا الحتلي طنجة 

العنواا  إلى  اتشفيا  اأن  يوسف 

الجديد طنجة 8)1 شترع لال فتطمة 

الزهراء العز4ز4ة.
ام القيد أتلسج1 التجتري     -  2

يوم 17 ينتير 2007 احت العدد 111 

للسج1 الترايبي.
األستتذ دحمتا املزر4تحي

 وثق أطنجة

199 P

STE IR.FREGAY

SARL

 CABINET FIDUCIAIRE

AV MED V N°9 KENITRA 402

TEL/FAX : 15.37.36.17.18

STE OCEAN CITY FISH
SARL

عرفي  سج1  عقد  أمقت�صى 
 (1(1 فبراير   9 يوم  يوم  أتلقنيطرة 
لشركة  األست�صي  القتنوا  وضع  ام 
ذات  سؤولية  حدودة أتلخصتئص 

التتلية :
 STE OCEAN CITY  : التسمية 

.FISH SARL
 RUE 111 N° 51 : املقر االجتمتعي

.HAY ANNOUR KENITRA
املدة : 99 سنة.

 وضوع الشركة :
أتملغرب  األسمتك  اوزيع   :  هنة 

وخترج املغرب.
 111.111  : الشركة  ربس  تل 

درهم.
عبد  السيد  إلى  بسند   : التسيير 

القتدر الشخراطي.
التجتري  أتلسج1  التقييد  ام 
أتملحكمة االأتدائية أتلقنيطرة أتتر4خ 
فتاض  ترس 1)1) احت رقم 81367 

سج1 اجتري رقم 59275.
200 P

STE LA PER BLEU IMO
SARL

شهر  ستخرج  ن النظتم األست�صي
أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتتر4خ 
ام اأسيس شركة   (1(1 فبراير   11
 STE LA املحدودة  املسؤولية  ذات 
PER BLEU IMO SARL على الشك1 

التتلي :
 STE LA PER  : الشركة  تسمية 

.BLEU IMO SARL
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
غرض الشركة : أيع العقتر.

 II اجزئة ار4فة   : املقر االجتمتعي 
اجزئة رقم 178 السعيدية أركتا.
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احديد  دة  ام   : الشركة   دة 

بق�صى  كحد  سنة   99 في  الشركة 

وكذا  الستأق  الح1  حتالت  عدا   ت 

حتالت التمديد والك1 وفقت للقوانيا 

الستر4ة املفعول.
ربس  تل الشركة : ام احديد ربس 

درهم ام   111.111 في   تل الشركة 

اقديمهت نقدا.

 50.000  : السيد أن علي البكتي 

درهم.

السيد عدنتا العمراني : 50.000 

درهم.

الشركتء :

البكتي،  غربي  علي  أن  السيد 

يوليو   29 أتتر4خ  الجنسية،  زداد 

التعر4ف  لبطتقة  الحت 1   196(

القتطن   ،(19(31 الوطنية رقم ف 

أدوار الخحراا بوالد الصغير لعثت نة 

أركتا  سير وشر4ك في الشركة.

العمراني،  غربي  عدنتا  السيد 

بأر14   23 أتتر4خ  الجنسية،  زداد 

التعر4ف  لبطتقة  الحت 1   ،1981

القتطن   PN 811998 الوطنية رقم 

أفرنست شر4ك في الشركة.

القتنوني  اإليداع  ام   : اإليداع 

االأتدائية  املحكمة  ضبط  أكتتأة 

احت  فبراير 1)1)   24 أبركتا أتتر4خ 
رقم 1/119)1).

201 P

 STE HAMANE LOCATION

DE VOITURE
SARL AU

شهر  ستخرج  ن النظتم األست�صي
أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتتر4خ 

شركة  اأسيس  ام   (1(1 ينتير   26

ذات املسؤولية املحدودة ذات شر4ك 

 STE HAMANE LOCATION وحيد 

على   DE VOITURE SARL AU

الشك1 التتلي :

 STE HAMANE : تسمية الشركة

 LOCATION DE VOITURE SARL

.AU

ذات  شركة   : الشركة  شك1 
شر4ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
غرض الشركة : كراء السيترات.

 02 املقر االجتمتعي : اجزئة ار4فة 
السعيدية أركتا.

احديد  دة  ام   : الشركة   دة 
بق�صى  كحد  سنة   99 في  الشركة 
وكذا  الستأق  الح1  حتالت  عدا   ت 
حتالت التمديد والك1 وفقت للقوانيا 

الستر4ة املفعول.
ربس  تل الشركة : ام احديد ربس 
درهم ام   111.111 في   تل الشركة 

اقديمهت نقدا.
سفيتا،  غربي  حمتا  السيد 
ديسمبر   9 أتتر4خ  الجنسية،  زداد 
التعر4ف  لبطتقة  الحت 1   1981
القتطن أحي   FE 83(1 الوطنية رقم 
السعيدية  املو ن  عبد  سيدي  والد 

شر4ك وحيد في الشركة.
 111.111 : السيد حمتا سفيتا 

درهم.
املجموع : 111.111 درهم.

والزم  الشركة  تسير   : التسيير 
أإ حتء السيد عت ري يونس،  غربي 
الجنسية  زداد أتتر4خ 29  تي 1988 
الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  الحت 1 
 02 أتريفة  القتطن   FE 11163 رقم 
أتملستئ1  يتعلق  ك1  ت  السعيدية، 
القتنونية واإلدار4ة ب ت املستئ1 املتلية 
السيد  طرف  فتسير  ن  للشركة 

حمتا سفيتا.
القتنوني  اإليداع  ام   : اإليداع 
االأتدائية  املحكمة  ضبط  أكتتأة 
احت  فبراير 1)1)   1( أبركتا أتتر4خ 

رقم 1/81)1).
202 P

STE DRISMA FOOD
SARL

شهر  ستخرج  ن النظتم األست�صي
أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتتر4خ 
شركة  اأسيس  ام   (1(1 فبراير   4
ذات املسؤولية املحدودة ذات شر4ك 
 STE DRISMA FOOD SARL وحيد 

على الشك1 التتلي :

 STE DRISMA  : تسمية الشركة 

.FOOD SARL

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

غرض الشركة :  قهى -  طعم.

شترع   17 الرقم   : املقر االجتمتعي 

الحسن الثتني السعيدية أركتا.

احديد  دة  ام   : الشركة   دة 

بق�صى  كحد  سنة   99 في  الشركة 

وكذا  الستأق  الح1  حتالت  عدا   ت 

حتالت التمديد والك1 وفقت للقوانيا 

الستر4ة املفعول.
ربس  تل الشركة : ام احديد ربس 

درهم ام   111.111 في   تل الشركة 

اقديمهت نقدا.

إدريس،  غربي  جعواا  السيد 

ينتير  فتاض  أتتر4خ  الجنسية،  زداد 

التعر4ف  لبطتقة  الحت 1   1968

القتطن   Z 1(65(( رقم  الوطنية 

السعيدية  الثتني  الحسن  بشترع 

أركتا  شر4ك و سير في الشركة.

ألحير،  غربي  رضواا  السيد 

22  تي  أتتر4خ  الجنسية،  زداد 

التعر4ف  لبطتقة  الحت 1   1975

القتطن   DF 802652 رقم  الوطنية 
 3 رقم   1 الصفتء  زنقة  الربيع  أحي 

وجدة  شر4ك في الشركة.

جعواا،  غربي  فؤاد  السيد 

16  ترس  أتتر4خ  الجنسية،  زداد 

التعر4ف  لبطتقة  الحت 1   1987

القتطن   Z 435973 رقم  الوطنية 

في  شر4ك  اتزة  املركز  ازبتير  أأوالد 

الشركة.

 52.000  : السيد جعواا إدريس 

درهم.

 24.000  : السيد رضواا ألحر4ر 

درهم.

 24.000  : جعواا  فؤاد  السيد 

درهم.

املجموع : 111.111 درهم.

والزم  الشركة  تسير   : التسيير 

إدريس،  جعواا  السيد  أإ حتء 

فتاض  أتتر4خ  الجنسية  زداد   غربي 

ينتير 1968 الحت 1 لبطتقة التعر4ف

القتطن   Z 1(65(( رقم  الوطنية   
السعيدية،  الثتني   الحسن  بشترع 
القتنونية  أتملستئ1  يتعلق  ك1  ت  في 
شر4ك  للشركة  واملتلية  واإلدار4ة 

و سير في الشركة.
القتنوني  اإليداع  ام   : اإليداع 
االأتدائية  املحكمة  ضبط  أكتتأة 
احت  فبراير 1)1)   17 أبركتا أتتر4خ 

رقم 1/91)1).
203 P

STE BERKANE FRUIT
DE MER 

SARL
شهر  ستخرج  ن النظتم األست�صي

أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتتر4خ 
4 فبراير 1)1) ام اأسيس شركة ذات 
 STE BERKANE املسؤولية املحدودة

FRUIT DE MER SARL على الشك1 
التتلي :

 STE BERKANE : تسمية الشركة
.FRUITDE MER SARL

ذات  شركة   : الشركة  شك1 
املسؤولية املحدودة.

 - البحتئع  نق1   : الشركة  غرض 
االستيراد والتصدير -  قهى.

أنصتلح  اجزئة   : االجتمتعي  املقر 
الشطر الثتلث عمترة شترع االستقالل 

أركتا.
احديد  دة  ام   : الشركة   دة 
بق�صى  كحد  سنة   99 في  الشركة 
وكذا  الستأق  الح1  حتالت  عدا   ت 
حتالت التمديد والك1 وفقت للقوانيا 

الستر4ة املفعول.
ربس  تل الشركة : ام احديد ربس 
درهم ام   111.111 في   تل الشركة 

اقديمهت نقدا.
الشركتء :

الحسيا،  غربي  أيجو  السيد 
ينتير  فتاض  أتتر4خ  الجنسية،  زداد 
التعر4ف  لبطتقة  الحت 1   1961
القتطن   S 88273 رقم  الوطنية 
النتظور    17 بشترع  حمد عبدو رقم 

شر4ك و سير في الشركة.
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ب يا،  غربي  أيجو  السيد 

ديسمبر   27 الجنسية،  زداد أتتر4خ 

التعر4ف  لبطتقة  الحت 1   1991

الوطنية رقم S 702943 القتطن أحي 

السعتدة رقم 11 اكليم أركتا شر4ك 

في الشركة.

الدر4وش،  غربي  السيد  حمد 

ينتير   15 أتتر4خ  الجنسية،  زداد 

التعر4ف  لبطتقة  الحت 1   1976

الوطنية رقم FA 61311 القتطن أحي 

السالم رقم 118 اكليم أركتا شر4ك 

في الشركة.

الدر4وش،  اللطيف  عبد  السيد 

أتتر4خ الجنسية،  زداد    غربي 

لبطتقة  الحت 1   2000 ديسمبر   6  

 FA 191887 التعر4ف الوطنية رقم 

السعتدة  حي   131 أتلرقم  القتطن 

اكليم أركتا شر4ك في الشركة.

 40.000  : الحسيا  أيجو  السيد 

درهم.

السيد أيجو ب يا : 40.000 درهم.

السيد  حمد الدر4وش : 24.000 

درهم.

 : الدر4وش  اللطيف  عبد  السيد 

24.000 درهم.

املجموع : 111.111 درهم.

والزم  الشركة  تسير   : التسيير 

أإ حتء السيد أيجو الحسيا،  غربي 

ينتير  فتاض  أتتر4خ  الجنسية  زداد 

التعر4ف  لبطتقة  الحت 1   1961

القتطن   S 88273 رقم  الوطنية 

بشترع  حمد عبدو رقم 17، النتضور 

القتنونية  أتملستئ1  يتعلق  ك1  ت  في 

شر4ك  للشركة  واملتلية  واإلدار4ة 

و سير في الشركة.

القتنوني  اإليداع  ام   : اإليداع 

التجتر4ة  املحكمة  ضبط  أكتتأة 

أوجدة أتتر4خ 17 فبراير 1)1) احت 

رقم 1/93)1).

204 P

STE RIEGO EST
SARL

شهر  ستخرج  ن الجمع العتم 
االستثنتئي

أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتتر4خ 
العتم   الجمع  قرر   (1(1 ينتير   27
 STE RIEGO EST SARL لشركة 
ربسمتلهت 111.111 درهم على تغيير 
فصول  ن القتنوا األست�صي للشركة 

وذلك على الشك1 التتلي :
السيد  حصة  ن   200 أيع  ام 
الجنسية  كمتل،  غربي  لحبتبي 
الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  الحت 1 
اينتور  أدوار  املقيم   FJ 16179 رقم 

فزواا أركتا.
كر تط،  غربي  أدر  السيد  إلى 
التعر4ف  لبطتقة  الحت 1  الجنسية 
القتطن   ،156166 قت  رقم  الوطنية 

أتلرقم 151 حي 5 اكليم - أركتا.
وبيع 300 حصة  ن السيد الغربي 
الحت 1  الجنسية،  امليلود،  غربي 
رقم  الوطنية  التعر4ف   لبطتقة 
FJ 15(839 املقيم أدوار والد أنعت ر 
اكليم أركتا إلى السيد أدر كر تط، 
لبطتقة  الحت 1  الجنسية،   غربي 
 ،156166 التعر4ف الوطنية رقم قت 
 - اكليم   5 حي   151 أتلرقم  القتطن 

أركتا.
فصول  ن  تغيير  ام  وبذلك 
امتشيت  للشركة  األست�صي  القتنوا 
 ع عملية أيع الحصص على الشك1 

التتلي :
الفص1 الستدس : الحصص :

 50.000  : امليلود  الغربي  السيد 
درهم.

 50.000  : كر تط  أدر  السيد 
درهم.

املجموع : 111.111 درهم.
ربس  تل   : الستبع  الفص1 

الشركة:
في  الشركة  حدد  ربس  تل 
 1111 إلى  درهم  قسم   111.111
على  درهم  وزعة   111 حصة  ن 

الشك1 التتلي :

السيد الغربي امليلود : 500 حصة.
السيد أدر كر تط : 500 درهم.

املجموع : 1111 حصة.
التسيير : 

لقد ام تعييا السيد أدر كر تط، 
لبطتقة  الحت 1  الجنسية،   غربي 
 ،156166 التعر4ف الوطنية رقم قت 
 - اكليم   5 حي   151 أتلرقم  القتطن 

أركتا كمسير ثتني للشركة.
تسير الشركة والزم أإ حتء السيد 
الجنسية،  امليلود،  غربي  الغربي 
الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  الحت 1 
والد  أدوار  املقيم   FJ 15(839 رقم 

أنعت ر اكليم أركتا.
.  غربي  كر تط،  أدر  والسيد 
الحت 1 لبطتقة التعر4ف  الجنسية، 
القتطن   ،156166 قت  رقم  الوطنية 
أتلرقم 151 حي 5 اكليم - أركتا في ك1 
 ت يتعلق أتملستئ1 القتنونية واإلدار4ة 

واملتلية للشركة.
القتنوني  اإليداع  ام   : اإليداع 
االأتدائية  املحكمة  ضبط  أكتتأة 
احت  فبراير 1)1)   17 أبركتا أتتر4خ 

رقم 1/95)1).
205 P

 STE CLIMENTINE CAFE
SARL

A ASSOCIE UNIQUE
شهر  ستخرج  ن الجمع العتم 

االستثنتئي
أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتتر4خ 19 
نوفمبر 2020 قرر الشر4ك الوحيد    

لشركة ذات املسؤولية املحدودة 
 STE CLIMENTINE CAFE  SARL
A ASSOCIE UNIQUE ربسمتلهت 
300.000 درهم أإدختل بعض 

التعديالت على القتنوا األست�صي 
للشركة وذلك على الشك1 التتلي :

تغيير املقر الرئي�صي للشركة :
ام تغيير   : املقر الرئي�صي للشركة 
املقر الرئي�صي للشركة  ن شترع واد 
درعة اجزئة لعلج حي النصر أركتا إلى 
العنواا اآلتي : شترع  حمد الخت س 
الرقم 86/84 حديقة النصر - أركتا.

شترع   : للشركة  الرئي�صي  املقر 

 حمد الخت س الرقم 86/84 حديقة 

النصر - أركتا.

القتنوني  اإليداع  ام   : اإليداع 

االأتدائية  املحكمة  ضبط  أكتتأة 

احت  فبراير 1)1)   11 أبركتا أتتر4خ 
رقم 1/78)1).

206 P

  QANDY SOFT SARL AU 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر4ك وحيد
ربسمتلهت 00.000 1درھم

179، زاو4ة شترع لوندرسو شترع 

املقتو ة،  رس السلطتا الدار 

البيحتء الدار البيحتء

الح1 النهتئي للشركة
االستثنتئي  العتم  الجمع  قرر 

 2020 دجنبر   31 أتتر4خ  املنعقد 

QANDY SOFT   بعد قراءة  لشركة 

اقر4ر املصفى، املوافقة على حستأتت 

للمصفى  اإلأراء  إعطتء  التصفية، 

والنطق أإغالق عمليتت التصفية

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 

الحبط لدى املحكمة التجتر4ة أتلدار 

البيحتء أتتر4خ 09 فبراير1)1) احت 
رقم 764760

207 P

   SOCIETE LATILY  SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ربسمتلهت 111.111.11 درهم

سج1 اجتري رقم :  1)11– طتنطتا

املقر االجتمتعي :   رقم 68 زنقة 02 

الحي اإلداري الوطية - طتنطتا

إعالا عن ح1 الشركة قب1 األواا
أنتءا على  ححر قرار الغير العتدي 

   LATILY  SARL AU لشركتء  شركة« 

 ، أطتنطتا  الشركة  أمقر  املنعقد  و 

أتتر4خ 1)1)/)17/1   اقرر  تيلي :

- ح1 الشركة قب1 األواا و احديد 

املقر االجتمتعي للشركة، كمقر لحلهت.

- تعييا السيدة : الحسيا الحتامي 

كمصفية للشركة
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أكتتأة  ام  القتنوني  اإليداع 

االأتدائية  أتملحكمة  الحبط 

   (1/13/(1(1 أتتر4خ  أطتنطتا 

احت رقم 1)1)/88  

208 P

 STE  AMBULANCE

 TILIOUINI SARL AU
ربسمتل الشركة : 111.111.11 

درهم

 قرهت :  حي األ 1  الوطية – 

طتنطتا 

افو4ت الحصص
الجمع  أمقت�صى  ححر 

أتتر4خ  املنعقد  عتدي  الغير  العتم  

1)1)/)1/1).  اقرر  ت يلي :

اململوكة  الحصص  افو4ت   -

للسيدة  الطتلبي الغتلية عددهت 500 

حصة إلى السيد  حمد التلو4ني

السيد  حمد  بصبض  وبذلك 

حصص  جميع  يمتلك  التلو4ني 

الشركة وهي 1111 حصة   

تعييا السيد  حمد التلو4ني  سير 

للشركة لفترة غير  حدودة

 ع تغيير الشك1 القتنوني للشركة 

 ن شركة  األشختص إلى شركة ذات 

 سؤولية   حدودة بشر4ك واحد 

احييا النظتم األست�صي للشركة 

أتلسج1  القتنوني  اإليداع  ام 

التجتري لدى كتتأة ضبط املحكمة 

االأتدائية لطتنطتا أتتر4خ 26  ترس 

1)1) احت رقم 1)1)/)9.

209 P

تأمينات عليات
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر4ك وحيد . 

افو4ت الحصص االجتمتعية. 
احو14 املقر اإلجتمتعي

العتم  الجمع  أمقت�صى  ححر 

اإلستتنتئي أتتر4خ  15 فبراير 1)1)، 

االجتمتعي٬  الوحيد   الشر4ك  قرر 

و عه الشر4ك الجدد  ت يلـــي :

جميع  افو4ت  على  املوافقة   -

 (1111 ( الحصص اإلجتمتعية بلف 

التي امثلكهت السيدة فتطمة  حصة  

السيد  لفتئدة   الشركة   في  عليتت 

عصتم  هنوي لحستأه الخت ص.

- إستقتلة السيدة فتطمة عليتت 

 ن تسييرالشركة.

إلى  اإلجتمتعي  املقر  احو14   -

الطتأق   61 عمترة  التتلي:   العنواا 

شترع أئر بنزراا   02 األول شقة رقم 

ألوك السعتدة الدشيرة الجهتدية.

فتطمة  السيدة  تعييا  إعتدة   -

وتعييا  للشركــة  كمسيـرة  عليتت 

السيد عصتم  هنوي كمستعد  سير 

ملدة عت يا٫ ب ت التوقيع فينسب لهمت 

كذالــك أصفة  نفصلة.

- تغييـر القتنــوا األستســي للشركة.

كتتأة  لدى  القتنوني  اإليداع  ام 

أأكتديــر  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 

رقم  احت    (1/13/(1(1 أتتر4خ 

.98829
 ن بج1 اإليداع و النشر

 عن املسير،

210 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

STE AGADIR RIDE CARS
أتتر4خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

1)1)/11/13، ام إقرار  ت يلي:

200  حصة  ن السيد  افو4ت   -

الغنيم عبد العز4ز صتلح إلى السيد 

بست ة املجدولي.

للشركة  القتنوني  الشك1  تغيير   -

. SARLالى  SARL A.U ن 

الغالل  حمد  السيد  تعييا   -

كمسير للشركة.

-  التوقيع للسيد بست ة املجدولي.

أتملحكمة  ام  القتنوني  اإليداع 

التجتر4ة أأكتدير أتتر4خ 1)1)/9/13) 

احت رقم 98884 .

211 P

كالمور اكسسوار
الجمع  أمقت�صى  ححر 
أتتر4خ  املنعقد  االستثنتئي  العتم 
شركة  قرر  ستهمت   13/13/(1(1

كال ور اكسسوار  ت يلي :
افو4ت ك1 حصص السيد ادريس 
حصة للسيد أنجلوا   500 الدغولي 
الوحيد  الشر4ك  ليصبض   حمد 

للشركة ب 1111 حصة.
للشركة  القتنوني  الشك1  تغيير 
شركة حدودةاملسؤوليةالشر4ك  إلى 

الوحيد.
أنجلوا  حمد  السيد  تعييا 
 سيرا وحيدا للشركة  ع صالحيتت 

التوقيع.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
أتتر4خ  أتنزكتا  االأتدائية 

1)1)/31/13 احت رقم 768.
212 P

حســـتأتت اد ـــيم ش.م.م

TWO ONE CARS SARL شـــركة
ICE: 11191(716111165
أيع حـــصص اجــتمتعية 

العتم  الجمع  أمقت�صى  ححر 
 TWO ONE لشركة  االستثنتئي 
 (1(1/13/(1 املنعقد يوم    ،CARS

اقرر  ت يلي:
أيا  اجتمتعية  حصص  أيع   -
أوبكر،  اكركوش  و  نعيمة  اكركوش 
املتل  لربس  الجديد  التوزيع  و 
: درقتوي  االجتمتعي على النحو التتلي 
جمتل 2500 حصة و اكركوش أوبكر 

2500 حصة.
جمتل  درقتوي  السيد  تعييا   -

كمسير للشركة.
- التوقيع: التوقيعتت االجتمتعية: 
الشركة  لز ة أتوقيع السيد درقتوي 

جمتل
الشركة  البنكية:  التوقيعتت 
لسيد  املتصلة  أتلتوقيعتت   لز ة 
درقتوي  السيد   و  أوبكر  اكركوش 

جمتل.
األست�صي  القتنوا  احديث   -

للشركة وفق التعدي1:

 أيع حصص اجتمتعية.
أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ثم 
الحبط أتملحكمة االأتدائية النزكتا 
يوم 1/13/31)1) احت رقم  763 .  
213 P

حستأتت اد يم ش.م.م

 SOUSS FRIEND شركة
 LOGISTIQUE SARL
أيع حـــصص اجــتمتعية  

العتم  الجمع  أمقت�صى  ححر 
 SOUSS FRIEND االستثنتئي لشركة

 LOGISTIQUE
اقرر   (1(1/13/18 يوم  املنعقد 

 ت يلي:
أيا  اجتمتعية  حصص  أيع   -
نتجي،  املختتر  و  ارشيدي  صطفى 
املتل  لربس  الجديد  والتوزيع 
املختتر   : االجتمتعي على النحو التتلي 
 500 أتجو  حصة و عمر   500 نتجي 

حصة
ارشيدي  السيد  استقتلة   -
 صطفى  ن  نصبه كمسير للشركة

نتجي  املختتر  السيداا   تعييا   -
وعمر أتجو كمسيراا للشركة.

أتلتوقيعتت  الشركة  لز ة   -
املتصلة  للسيد املختتر نتجي و السيد 

عمر أتجو
األست�صي  القتنوا  احديث   -

للشركة وفق التعدي1 
أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 
الكتدير  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 
رقم   احت    (1(1/13/(1 يوم  

98836
214 P

 شركـــة  مو ركا نا فيش   
  STE MORGANAFISH

شركة ذات املسؤولية  حدودة 
ربسمتلهت 111.111 د رهم
السج1 التجت ري :  31989

العتم  الجمع  أمقت�صى  ححر 
االستثنتئي املنعقد أتت ر4خ 08 بكتوبر 
شركة  وركتنت  شركتء  قرر    (119

فيش  ت يلي :
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أيع السيدة أيلد جيلتي ست ية   -
500 حصة الى السيد زيهر ي  هدي     
جيلتي  أيلد  السيدة   استقتلة   -

ست ية ا   ن  نصبهت.
السعيد   زيهري  السيد  تعييا   -
غير  ملدة  للشركة  الوحيد  كمسير 

 حدودة.  
الى  االجتمتعي  املقر  احو14   -
رقم  الوكتلة  اجزئة  التتلي  العنواا 

7)1 حي الوحدة رقم1 العيوا  
- احييا القتنو ا األست�صي لشركة    
أكتتأة  القتنوني  اإليـــــداع  ثم 
التجتر4ة  املحكمة  لدى  الحبط 
  (119 نوفمبر   22 أتتر4خ   أتكتدير 

احت رقم : 88643.
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MIMI  MO ش.ذ.م.م.
 ربسمتلهت 111.111 درهم .

املقر االجتمتعي بكتدير، شترع 20 
غشت، ح1 رقم 5  ركب إكودار

أيع الحصص اإلجتمتعية
التسيير

اإل حتء اإلجتمتعي
احييا القتنوا األست�صي 

العتم  الجمع  أمقت�صى  ححر 
فبراير   19 يوم  املنعقد  االستثنتئي 
«ش.   MIMI  MO لشركة    (1(1
درهم،   111.111 ربسمتلهت  ذ.م.م.«  
 قرهت االجتمتعي  أأكتدير،  شترع 20 
إكودار،  5  ركب  رقم  غشت، ح1 

اقرر  ت يلي :
السيد  حصص  أيع  جموع   -
  MIMI  MO الحسن كزغتر بشركة 
للسيد  حصة   1111 يستوي  الذي 

 حمد الصوابي.
إستقتلة السيد الحسن كزغتر   -

 ن  نصبه كمسير للشركة 
الصوابي  السيد  حمد  تعييا   -
غير  ملدة  للشركة  جديدا    سييرا 

 حدودة.
-  نض اإل حتء اإلجتمتعي والبنكي 
غير  ملدة  الصوابي  للسيد  حمد 

 حدودة.
األست�صي  القتنوا  احييا   -

للشركة.

تعدي1  ام  التغيير  هذا  إثر  وعلى 
القتنوا  و15  ن   7  ،6 البنود 

األست�صي للشركة .
كتتأة  لدى  القتنوني  اإليداع  ام 
ألكتدير  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 
18  ترس  أتتر4خ   98780 احت رقم  

.(1(1
 ن بج1 االستخالص والبيتا املسير
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C.A CONSEIL

SOCIETE HELP JOB SARLAU
MODIFICATION

العتم  الجمع  أمقت�صى  ححر 
ثم  والدي   19/13/(1(1 املنعقد 
بشركة               تغييرات  احدات  أموجبه 
ذات  شركة    HELP JOB SARL
ربسمتلهت   سؤولية  حدودة 

111.111.11
  حيت اافق على  تيتلي :

حصة  ملوكة   1111 افو4ت   -
للسيد  التيدي حميد  لصتلح ا لسيد 

النتجي  حمد.
- التوقيع االجتمتعي واملصرفي.

- احبيا القتنوا األست�صي.  
القتنوني أتملحكمة   االيداع   ام    -
   (6/13/(1(1 في  أتكتدير  التجتر4ة 

احت رقم 98872.
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STE GOLDEN PLANT
شركة ذات  سؤولية  حدودة
ربسمتلهت : 1.111.111 درهم

املقر االجتمتعي : دوار أن كمود 
سيدي أيبي اشتوكة آيت أتهت - 

إنزكتا
افو4ت حصص

أمقت�صى عقد عرفي للجمع    -  1
أتتر4خ املؤرخ  العتدي  الغير   العتم 

9  ترس 1)1) اقرر  ت يلي :
اجتمتعية  حصة   5000 افو4ت 
للسيد  حسن شت ي لفتئدة السيد 

ختلد اكنوك.
التفو4ت سيكوا التقسيم  وبهذا 
على  االجتمتعي  للربسمتل  الجديد 

الشك1 التتلي :

السيد ختلد بكنوك : 5000 حصة 
بي 500.000 درهم.

 5000  : السيدة فحيلة بوبكيس 
حصة بي 500.000 درهم.

بي  حصة   11111  : املجموع 
1.111.111 درهم.

السيدة  تعيا  العت ة  الجمعية 
وحيدة  كمسيرة  بوبكيس  فحيلة 
وبهذا  غير  حدودة  وملدة  للشركة 
أتإل حتء  الشركة  سيرة  ستكوا 

الوحيد للسيدة فحيلة بوبكيس.
بعد ت  للشركتء  العت ة  الجمعية 
القتنونية  التغييرات  على  صتدقت 
إعتدة  قررت  الشركة  اأسيس   نذ 
الجديد  األست�صي  النظتم  صيتغة 

للشركة اأتداء  ن هذا اليوم.
2 -  ام اإليداع القتنوني أتملحكمة 
23  ترس  أتتر4خ  أإنزكتا  االأتدائية 

1)1) احت رقم 1)))1/1).
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 SOCIETE CAFÉ OUCHNID
SARL

أتتر4خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
1)1)/16/13  اقرر  تيلي :

الشركة  ربس  تل  الرفع  ن 
يصبض    كي  درهم   600.000 أمقدار 
 6000 درهم ودلك أخلق   630.000
درهم   111 فئة  جديدة  ن  حصة 

للحصة  قسمة كتلتتلي
اوشنيد  ولود 2000 حصة

اوشنيد الحسن 2000 حصة
اوشنيد عبد هللا 2000 حصة

الشركة  ربس  تل  بصبض  
 6300 الى  درهم  قسم   630.000
للحصة  درهم   111 فئة  حصة  ن 
 قسمة كتلتتلي اوشنيد  ولود 111) 

حصة 
اوشنيد الحسن 111) حصة
اوشنيد عبد هللا 111) حصة

القتنوني  االأداع  ام  اإليداع 
أتملحكمة التجتر4ة أتكتدير احت رقم 

98835   أتتر4خ 1)1)/1/13)
 قتطف قصد اإلشهتر
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 COMPLEXE BAB   شركة
 TEMSIA

 حدودة املسؤولية 
ز4تدة و اخفيض راسمتل الشركة

أتتر4خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

27/07/2020 أتنزكتا، قرر الشر4ك 

 COMPLEXE BAB      الوحيد لشركة

TEMSIA SARL AU  ت يلي:
في  درهم   1.711.111 ز4تدة   •
يصبض  ن  وبذلك  الشركة  راسمتل 

 2.200.000 الى  درهم   500.000

درهم.

الشركة  راسمتل  اخفيض   •

درهم ليصبض  ن   1.(11.111 أمبلغ 

 1.111.111 الى  درهم   2.200.000

درهم .
• تغيير البندين  6 ,7  ن القتنوا 

االست�صي.

ام   : القتنوني  االيداع   •

الحبط  أكتتأة  القتنوني  اإليداع 

أتتر4خ     أتنزكتا  االأتدائية  أتملحكمة 

1)1)/5/13)  احت رقم  736.
للخالصة و التذكير 
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شركة فادي فيش
 SOCIETE FADI FISH s.a.r.l

 Société a responsabilité limitée

Au capital de (1.111.111 dhs

 Siege social : AVENUE OMAR

 IBN KHATTAB HAY EL AMAL

.N°1( EL OUATIA -  TAN TAN
على  ححر اجتمتع  سيري  أنتء 

الشركة

أتتر4خ 1)1)/18/11

قرر  سيري شركة: فتدي فيش  
الشركة  ن  ربس  تل  رفع 

إلى  بلغ  درهم   1.111.111  بلغ 

20.000.000 درهم 

أتلسج1  القتنوني  اإليداع  ام 

التجتري لدى كتتأة ضبط املحكمة 

أتتر4خ  لطتنطتا  االأتدائية 

1)1)/)31/1  احت رقم 288 

221 P
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شركة انمطرات
Société ENEMATRAT SARL
شركة ذات  سؤولية  حدودة   

ربسمتلهت 3.500.000 درهم
املقر االجتمتعي: 9 قرب البريد كلميم

رفع ربسمتل الشركة و افو4ت 
الحصص

الجمع  أموجب  ححر 
يوم  املنعقد  االستثنتئي  العتم 

1)1)/15/13 لشركة انمطرات 
ذات  سؤولية  حدودة   شركة 
الكتئن  درهم   3.500.000 ربسمتلهت  
 قرهت أرقم 9 قرب البريد كلميم  قرر 

 ت يلي  :
ام   : الشركة  ربسمتل  رفع   –  1
رفع ربسمتل الشركة  ن 3.500.000 

درهم إلى 11.511.111 درهم.
افو4ت   - الحصص:  –افو4ت   2
 25.600 ل  الحسن  الطتلبي  السيد 
حصة اجتمتعية  ن فئة 111 درهم 

للواحدة الى السيد الطتلبي اوفيق 
- افو4ت ورثة السيد الطتلبي عبد 
اجتمتعية  ن  حصة   1(11 ل  هللا 
الى السيد  درهم للواحدة    111 فئة 

الطتلبي اوفيق
بعد افو4ت هده الحصص بصبض  
ربسمتل الشركة  قسمت على الشك1 

التتلي :
- السيد الطتلبي الحسن  61.111 
للواحدة   111 درهم  حصة  ن فئة  

 جموع قيمتهت    6.111.111  درهم
- السيد الطتلبي اأراهيم 25.600 
للواحدة  درهم   111 حصة  ن فئة 

 جموع قيمتهت 2.560.000 درهم
- السيدة ايت عتأد عتئشة 1.611 
للواحدة  درهم   111 حصة  ن فئة 

 جموع قيمتهت 161.111 درهم
 26.800 السيد الطتلبي اوفيق   -
للواحدة  درهم   111 حصة  ن فئة 

 جموع قيمتهت 2.680.000 درهم
أكتتأة  ام   : القتنوني  اإليداع   3-
االأتدائية  املحكمة  لدى  الحبط 
أتتر4خ   111 رقم  احت  أكلميم 

.17/13/(1(1
 ن اج1 النسخة و البيتا عن املسير:

السيد الطتلبي الحسن     
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 STE EL MANSOURI AUTO
 PARTS IMPORT EXPORT

 SARL
RC N°7159

أتتر4خ    عرفي   عقد  أمقت�صى 
وضع  ححر  ام   11/13/(1(1
الخصتئص  يحم1  العتم  الجمع 

التتلية:
للعنواا  الشركة  احو14  قر   •
 II الحسن  الكر�صي شترع  حي  التتلي: 

اوالد اتيمة.
نق1  النشتط:  اضتفة   •

املستخد يا لحستب الغير.
السيد  حصة   166 افو4ت   •
الوطنية  البطتقة  حسن  املنصوري 
املنصوري  للسيد   JB11368 رقم 
رقم  الوطنية  البطتقة  حميد 

.JT11131
السيد  حصة   167 افو4ت   •
الوطنية  البطتقة  كمتل  املنصوري 
املنصوري  للسيد   JT34083 رقم 
رقم  الوطنية  البطتقة  حميد 

JT11131
للشركة  جديد  شر4ك  اضتفة   •
البطتقة  حميد  املنصوري  للسيد 

.JT11131 الوطنية رقم
لدى  القتنوني  اإليداع  ام  لقد 
يـوم  أتترودانت  االأتدائية  املحكمة  

1)1)/31/13 احترقم260.
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شركة
 STE COMPTOIR
 D’EQUIPEMENT

 ET MATERIAUX DE
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ربسمتلهت 111.111 درهم. الكتئن 

 قرهت أمجمع يتسميا رقم 208 ايت 
 لول بكتدير.

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 
قرر   (1(1 15 ترس  أتتر4خ  املنعقد 
بعاله :املذكورة  الشركة    ستهمو 

  ت يلي :

عي�صى  سيدي  املدير  -استقتلة 
الحسيا وتعييا السيد سيدي عي�صى 

سعيد كمدير جديد للشركة.
في  املستقي1  املسير  ذ ة  اأراء   -

فترة تسييره لشركة.
االست�صي  القتنوا  -  الء ة 

للشركة أتغيير البند رقم 17.
وصالحيتت  ختلفة  بسئلة   -

إلامتم اإلجراءات الشكلية.
أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 
التجتر4ة  املحكمة  لدى  الحبط 
30  ترس 1)1) احت  أأكتدير أتتر4خ 

رقم 769سج1 اجتري 6295.
إ حتء
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 SOUSS INDUSTRIE
AUTOMOBILES S.A.R.L

املؤرخ  العرفي  العقد  على  أنتء 
شركتء  أأكتدير   (1(1 19  ترس  في 
 SOUSS INDUSTRIE شركة 
ربسمتلهت   AUTOMOBILES SARL
1.111.111 درهم،  قرهت االجتمتعي 
الداخلة  ب يا  قتسم  شترع   18 رقم 

بكتدير قرروا  ت يلي :
- استقتلة السيد ة البهتلي فتطمة 

 ن  همة تسيير الشركة.
جت ع  البهتلي  اا  السيد  تعييا   -
وب سني حسن  سيرين  شتركيا ملدة 

غير  حدودة.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 (9/13/(1(1 في  أأكتدير  التجتر4ة 

احت رقم 98882.
225 P

شركة غوسمن 
SOCIETE GHOSMN  SARL

 Société A RESPONSABILITE
LIMITEE

Au capital de 111.111 dhs
 Siege social : N° 89 RUE 13 HAY

 AIN RAHMA  TANTAN
اجتمتع  سيير  على  ححر  أنتء 
 (3/13/(1(1 أتتر4خ  الشركة 
والقت�صي أإضتفة هدف، قرر  سيير 

الشركة السيد : يونس حفيظ.

02  ن  إضتفة هدف إلى الفص1 
القتنوا األست�صي للشركة 

أتلسج1  القتنوني  اإليداع  ام 
التجتري لدى كتتأة ضبط املحكمة 
االأتدائية لطتنطتا أتتر4خ 29  ترس 

1)1) احت رقم 1)1)/93
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 STE GEURDANE TRANS
 SARL

RC N°6((9
أتتر4خ  عرفي   عقد  أمقت�صى 
وضع  ححر  ام   18/13/(1(1
الخصتئص  يحم1  العتم  الجمع 

التتلية:
• حذف النشتط: النق1  املحلي و 

الدولي للسلع لحستب الغير .
السلع  نق1   النشتط:  اضتفة   •

لحستب الغير.
لدى  القتنوني  اإليداع  ام  لقد 
يـوم    أتترودانت  االأتدائية  املحكمة  

1)1)/3/13) احت رقم255.
227 P

الفيكتوار سيفود
 قرهت االجتمتعي  : شترع ولي العهد، 

رقم 3، املر�صى العيوا
الجمع  أمقت�صى  ححر 
أتتر4خ    املنعقد  االستثنتئي  العتم 
1/11/16)1) قرر  ستهموا الشركة 

 ت يلي :
) زارع  اجتري  نشتط  اضتفة   -

األحيتء املتئية(
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
أتتر4خ  أتلعيوا  االأتدائية 
1)1)/1/13) احت رقم  1)1)/917
228 P

 STE GREEN AGHARAS
استدراك خطت وقع في الجر4دة 

الرسمية عدد5658 
• أدال  ن السيد  راد التتقي
• يعوض أتلسيد وليد التتقي

سج1  في  القتنوني  اإليداع  ام 
املحكمة االأتدائية أتنزكتا 22 فبراير 

1)1) احت رقم 469 .

229 P
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CABINET SABCONSULTING

EXPERT PHARMA
SARL

ربسمتلهت 2.800.000 درهم

 D1 قرهت االجتمتعي : رقم 35 ألوك 

شترع 11 ينتير حي الداخلة

بكتدير

ICE : 1111(1996111173

RC : 19119

IF : 11191931

إعالا عن أيع حصص
العتم  الجمع  ملححر  طبقت 

فبراير   15 االستثنتئي للشركة أتتر4خ 

1)1) اقرر وبإجمتع الشركتء  ت يلي :

حصة  ن طرف   600 أيع  قبول 

السيد  حمد حوا�صي لصتلح السيد 

 بترك كستر والسيد رشيد الخحر.

قبول إغالق فرع الشركة.

التجتر4ة  أتملحكمة  اإليداع  ام 

25  ترس 1)1) احت  أأكتدير أتتر4خ 

رقم 98852.

230 P

 SOCIETE WETRANSFAST
S.A.R.L D’ASSOCIE UNIQUE

  AU CAPITAL DE 111.111

DIRHAMS

  N° 38 IMM E1A QUARTIER

ADRAR TIKIOUINE AGADIR

تعيا  سير جديد 
أمقت�صى عقد عرفي أيا الشركتء 

اقرر أتتر4خ1)1)/15/13   املؤرخ 

  ت يلي

لشكر  حمد،  السيد  تعييا   -

غير  ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

 حدود.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام  وقد 

الحبط لدى هيئة املحكمة التجتر4ة  

أتتر4خ    98791 رقم  احت  أتكتدير 

.(1(1/13/18
 ن بج1 النسخة والبيتا 

عـن الـمسـيـر
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اونكل نيكوص
أمقت�صى عقد جمع عتم استثنتئي 

تعدي1  ام    18/1(/(1(1 أتتر4خ 
شركة اونك1 نيكوص سجلهت التجتري 

االأتدائية  أتملحكمة   18(7 رقم 

أكلميم وفق  ت يلي:

- افو4ت ]%50[  ن الحصص الى 

السيدة رقية اوبلوش.

األوش  رقية  السيدة  انصيب   -

سعيد   سيراا  واهيت  والسيد 

للشركة.

اعتمتد اوقيع  زدوج للمسيرين  - 

 في امثي1 الشركة.  

كتتأة  لدى  القتنوني  اإليداع  ام 

الحبط أتملحكمة االأتدائية أكلميم  

رقم  احت   11/13/(1(1 أتتر4خ 

.98/(1(1
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 STE  CABINET ش.م.م 

 GESTION ET CONSEIL

 TAGHZOUT  SARL
اأسيس

في  املؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

أتتر4خ   واملسج1   (1(1/13/15

اأسيس  ام  أتنزكتا   18/13/(1(1

 STE  CABINET GESTION شركة 

  ET CONSEIL TAGHZOUT  SARL

ش.م.م. 

هدفهت :

- االستشترات و التكو4ن.

- العنواا التجتري : رقم 11 عمترة  

ب نتر شترع  حمد الخت س انزكتا.

• ربسمتلهت 111.111     وزعة إلى 

 111 ك1 حصة  قيمة  حصة   1111

درهم اكتتبت على الشك1 اآلتي :

 500  : السيد العمري عبد هللا   -

حصة.

- السيد يوسف ايت  بترك شلح: 

500 حصة.

 ام تعييا السيد  العمري عبد هللا  

كمسير للشركة ملدة غير  حدودة. 

ام اعتمتد اوقيع السيد العمري 

والوثتئق  العقود  جميع  في  عبد هللا 

اإلدار4ة. 

- املدة : دة عمر الشركة 99 سنة 

 ن اتر4خ اأسيسهت النهتئي.

-السج1 التجتري اإليحتحي رقم   

.22809

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   -

24  ترس  أتتر4خ  أتنزكتا  االأتدائية 

1)1)  احت رقم 1)7. 
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  BJHK GEMÜSE SARL AU

RC : ((819

اـأسـيـس شــركة

أتأر4خ  عرفي   عقد  أمقت�صى   

القتنوا  وضع  ام   15/13/(1(1

املسؤولية  ذات  لشركة  التتسي�صي 

املحدودة احم1 الخصتئص التتلية:

 BJHK GEMÜSE  »: الـتـسـميـــــــــــــــة   -

. »SARL AU

- الشك1 :  الشركة ذات املسؤولية 

املحدودة.

- الـمـوضـــــوع  : شراء وبيع املنتجتت 

بعمتل التعبئة   / واملعدات الفالحية 

والتغليف / بعمتل الثروة الحيوانية.

اجزئة  حي   : االجـتـمتعــي  الـمـقر   -

املكدر القليعة ايت  لول. 

-  ــــــدة الشركــــــة :  99  سنة. 

الف  :  ئة  الشركـــة  ربسمـــتل   -

درهم 

- الـتسـيـيــــــــــــــــــر : الحسيا أوز4د.

لدى  القتنوني  اإليداع  ام  لقد 

االأتدائية  أتملحكمة  الحبط  كتتأة 

أتتر4خ:   727 رقم  احت  إنزكتا 

التجتري  رقم سجلهت   (1/13/(1(1

هو: 819)) .
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 ARROKAA47شركة
ش.م.م بشر4ك واحد

ربسمتلهت 111.111 درهم

املقر االجتمتعي:رقم 6، الطتأق 

الرابع، عمترة اإلدري�صي، FM16، حي 

الداخلة، بكتدير

اـأسـيـس
اوقيع  ذي  عرفي  عقد  أموجب 

أتتر4خ1)1)/16/13واملسج1  ختص 

وضع  ام   17/13/(1(1 أأكتدير4وم 

ذات  لشركة  األست�صي  القتنوا 

الختصيتت  ذات   سؤولية  حدودة 

التتلية:

داخ1  الشركة  تهدف  الـهــدف: 

املغرب.  

جميع  وشراء  أيع  التسو4ق،   •

بنواع املعتدا.

جميع  استيرادواصدير  اجترة،   •

بنواع  نتجتت املعدنية.

واآلالت  واملعدات  املواد  اأجير   •

ألعمتل املنتجم.

نق1  الوستطة،  التمثي1،   •

البحتئع الوطنية والدولية.

• خد تت املتعلقة أتلتصدير وهي: 

التحمي1 والتفريغ، الشحنة ... الخ.

العمليتت  جميع  العموم  وعلى   •

والغير  العقتر4ة  املتلية،  التجتر4ة 

العقتر4ة التي لهت عالقة  بتشرة بو غير 

املبتشرة أأهداف املشتر إليهت والتي  ن 

شأنهت اطو4ر واوسيع نشتط الشركة.

  ARROKAA47  : التسميــة 

ش.م.م.

الطتأق   ،6 رقم  االجتمتعي:  املقر 

الرابع، عمترة اإلدري�صي، FM16، حي 

الداخلة، بكتدير.

الـــمــدة: 99 سنة

درهم   111.111  : الـربسـمـتل 

اجتمتعية  حصة   1111 إلى   قسم 

 ن فئة 111 درهم للحصة الواحدة 

أتلكت 1  و حررة  نقدا   كتتبة 

 ABHAY السيد  إلى  كلهت  و سندة 

.RATANLALHIRAN
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 31 إلى  ينتير  فتاض  :  ن  لـسـنـــة 

دجنبر. 

غير  ملدة  الشركة  يسير  الـتـسـيـير: 

 ABHAY RATANLAL حدودة السيد 

.HIRAN

السج1 التجتري: 46695بكتدير.

كتتأة  لدى  القتنوني  اإليداع  ام 

أأكتدير  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 

يوم 1)1)/3/13) احت رقم 1)988.
أمثتأة  قتطف وبيتا  
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STE AMAR CACHE SARL AU
ICE :002766976000078

إعالا عن اأسيس شركة  حدودة 
املسؤولية

أمقت�صى عقد عرفي  حرر أتتر4خ  

شركة  اأسيس  ام   17/13/(1(1

 حدودة املسؤولية ذات الخصتئص 

التتلية : 

  STE AMAR CACHE  : التسمية 

.  Sarl AU
انزا   208 رقم   : االجتمتعي  املقر 

األولى ألوك س ادارت اكتدير .

الهدف : احو14 األ وال. 

 111.111 االجتمتعي  الربسمتل 

درهم.

التسيير :احمد بسة

املدة: 99 سنة.

حتى ينتير  فتاض    : املتلية   السنة 

31 دجنبر .

أتلسج1  الشركة  تسجي1  ام 

  98911 التجتري أتنزكتا احت رقم  
السج1  رقم   31/13/(1(1 أتتر4خ 

التجتري 46789. 
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شركة بن كاراندجين ش.م.م.               
رقم 18 العمترة 46 جيت سكن 

الطتأق الرابع أنسركتو اكتدير

أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتتر4خ 
القتنوا  إحداث  ام   11/13/(1(1

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة خصتئصهت كتلتتلي :

كتراندجيا  أن  شركة   : االسم 

ش.م.م.

املوضوع : اأجير املعدات.
 46 العمترة   قر الشركة: رقم 18 

أنسركتو  الرابع  الطتأق  جيت سكن 

اكتدير.

 دة الشركة : 99 سنة اأتدءا  ن 

يوم اأسيسهت.
ربسمتلهت : حدد في  تئة الف درهم 

قيمة ك1  حصة،   1111  قسمة إلى 

واحدة  نهت 111 درهم و  وزعة على 

الطر4قة التتلية:

 111  : جواد  أنرقبة  السيد    -

حصة.

 (11  : حنتا  االشكر  السيدة   -

حصة.

 200 االشكر  حمد:  السيد   -

حصة.

- السيد العتأد عبد الغفور: 181 

حصة.

تسيير و إدارة الشركة :  عيا السيد 

أنرقبة جواد و السيدة االشكر حنتا 

واالشكر  حمد والعتأد عبد الغفور 

 سيرو ا للشركة ملدة غير  حدودة.

اإليداع  ام   : القتنوني  اإليداع 

أتكتدير  التجتر4ة  أتملحكمة  القتنوني 

السج1   98871/(1(1 رقم  احت 

التجتري 46755 .
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STE POINT MARQUE
اأسيس شركة

في عرفي  ؤرخ  عقد   أمقت�صى 

اأسيس شركة  ام   (1(1 3  ترس   

ذات املسؤولية املحدودة، وختصيتتهت 

كتلتتلي :

التسمية:  شركة أواا  ترك 
املقر االجتمتعي : رقم 46 ألوك  05 
زنقة د حي بيت  حند ايكيو4ن بكتدير.

تشغي1   -  : االجتمتعي  الهدف 

املحجر أدوا آالت  يكتنيكية

- اصدير و استيراد.

- بعمتل  ختلفة.

في  بلغ  حدد   : الشركة  ربسمتل 

 1111 درهم  قسمة على   111.111

حصة  ن فئة 111 درهم للواحدة.

تسير الشركة يتم تسيير الشركة 

 ن طرف السيدين جمتل از4كو.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 

التجتر4ة  املحكمة  لدى  الحبط 

 (1(1 25  ترس  أتتر4خ  أأكتدير 

98849 سج1 اجتري رقم  احت رقم 

.46725
إ حتء
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  AHEL BOUTBOUKLTE SARL

SARL AU
إعـــــــالا عن إنشـــتء شركـــــة

أتتر4خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

شركة  اأسيس  ام   1(/13/(1(1

وحيد  بشر4ك  املسؤولية   حدودة 

ذات املميزات التتلية:

 AHEL  : التسمية 

 BOUTBOUKLTE SARL SARL AU

آسر4ر  جمتعة   : االجتمتعي  املقر 

دوار تغمرت كلميم 

الربسمتل : 50.000 درهم  قسمة 

على 500 حصة  ن فئة 111 درهم.

تسيير  في  -  قتول   : الهدف  

الصنتعية  بو  التجتر4ة  العمليتت 

بو  املدنية  للخد ة  الزراعية  بو 

العسكر4ة.

عبدالجلي1  السيد   -: الشركتء 

أتبوقتلت املزداد أتتر4خ 11/1998/)1 

التعر4ف  لبطتقة  الحت 1  أكلميــــم، 

 JA181111 رقم   الوطنية 

500 حصة.

ابتدئ  ن فتاض   : السنة املتلية  

ينتير وانتهي في 31 دجنبر  ن ك1 سنة

: تسير الشركة حتليت  ن  التسيير 

أتبوقتلت  عبدالجلي1  السيد  طرف 

ملدة غير  حددة.

أتملحكمة  ام   : التجتري  السج1 

أتتر4خ  أكلميم  االأتدائية 

1)1)/13/)) احت رقم 3381
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 STE AH TECHNOLOGIE

S.A.R.L
شركة ذات  سؤولية  حدودة.  

ربسمتلهت 111.111 درهم

املقر االجتمتعي: طر4ق اغيس1 اأتينو 

قيتدة لقصتبي كلميم

اأسيس شركة
أتتر4خ  عرفي  عقد   أمقت�صى 

ام وضع قوانيا   ،(1(1 15  ترس    

الشركة ذات امليزات التتلية:

 STE  AH  : التسمية 

   TECHNOLOGIE

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

 SARL  سؤولية  حدودة 

التقني  للفحص  :  ركز  الهدف 

للعربتت 

طر4ق اغيس1   : املقر االجتمتعي  

اأتينو قيتدة لقصتبي كلميم

99 سنة اأتدءا  ن اتر4خ    : املدة 

التأسيس .

ربسمتل : حدد في  بلغ  111.111 

درهم  قسم الى 1111 حصة  ن فئة 

111 درهم.

التسيير بسند إلى السيد  التسيير: 

الطتلبي عتدل

أكتتأة  ام   : القتنوني  اإليداع 

االأتدائية  املحكمة  لدى  الحبط  

أتتر4خ   11( رقم  احت  أكلميم 

.18/13/(1(1
 ن اج1 النسخة و البيتا عن املسير:

  السيد الطتلبي عتدل 
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  CALIDAD NATURAL  شركة
ش.م.م  

ربسمتلهت 600.000 درهم

 قرهت االجتمتعي: رقم 1318 الحي 

املحمدي بكتدير

اأسيس شركة
أموجب عقد عرفي  حرر أتتر4خ 

شركة  اأسيس  ام   19/1(/(1(1

املميزات  ذات  املسؤولية   حدودة 

التتلية :
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 CALIDAD شركة   : التسمية 

NATURAL ش.م.م.  

الهدف :- استيراد و اصدير الخحر 

و الفواكه.

الحي  : رقم 1318  املقر االجتمتعي 

املحمدي بكتدير.

  600.000  : ربس املتل االجتمتعي 

6000 حصة  ن فئة  درهم  جزب إلى 

111 درهم للحصة الواحدة.

 1511  : حتضر  حمد  السيد   -

حصة.

- السيد ز4تا بشير : 1511 حصة.

 NATURAL DE شركة   -

MONTAŇA, SL  : 3000 حصة.

حتضر  السيد  تعييا  التسيير:   -

 حمد و السيد ز4تا بشير   سيرين  

للشركة ملدة سنة قتألة للتجديد.

اخو14 التوقيع اإلداري املنفرد   -

للمسيرين  حتضر  حمد و ز4تا بشير.

والبنكي  املتلي  التوقيع  اخو14   -

للمسير حتضر  حمد فقط . 

ابتدئ   : االجتمتعية   السنة   -

ينتير  فتاض  االجتمتعية  ن  السنة 

وانتهي في آخر دجنبر  ن ك1 سنة.

وام اإليداع القتنوني لهذا العقد 

املحكمة  هيئة  لدى  الحبط  أكتتأة 

 98831 رقم  احت  أتكتدير  التجتر4ة 

والسج1 التجتري رقم 46709  أتتر4خ 

1)1)/1/13).م.
 ن اج1 النسخة والبيتا

حرر أتكتدير أتتر4خ 1)1)/5/13)
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شركة  اكمون ترافو  ش.م.م
AGMOUN  TRAVAUX

إعالا عن اأسيس
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 

الشركة  اأسيس  ام   ،(3/1(/(1(1

التتلية :

شركة  حدودة   : الشك1 

املسؤولية.

ارافو   اكموا   : التسمية 

.AGMOUN TRAVAUX

الغرض : حفر االأتر+ أيع و اخز4ن 

 + فالحية  الغراض  الكيمتو4ة  املواد 

االستيراد و التصدير.  
املقر: c/o  رقم 1) زنقة االخالص 

حي النجتح اكتدير.     

ابتدئ  ن  سنة   99  : املدة 

. (3/1(/(1(1

في  ابتدئي  املحتسبتاية:  السنة 

فتاض ينتير و انتهي في 31 دجنبر. 

درهم   111.111  : الربسمتل 

فئة  حصة  ن    1111 إلى   وزعة 

درهم يملك   نهت السيد ختلد   111

والسيدة  حصة   250 القصبتوي 

 ليكة وربية 900 حصة.

التسيير: السيد الحسيا شرو4ط 

أطتقة رقم A(16311 والستكن أرقم 
1) زنقة االخالص حي النجتح اكتدير. 

املحكمة   : القتنوني  اإليداع 

االأتدائية أتكتدير عدد 98878 أتتر4خ 

.(6/13/(1(1

/46759 رقم:  التجتري  السج1 

اكتدير. 
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حستأتت اد يم ش.م.م

 GRANADA شركة

  AUTOMOBILE SARL AU
إعالا عن اأسيس شركة ذات 

 سؤولية  حدودة وذات الشر4ك 
الوحيد 

أموجب عقد عرفي  حرر أتتر4خ 
القتنوا  وضع  ام   (1(1 19  ترس 

شركة  حدودة  لتأسيس  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  وذات  املسؤولية 

أتملميزات التتلية :

 GRANADA شركة   : التسمية 

  . AUTOMOBILE

املسؤولية  ذات  شركة  الشك1: 

املحدودة وذات الشر4ك الوحيد.
ربسمتل  حدد  الشركة:  ربسمتل 

درهم  قسمة   111.111 الشركة في 

أقيمة  اجتمتعية  1111حصة  إلى 

في  كلهت  هي  و  للواحدة  دراهم   111

 لكية السيد جيتي الحسن .

أيبي  :  ركز سيدي  الشركة   قر 
ايت  اشتوكة  أيبي  سيدي  جمتعة 

أتهت.
الغيتر  أيع قطع  الشركة:  نشتط 
انتتج  السيترات،  واكسسوارات 
املواد  و  ستلز تت  التشحيم   واد 

الكيميتئية للسيترات، نكوص.
التسيير: عيا السيد جيتي الحسن  

كمسير للشركة ملدة غير  حدودة.
: الشركة  لز ة أتلتوقيع  التوقيع 
الوحيد للمسير السيد جيتي الحسن

إلى  ينتير   11 :  ن  املتلية   السنة 
31 ديسمبر. 

املدة :   دة الشركة  حددة في 99 
سنة.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ثم 
انزكتا  االأتدائية  أتملحكمة  الحبط 
 725 رقم  احت   (1(1/13/(1 يوم 
ورقم السج1 التجتري 815)).                 
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 STE FTOUR TIME  SARL
ICE:11(773591111151

إعالا عن اأسيس شركة  حدودة 
املسؤولية

أمقت�صى عقد عرفي  حرر أتتر4خ 
شركة  اأسيس  ام    11/13/(1(1
 حدودة املسؤولية ذات الخصتئص 

التتلية : 
 STE FTOUR TIME  : التسمية 

.  Sarl
اجزئة   2 ألوك   : املقر االجتمتعي 

الفتض  رقم 9)1 ايت  لول.  
الهدف:تسيير وكراء  طعم و قهى 

فنتدق.
 111.111 االجتمتعي  الربسمتل 

درهم.
التسيير :  ينة البنتي .

املدة: 99 سنة.
حتى ينتير  فتاض    : املتلية   السنة 

31 دجنبر.
أتلسج1  الشركة  تسجي1  ام 
  750 رقم  احت  أتنزكتا  التجتري 
السج1  رقم   (9/13/(1(1 أتتر4خ 

التجتري 851)).
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   ESA DEVELOPMENT شركة
أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتتر4خ 

شركة  اأسست   18/13/(1(1

املميزات  ذات  املسؤولية   حدودة 

التتلية :

 ESA DEVELOPMENT : التسمية

.  SARL AU

شقة في الطتأق   : املقراإلجتمتعي 

اجزئة فونتي العليت   543 الثتني رقم 

أنسركتو بكتدير.

وإنشتء  إاصتل  :  ركز  الغرض 

املواقع.

 دة النشتط : 99 سنة.

ربسمتل :  111.111 درهم  قسمة 

إلى 1111 حصة أقيمة  111 درهم.

 يونس بقزوم : 1111حصة :.

التسيير والتوقيع : يونس بقزوم.

السنة املتلية  :  ن/N /11/11 إلى 

.N/31/1(

لدى كتتأة   : ام اإليداع القتنوني 

أآكتدير  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 

رقم  احت   (1(1 30  ترس  أتتر4خ 

.98898
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STE DOMAINE ASNI  SARL
إنشتء شركة ذات  سؤولية  حدودة  

 STE DOMAINE اسم التجتري

 ASNI  SARL

العنواا : - اجزئة يتسمينة 3 رقم 

45 ايت  لول.

 املهتم  : - االستغالل الزراعي.

 111.111   : الشركة  راس  تل 

درهم.

الرزاق  عبد  السيد   -  : التسيير 

لكح1  سير للشركة

ام اإليداع القتنوا األست�صي لدى 

االأتدائية  أتملحكمة  الحبط  كتتأة 

احت   131/13/(1(1 أتتر4خ  انزكتا 

رقم  التجتري  والسج1   758 رقم 

.  22863
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 STE DLIMI    شركة

 ELECTRICITE SARL AU
ش. م. م

اأسيس شركة م م 
عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 

اأسيس  ام   ((/13/(1(1  : في 

احم1  املسؤولية  شركة  حدودة 

الخصتئص التتلية 

 STE DLIMIالتسمية: اسم شركة

. ELECTRICITE SARL AU
احدد   : الشركة  ربسمتل   2-
درهم   111.111 ربسمتل الشركة في 

 111 حصة أقيمة   1111  قسم الى 

درهم لك1 حصة  ملوكة كمت يلي :

  JB391315 : اأراهيم  داح    -

1111 حصة. 

املقر  احدد   : االجتمتعي  املقر 

االجتمتعي للشركة في  العنواا:

دوار الطتوس ايت اعميرة اشتوكة 

ايت أتهت .

تعم1 الشركة  الهدف االجتمتعي: 

الكهربتئية  التركيبتت  في  جتل 

واالشغتل املختلفة.

الشركة  تسيير  احدد  التسيير: 

اأراهيم  داح   السيد  طرف   ن 

. JB391315

ام ايداع امللف القتنوني للشركة 

رقم  احت  أتنزكتا  االأتدائية  لدى 

752  أتتر4خ1)1)/9/13). 
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 DELTA PRIM SARL
اأسيس الشركة

أموجب عقد عرفي  ؤرخ أتتر4خ 

الشركة  اأسيس  ام   (1(1/13/16

ذات املميزات التتلية :

أر4م  دلتت   : اإلجتمتعية  التسمية 

ش.م.م.

اتجر   : اإلجتمتعي  الهدف 

 ستلز تت التلفيف .
11،زنقة  رقم   : اإلجتمتعي  املقر 

اكو4ن  ألر4ب،  حي   11 24،ألوك 

-بكتدير.

 111.111  : اإلجتمتعي  الربسمتل 

درهم  جزبة إلى 1111 حصة  ن فئة 

111 درهم للحصة 

ام تعيا السيدة  سنتء   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسيرة   قشتني 

 حدودة 

اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهتئي

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 

31 دجنبر  ن ك1 سنة  تعدا السنة 

األولى التي ابتدئ  ن اتر4خ التسجي1 

أتلسج1 التجتري.

ام اإليداع القتنوني لدى  صلحة 

التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط  كتتأة 

أأكتدير أــتتر4خ  :  6)/1/13)1) احت 
رقم  98881. 
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 SOCIETE  STAR PEIN LUXE

  SARL

شركة  ستار بين ليكس  ش. م.م 
شركة ذات املسؤولية املحدودة  

العرفي  ؤرخ  العقد  أمقت�صى 

واملسج1  أأكتدير   18/1(/(1(1 في 

ام  أأكتدير   18/1(/(1(1 أتتر4خ 

ليكس أيا  ستتر    : شركة   اأسيس 

املسؤولية  ذات  شركة  م.م  ش.   

 SOCIETE  STAR PEIN املحدودة 

.  LUXE SARL

اعمتل  كتفة  انفيذ   : هدفهت 

الدهتنتت وجميع اعمتل االنشتءات 

واعمتل الصيتنة.

بعمتل  املبتني.  خترج  واجهيزهت 

طالء الواجهة ،

األشغتل  جميع  في  -  قتول 

املختلفة او البنتء .     

جميع العمليتت التي لهت عالقة   -

أنشتط  غير  بتشرة  بو   بتشرة 

الشركة. 

املقر االجتمتعي : حي النهحة ألوك 
08 زنقة 02 رقم 11 ايكو4ن بكتدير.

اأتداء  ن  سنة   99  : املـدة 

التأسيس النهتئي. 

درهم   111.111  : الربسمتل 
 قسم إلى 1111 حصة  ن فئة 111 

درهم  وزعة كتلتتلي :
السيد بيوب بشكتك  500 حصة 

 500 بشكتك  يوسف  السيد  
حصة 

بيوب  السيد  عيا   : التســيـــيــر 
غير  ملدة  للشركة  كمسير   بشكتك 
بيوب  اوقيع  اعتمتد  و   حدودة  
بشكتك بو يوسف بشكتك في جميع 

العقود و الوثتئق اإلدار4ة و البنكية.
أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ثم 
أأكتدير  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 
رقم  احـت   (1(1 15  ترس  أتتر4خ 

.98731
للخالصة و البيـــــــتا

249 P

SOUTRABUILD
اأسيس شركة دات  سؤولية 

 حدودة
طبقت للعقد املؤرخ 1)1)/13/)1 
ام اأسيس شركة  حدودة املسؤولية 

أتلخصتئص التتلية :
  . SOUTRABUILD  : االسم

الهدف :  نعش عقتري.
ربسمتل املجموع : 111.111   . 
التسيير :  السيد أيرو4ن رشيد.

رقم   3 الطتأق   : االجتمتعي  املقر 
311 املنزه املجموعة 3 شترع الجيش 

امللكي اكتدير  .
املدة : 99 سنة .

للمجموعة  القتنوني  اإليداع  ام 
أتلسج1 التجتري أتملحكمة التجتر4ة 
أتتر4خ    98851 رقم  احت  أتكتدير 

.(5/13/(1(1
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 SOUSS DE
 CONSTRUCTION ET

TRAVAUX DIVERS ش.م.م 
اأسيس شركة

املؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
1/11/17)1) ام اأسيس شركة : 

 SOUSS DE شركة 
 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

DIVERS    ش.م.م.

هدفهت  :  - اعمتل البنتء.
-اعمتل  ختلفة .

العنواا التجتري : شقة 1 الطتأق 
املرس  حي   (16 زنقة   06 رقم   11

الدشيرة الجهتدية.
ربسمتلهت : 111.111 درهم  وزعة 
إلى 1111 حصة قيمة ك1 حصة 111 
اكتتبت  نقدية   كلهت حصص  درهم 

وحررت جميعهت علي الشك1 األتي : 
 500 الحسن قرطتش    السيد  

حصة.  
السيد الحسن اوج 500 حصة.

اوج  الحسن  السيد  تعييا  ام   
غير  حدودة   ملدة  للشركة  كمسير 
 ع اعتمتد اوقيعه في جميع العقود 

والوثتئق اإلدار4ة. 
سنة   99 : دة عمر الشركة  املدة 

 ن اتر4خ اأسيسهت النهتئي.
اإليحتحي  التجتري  السج1 

رقم22583.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
11  ترس  أتتر4خ  أتنزكتا  االأتدائية 

1)1) احت رقم 511.     
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SAID MARBRE سعيد ماربر
اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة
 : في  املؤرخ  للعقد  طبقت 
شركة  اأسيس  ام   11/13/(1(1
 »  SAID MARBRE سعيد  تربر   »
أتلخصتئص  املسؤولية   حدودة 

التتلية :
 SAID سعيد  تربر   : االسم 

 MARBRE
الهدف :  قتول ألشغتل  ختلفة.

ربسمتل : 111.111 دهم.
التسيير : سعيد رحمة.

6 حي ايت  : ألوك  املقر االجتمتعي 
املزار ايت  لول انزكتا.

املدة : 99 سنة.
للمجموعة  القتنوني  اإليداع  ام 
أتلسج1 التجتري أتملحكمة التجتر4ة 
: 1)1)/11/13 احت  أتنزكتا أتتر4خ 

رقم : 525.
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 RANIA MOROCCAN
PRODUCTS-S.A.R.L- AU

اإلشهتر القتنوني
الوحيد  الشر4ك  قرر  حسب 

 RANIA MOROCCAN لشركة  

PRODUCTS - S.A.R.L - AU أتتر4خ 
  111.111 ربسمتلهت   (1(1/13/17

درهم  ت يلي:

أتلعنواا  الشركة:  وطن   قر 
التتلي ألوك 3 رقم 3 شقة رقم 6 زنقة 

انزكتا املستشفى ايت  لول. 
 :111.111 في  حدد  املتل  ربس 

1111 حصة  ن  درهم  قسو ة إلى 

الواحدة و وزعة  درهم   111 فئة   

كتتلي: 

 1111   ADNANE ERRAKBY  

حصة 

الشركة:  بهداف  :  ن  املوضوع 

جميع  نتجتت  وتسو4ق  إنتتج   -

استيراد   - التجمي1   ستححرات 

واصدير.
قرر  حسب   : التسيير 

 RANIA لشركة  الوحيد  الشر4ك 

MOROCCAN PRODUCTS-

السيد    سيسيرهت  بنهت   -S.A.R.L-AU

غير  ERRAKBY ADNANE    دة  

 حددة.

القتنوني  اإليداع  ام   : اإليداع 

أإنزكتا  االأتدائية  املحكمة  لدى 

أتتر4خ 1/13/31)1) احت رقم 764 

السج1 التجتري رقم 22869 .
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STE SARSEIGE COMPTA SARL

 STE PRIMAFRIO شركة
LOGISTIQUE SARL AU

اأسيس شركة
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صي 

ام  أيبي  بسيدي   (3/1(/(1(1

املسؤولية  ذات  شركة  اأسيس 

املحدودة ذات الخصتئص التتلية  :

 STE شركة   : التسمية 

 PRIMAFRIO LOGISTIQUE SARL

. -AU

البرج  طر4ق   : بلالجتمتعي  املقر 

قيتدة  أيبي  سيدي  البرج  حمداا  

اشتوكة ايت أتهت.

  transport national et  : الهدف 

 international de marchandise

.  pour le compte d’autrui

املدة : 99 سنة.

درهم   111.111  : الربسمتل 

فئة  حصة  ن   1111 إلى   قسمة 

111 درهم لك1 واحدة. 

%111 بي 1111 حصة اجتمتعية 

لفتئدة الحسيا املصلوحي . 

التسيير : ام تعييا السيد الحسيا 

املصلوحي كمسير للشركة  ملدة  غير 

 حدودة.

اإليداع  ام   : القتنوني  اإليداع 

القتنوني أتملحكمة االأتدائية أتنزكتا 

أتتر4خ 1)1)/15/13  احت رقم 658 

و السج1 التجتري رقم 22729   .                                       
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 STE  MOUTAL شركة

TRAVAUX  SARL
إعالا عن إنشـــتء شركـــــة

أتتر4خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

شركة  اأسيس  ام   1(/13/(1(1

التحت ن ذات املميزات التتلية:

 STE  MOUTAL  : التسمية 

.»TRAVAUX»SARL

املقر االجتمتعي : الطتأق األول رقم 

اجزئة غرب  درسة األ ير  والي   11

عبد هللا – طتنطتا.

درهم   111.111  : الربسمتل 

حصة  ن فئة    1111  قسمة على 

111 دراهم.

الهدف : - بشغتل البنتء.

الشركتء :

جبترة،  غربي،  زداد  كمتل   -  

رقم  ب.ت.و   ،(3/11/1981 أتتر4خ 

.H402474

- ا بتركة زر وت ،  غربية،  زداد 

رقم  ب.ت.و   ،(8/1(/1971 أتتر4خ 

.  JF11857

ابتدئ  ن فتاض   : السنة املتلية  

ينتير و انتهي في 31 دجنبر  ن ك1 سنة

: تسير الشركة حتليت  ن  التسيير 

طرف :

كمتل جبترة  ملدة غير  حددة.

أتملحكمة  ام   : التجتري  السج1 

االأتدائية أطتنطتا أتتر4خ 29  ترس 

1)1)  احت رقم 5757.
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     MOUHMA  CARS  S.A.R.L

شــــــركة مـــــــوهمـــا كـــــار  ش.م.م

انشتء شركة  حدودة املسؤولية
أأكـتدير  عرفـــي  عــقد  أمقت�صى 

ام اأسيس    (1(1 15  ترس  أتتر4خ 

شركة  حدودة املسؤولية .

االسم :   ــوهـــمـت  كــــــتر ش.م.م 

السيترات  كراء   : الشركة  هدف 

أدوا ستئق. 

اقت ة    - : رقم 113    قر الشركة 

املختتر السو�صي  -  الشطر 2  -  شترع 

عبد الرحيم أوعبيد  -  بكـــتدير.

املدة :  حدودة في 99 سنة.

في  بلغ  :  حدد  الربسمتل 

 1111 الى  درهم  قسمة   111.111

للواحدة  درهم   111 حصة  ن فئة 

 قسمة كتلتتلي :

 ــبترك  وهمت 600 حصة .

عــمــر أـوعـــب1 400 حصة .

أـوعـــب1  ينة  السيدة  التسيير: 

وملدة  للشركة  الوحيدة  املسيرة 

غير حدودة .

الصتفية  االربتح  اوزع   : االربتح 

على  القتنونية  االقتطتعتت  بعد 

الشركتء.

أكتتأة  القتنوني  االيداع  ام 

التجتر4ة  املحكمة  لدى  الحبط 

30  ترس 1)1) احت  أتكتدير أتتر4خ 

رقم 1)1)/)9889.
الخالصة و التذكير: 
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MEDIA FUSION

اإلشهتر القتنوني

أتتر4خ   املحرر  العقد  على  أنتء 

أتنزكتا   واملسج1   18/13/(1(1

اأسيس  ام    11/13/(1(1 أتتر4خ  

شركة أتملواصفتت التتلية :

 MEDIA FUSION  :التسمية

رقم  اوطيا   : االجتمتعي  العنواا 

6 عمترة بر4حت اجز4ئه ايت البوختري 

الدشيرة 

ذات  شركة  القتنوني:  الشك1 

 سؤولية  حدودة.

ربسمتل  حدد  الشركة:  ربسمتل 

الشركة في 111.111  درهم،  قسم 

درهم   111 أقيمة  حصة   1111 إلى 

للحصة القتنونية  وزع على الشك1 

التتلي :

  500 سكوتي  سعيد  السيد   -

حصة. 

 500 شكري  السيد   حمد   -

حصة.

املجموع 1111 حصة     

الو4ب و إنشتء  واقع   : األهداف 

على االنترنيت.  

سعيد  السيد  تعتبر   : التسيير 

شكري  والسيد  حمد  سكوتي 

 سيراا للشركة ملدة غير  حدودة.

الشركة  لز ة أتلتوقيع  التوقيع: 

الوحيد   للسيد سعيد سكوتي.

املدة : 99 سنة.

أكتتأة   القتنوني  اإليداع  ام  

االأتدائية  املحكمة  لدى  الحبط 

احت   (1(1 25  ترس  يوم  أتنزكتا 

رقم  732 واملسج1 أتلسج1 التجتري 

في  نفس اليوم احت رقم  22829 .  
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 MATÉRIAUX ET MATÉRIEL
GRAND SUD

2MGS
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شر4كة وحيدة شركة
اأسيس شركة

أتتر4خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
شركة  اأسيس  ام   ،16/13/(1(1
ذات املسؤولية املحدودة ذات شر4كة 

وحيدة خصتئصهت  كتلتتلي:
 Matériaux et  : التسمية 
أتختصتر   Matériel Grand Sud

.2MGS
:  قتول  االجتمتعي  الهدف 
الطرقي  النق1   ، املختلفة  األشغتل 

للسلع لفتئدة الغير،
بنزراا  أئر  حي   : االجتمتعي  املقر 
عمترة   11 ألوك  الرئي�صي  الشترع 
  11 رقم  االول  الطتأق  بلعيوض 

اكتدير.
املدة : 99   سنة. 

 111.111 في  حدد   : الربسمتل 
حصة   1111 إلى  درهم  قسمة 
إجتمتعية  ن فئة 111  درهم للحصة 
الواحدة،   نتسبة للشر4كة الوحيدة 

السيدة  بشرى ب راني إدري�صي.
الشركة  أتسيير  يعهد  التسيير: 
إلى الشر4كة الوحيدة السيدة بشرى 
ب راني إدري�صي  ملدة غير  حددة،  ب ت 

التوقيع فينسب لهت كذلك. 
أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام  وقد 
التجتر4ة  املحكمة  لدى  الحبط 
احت     31/13/(1(1 أأكتدير أتتر4خ  

رقم  98895.
للخالصة و البيتا

عن املسيرة،

258 P

 STE MALIKA ALAMI
CONSULTING SARL AU
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة  ن املستهم الوحيد

في  املؤرخ  للعقد  طبقت 
شركة  اأسيس  ام   11/13/(1(1
أتلخصتئص  املسؤولية   حدودة 

التتلية :  

 MALIKA ALAMI  : االسم 

.CONSULTING SARL AU

وخد ة  :  عتلجة  الهدف 

املعلو تت.
ربسمتل املجموعة : 11.111 درهم

التسيير: السيدة  ليكة علمي.

3ب،  املقر االجتمتعي: إقت ة املنزه 

عمترة رقم 4 شقة 509 بكتدير .

املدة : 99 سنة.

للمجموعة  القتنوني  االيداع  ام 

أتلسج1 التجتري أتملحكمة التجتر4ة 

أتتر4خ   98853 رقم  احت  أأكتدير 

.(5/13/(1(1

259 P

L.A.DINDE
اأسيس شركة.م.م.لشر4ك واحد
L.A.DINDE    .م.م. لشر4ك واحد

أتتر4خ  عرفي  عقد  أموجب 

أتتر4خ  أتكتدير  سج1   11/13/(1(1
القتنوا  وضع  ام   1(/13/(1(1

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

أتملميزات  واحد  لشر4ك  املحدودة 

التتلية:

 »L.A.DINDE»  : التسمية 

شركة.م.م. لشر4ك واحد.

20.000 درهم  قسم  الربسمتل:. 

درهم   111 حصة  ن فئة    200 إلى 

لفتئدةالسيد عبدالرحيم صبتر.
2 رقم 11  ألوك   : املقر االجتمتعي 

حي سيدي  حمد بكتدير.

املدة : 99 سنة.

الهدف االجتمتعي : 

-  ح1 جزارة دواجن.

- اربية الدواجن.

 - بعالف الدواجن.

- سنتك.

العمليتت  جميع  بعم،  وبشك1 

التجتر4ة  بو  الحرفية  بو  الزراعية 

املنقولة  بو  الصنتعية  بو  املتلية  بو 

اتعلق بشك1  التي قد   ، العقتر4ة  بو 

 بتشر بو غير  بتشر ، كلًيت بو جزئًيت، 

أإحدى العمليتت املشتر إليهت بعاله،

نشتط  واطو4ر  وتعز4ز  تسهي1    ن 

بي  شتركة  وكذلك   ، الشركة 

أأي شك1   ، بو غير  بتشرة   بتشرة 

 ن األشكتل، في الشركتت التي تسعى 

لتحقيق بهداف  متثلة بو ذات صلة.

السيد  إلى  عهد  التسيير: 

عبدالرحيم صبتر.

القتنوني   اإليداع  ام   : اإليداع 

أتتر4خ  أتكتدير  التجتر4ة  أتملحكمة 

1)1)/5/13) احت رقم 98850 .

260 P

STE KORDIS SARL A.U
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة للشر4ك الوحيد  

أمقت�صى عقد عرفي حرر في بكتدير 

اأسيس  ام   1(/13/(1(1 أتتر4خ 

لهت  ذات  سؤولية  حدودة  شركة 

املميزات التتلية:

التسمية :

STE KORDIS SARL A.U ش.م.م 

للشر4ك الوحيد.
الهدف :  نعش عقتري

األول  الطتأق   : االجتمتعي  املقر 

عمترة  تيوحتل  شترع الحسن الثتني 

اكتدير. 

السيدة السعدية  حي   : التسيير 

الدين ملدة غير  حدودة.

 4000.000  : الشركة  ربسمتل 

درهم .

ام اإليداع القتنوني لدى املحكمة 

التجتر4ة أتكتدير أتتر4خ1)1)/5/13) 

98860 سج1 اجتري رقم  احت رقم 

.46737
الخالصة لإلشهتر 

261 P

H TRAV SERVICES
اـــأسيــس

أتتر4خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

شركة  اأسيس  ام   17/13/(1(1

بشر4ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد  أتملميزات التتلية :

  H TRAV SERVICES : التسمية
الزاو4ة  حي   : االجتمتعي  املقر 

التيجتنية بست.
درهم   111.111  : الربسمـــــــــــــتل 
فئة  حصة  ن   1111 على   قسمة 

111 درهم.
بشغتل  في  :  قتول  الهـــــــــــــــــدف 

 ختلفة و بشغتل البنتء.
املسير القتنوني : حكيم هظور. 

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
أتتر4خ  أكلميم  االأتدائية 
1)1)/5/13) احت رقم 1)1)/1)1.
262 P

GRILAZ شركة
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة   ن شر4ك وحيد
على  ححر قرارات الشر4ك  أنتء 
الوحيد املنعقد أتتر4خ 1/11/18)1) 

اأسست شركة .
املحدودة  ن  املسؤولية  ذات 

شر4ك وحيد  أتالعتبترات التتلية: 
ذات   GRILAZ شركة   : االسم 
 سؤولية  حدودة  ن شر4ك وحيد. 
العنواا:  رقم س 26 العمترة رقم 

50 حدائق سوس 3  كرر، اكتدير .
الهدف :  قهى و طعم.

العمليتت  ك1  عت ة  وبصفة 
املتلية  التجتر4ة،  السيتحية، 
واالقتصتدية التي  ن شأنهت با انمي 
واطور نشتط الشركة املذكورة بعاله.

 99( تسعة و تسعوا سنة  املدة: 
سنة(.

الشركة  ربس  تل  املــــتل:  ربس 
درهم(   11.111( درهم  بالف  عشرة 
)111( حصة قيمتهت   قسم إلى  تئة 

 تئة )111( درهم لك1 واحدة  نهت.
سلمى  السيدة  عينت  التسيير: 
الوطنية  للبطتقة  الحت لة  طالش، 

رقم BE6(1696 ،كمسيرة للشركة. 
اإليداع  ام    : القتنوني  اإليداع 
أتكتدير  التجتر4ة  أتملحكمة  القتنوني 
رقم:  احت    (1(1/13/1( أتتر4خ 

.98820
263 P
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STE AGADIR TARCHID
SARL

اأسيس شركة ذات  سوؤلية 
 حدودة

فبراير   17 طبقت للعقد املؤرخ في 

1)1) ام اأسيس شركة أتلخصتئص 

التتلية :

اإلسم : بكتدير ارشيد.

الهدف :  كتب الدراسة، التسيير 

واإلرشتد.
 11.111  : املجموعة  ربسمتل 

درهم.

التسيير : الزليكي ا حمد هو  سير 

الشركة.
املقر االجتمتعي : رقم 354 أتر تت 

2 ايت  لول إنزكتا.

املدة : 99 سنة.

للمجموعة  القتنوني  اإليداع  ام 

أتملحكمة  التجتري  أتلسج1 

 733 رقم  احت  أإنزكتا  االأتدائية 

أتتر4خ 25  ترس 1)1).

264 P

CABINET SABCONSULTING

MEDEXPERT EPRG
SA

اأسيس شركة
املؤرخ العرفي  للعقد   طبقت 

اأسيس  اقرر   (1(1 3  ترس  ب 

شركة أتملواصفتت اآلاية :

 MEDEXPERT EPRG  : التسمية 

.SA

الشك1 : شركة  جهولة االسم.

 BLOC D1 N°35 : املقر االجتمتعي

 AV 11 JANVIER CITE DAKHLA -

.AGADIR
ربس املتل : 4.000.000 درهم.

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 

31 ديسمبر.

كتاب  لدى  القتنوني  اإليداع 

أأكتدير  التجتر4ة  للمحكمة  الحبط 

رقم  احت   (1(1 24  ترس  أتتر4خ 

.98828

265 P

SOCIETE BODRUM TRANS
SARL AU
اأسيس

أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتتر4خ 
ام وضع القوانيا  فتاض  ترس 1)1) 
األستسية لشركة  حدودة املسؤولية 

بشر4ك وحيد ذات املميزات التتلية:
.BODRUM TRANS : التسمية

الشك1 القتنوني : شركة  حدودة 
املسؤولية ذات شر4ك وحيد.

الهدف :  قتول نق1 البحتئع نيتأة 
عن الغير - نق1 األ تعة غير املصتحبة 

نيتأة عن الغير.
املقر االجتمتعي : رقم 161 ألوك د 

اجزئة بركتنة بيت  لول.
في  حدد   : االجتمتعي  الربسمتل 
 1111 إلى  درهم  قسم   111.111
املمثلة  درهم   111 فئة  حصة  ن 
السيدة  في  لكية  الواحدة  للحصة 

عوام  ر4م.
عوام  السيدة  عينت   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة   ر4م،  سيرة 

 حددة.
اوقيع الشركة : ام تعييا السيدة 
عوام  ر4م، املوقعة الوحيدة للشركة 
املصرفية  املستندات  جميع  على 

واإلدار4ة.
املدة : 99 سنة.

لدى  القتنوني  اإليداع  ام  وقد 
االأتدائية  أتملحكمة  الحبط  كتتأة 
أإنزكتا أتتر4خ 25  ترس 1)1) احت 

رقم 731.
266 P

شركة سيدسود
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

أمستهم واحد    
ربسمتلهت 111.111 درهم 

املقر االجتمتعي :  قيمة عند اقت ة 
نجتح ا 1 11 عمترة 17 شقة 366 

ا تل 2 أنسركتو اكتدير.       
أمقت�صى عقد عرفي  وقع أتتر4خ 
1)1)/16/13 املسج1 أتكتدير أتتر4خ 
اثره  على  واأسست   16/13/(1(1
شركة ذات املسؤولية املحدودة على 

الشك1 التتلي : 

االسم : شركة سيدسود.

دراسة واتبع   : الغرض االجتمتعي 

الهندسة  اشغتل  املدنية/  الهندسة 

املدنية/ املستعدة .     

عند  :  قيمة  االجتمتعي  املقر 

اقت ة نجتح ا 1 11 عمترة 17 شقة 

366 ا تل 2 أنسركتو اكتدير. 

املدة االجتمتعية :  99 سنة .

 111.111  : االجتمتعي  الراسمتل 

حصة   1111 الى  درهم  قسمة 

درهم   111 فئة  اجتمتعية  ن 

للواحدة. 

ينتير  :  ن 11  السنة االجتمتعية 

الى 31 دجنبر .

التسيير : الشركة  سيرة  ن طرف 

السيد يوسف أوهيت.

أتملحكمة   : القتنوني  االيداع 

 98848 رقم  احت  أتكتدير  التجتر4ة 

أتتر4خ 1)1)/5/13).

267 P

 TOP COMPTA

شركة كلوبال اكيبومون اوطو 

بارتس
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ربسمتلهت 111.111 درهم 

املقر االجتمتعي : دار  بترك اوستلم 

خترج أتب اترغونت اترودانت    

أمقت�صى عقد عرفي  وقع أتتر4خ 

أتترودانت  املسج1   13/1(/(1(1

اأسيس  ام   ،11/1(/(1(1 أتتر4خ 

شركة أتملواصفتت التتلية : 
التسمية : شركة كلوبتل اكيبو وا 

اوطو أترتس.            

اتجر قطتع    : الغرض االجتمتعي  

الغيتر. 

دار  بترك   : االجتمتعي  املقر 

اوستلم خترج أتب اترغونت اترودانت   

املدة  : 99  سنة.
ربسمتل الشركة : 111.111 درهم 

حصة  ن فئة    1111 إلى   قسمة  

111 درهم للواحدة

ينتير إلى   11 :  ن   السنة املتلية 

 31  دجنبر  ن ك1 سنة.

التسيير : الشركة  سيرة  ن طرف 

السيد است ة اشهبوا. 

أتملحكمة   : القتنوني  اإليداع 

 247 االأتدائية أتترودانت احت رقم 

أتتر4خ 1)1)/)19/1.

268 P

شركة مومو انفيست
اأسيس شركة

أتتر4خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القتنوا  وضع  ام   (1(1 فبراير   24

التأسي�صي لشركة  حدودة املسؤولية 

احم1 الخصتئص التتلية :

التسمية : شركة  و و انفيست.

املسؤولية  ذات  شركة   : الشك1 

املحدودة.

املوضوع : أيع  واد شبه طبية.
اجزئة   ،7 رقم   : االجتمتعي  املقر 

 صلي، طر4ق اكلو، ازنيت.

 دة الشركة : 99 سنة اأتداء  ن 

يوم اأسيسهت.
ربسمتل الشركة : 111.111 درهم 

فئة  حصة  ن   1111 على   قسم 

111 درهم.

: تسير الشركة  ن طرف  التسيير 

السيدة  و و  ينه، البطتقة الوطنية 
رقم ج288288.

السنة االجتمتعية :  ن فتاض ينتير 

إلى 31 ديسمبر.

لدى  القتنوني  اإليداع  ام  لقد 

املحكمة االأتدائية أتزنيت احت رقم 

5))/1)1) سج1 التجتري رقم 1717.

269 P

شياجو
اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة
طبقت للعقد املؤرخ في 6 بكتوبر 2020 

ام اأسيس شركة  حدودة املسؤولية 

أتلخصتئص التتلية :

االسم : شيتجو.

الهدف : املطعمة وقتعة شتي.
ربسمتل املجموعة : 111.111 درهم.

التسيير : اأراهيم رفعت.
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إقت ة   1(85  : االجتمتعي  املقر 

ر4حتنة، عمترة ت 11  بروكة،  راكش.

املدة : 99 سنة.

للمجموعة  القتنوني  اإليداع  ام 

أتلسج1 التجتري أتملحكمة التجتر4ة 

أتتر4خ   116698 رقم  احت  أمراكش 

27 بكتوبر 2020.

270 P

STE AYA SHOP
اأسيس شركةذات  سؤولية 

 حدودة
أمقت�صى عقد عرفي حرر في بكتدير 

اأسيس  ام   1(/13/(1(1 أتتر4خ 

لهت  ذات  سؤولية  حدودة  شركة 

املميزات التتلية:

 STE AYA SHOP  : التسمية 

ش.م.م.

الهدف : أتئع  واد شبه طبية

ألوك د  : رقم 1)  املقر االجتمتعي 

حي الهدى اكتدير.

السيدة فتطمة الزهراء   : التسيير 

اأزو4ط ملدة غير  حدودة.

ربسمتل الشركة : 111.111 درهم 

ام اإليداع القتنوني لدى املحكمة 

التجتر4ة أتكتدير أتتر4خ 1)1)/5/13) 

احت رقم 98861 سج1 اجتري رقم 

.46739
الخالصة لإلشهتر 
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 STE WADNOUN AD SARL

A.U
اأسيس شركةذات  سؤولية 
 حدودة للشر4ك الوحيد  

أمقت�صى عقد عرفي حرر في بكتدير 

اأسيس  ام   ((/1(/(1(1 أتتر4خ 

لهت  ذات  سؤولية  حدودة  شركة 

املميزات التتلية :

 STE WADNOUN AD : التسمية

SARL A.U ش.م.م للشر4ك الوحيد.

االعمتل  جميع  انفيد   : الهدف 

الكهربتئية. 

 2 رقم  شقة   : االجتمتعي  املقر   
عمترة 58 جيت سكن 2 اكتدير.

درو14  السيد  حسن   : التسيير 
 دة غير  حدودة

ربسمتل الشركة : 111.111 درهم 
ام اإليداع القتنوني لدى املحكمة 
التجتر4ة أتكتدير أتتر4خ 1)1)/6/13) 
اجتري  سج1   98879 رقم  احت 

رقم16761.
الخالصة لإلشهتر 

272 P

 JOLIVE GROUPE sarl a.u 
ربس  تلهت 111.111 درهم

املقر االجتمتعي :حي أير بنزراا ألوك 
)1 زنقة 17 رقم  26  اكو4ن اكتدير.  

 إعالا عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة أتلشر4ك 

الوحيد
 أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتتر4خ 
08 فبراير 1)1)، ام إحداث القتنوا 
وحيد  ن  بشر4ك  األست�صي ش.م.م 
خصتئصهت  للعقد،  املوقعة  طرف 

كتلتتلي :
JOLIVE GROUPE  : التسمية

بنزراا  أير  حي   : اإلجتمتعي  املقر 
اكو4ن    26 رقم    17 زنقة   1( ألوك 

اكتدير.
الهدف اإلجتمتعي : 

الزراعية  للمنتجتت  الترو4ج   -
واملحلية.

الزراعية  املنتجتت  تسو4ق   -
واملنتجتت املحلية القيمة.

املحلية  اإللكترونية  التجترة   -
الزراعية  للمنتجتت  والدولية 

واملحلية .
املنتجتت  واستيراد  اصدير 

الزراعية واملنتجتت املحلية القيمة.
في:  حدد  الشركة  ربس  تل 
بلف  إلى  درهم  قسم   111.111
درهم   111 فئة  حصة  ن   )1111(
كت لة  املكهت  الواحدة  للحصة 

السيدة الزرزاري جميلة.
الزرزاري  السيدة  عيا   : التسيير 
ملدة  للشركة  وحيدة  جميلة  سيرة 

غير  حدودة.

إلى  ينتير  فتاض  املتلية:  ن  السنة 
31 دجنبر .

املدة : 99 سنة.
لدى  القتنوني  اإليداع  ام  لقد 
أتتر4خ  أتكتدير  التجتر4ة  املحكمة 
 -  98845 رقم  احت   (1/13/(1(1

السج1 التجتري : 1)167.
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MOTOROLA MAROC
شركة  ستهمة

ذات الربسمتل : 300.000.00 درهم
املقر اإلجتمتعي : زنقة جنة، إقت ة 
إسك، شقة رقم 7، قطتع 9، حي 

الر4تض الربتط
املسجلة أتلسج1 التجتري للربتط 

احت عدد 49427
العتدي  العتم  الجمع  قرر 
 ،2020 ديسمبر   11 أتتر4خ  املنعقد 
دافيد  السيد  أتعييا  علمت  اإلحتطة 
كممث1  انكلند  ر4تشترد  جونتطتا 
سولوسيوا  لشركة  وطوروال  دائم 
 MOTOROLA انترنتسيونتل كبيتتل 
 SOLUTIONS INTERNATIONAL
اإلدرة  أمجلس   CAPITAL LLC
واليتهت  فترة  طول  وذلك  للشركة، 

كمتصرف.
ام اإليداع القتنوني أقلم املحكمة 
بأر14  فتاض  أتتر4خ  أتلربتط  التجتر4ة 
1)1) احت رقم 371)11 والتسجي1 
للربتط  التجتري  أتلسج1  التعديلي 
رقم  احت   (1(1 بأر14  فتاض  أتتر4خ 

.3029
لإليداع 
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STE. 7TH DAY MEDIA
SARL AU

اأسيس شركة
 STE. 7TH DAY : اإلسم القتنوني

MEDIA
أمقت�صى عقد عرفي  حرر يوم 11 
1)1)  سج1 أتلربتط أتتر4خ   ترس 
اأسيس  ام  قد   (1(1 18  ترس 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

بشر4ك واحد.

الهدف اإلجتمتعي : 

الطبتعة، نشر الصحف واملجالت.

اوزيع وإنتتج األفالم.

 11.111.11  : الشركة  ربس  تل 

درهم  قسم إلى 111 حصة  ن فئة 

111.11 درهم للحصة الواحدة :

عتأدين  فوزي  عزت  السيد 

الجمتل 111 حصة.

اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهتئي بي  ن اتر4خ وضع 

السج1 التجتري.

أتاريس  شترع   77  : العنواا 

لو و بت رقم 6 حستا الربتط.

فوزي  عزت  السيد    : املسير 

عتأدين الجمتل.

املحكمة  في  القتنوني  اإليداع  ام 

التجتر4ة أتلربتط احت رقم 19))11 

رقم السج1   (1(1 30  ترس  أتتر4خ 

التجتري 151775.
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WANTED WASH
S.A.R.L

وانتد واش

ش.م.م

أربسمتل : 111.111 درهم

املقر اإلجتمتعي : 79، شترع أن سينت، 

الطتأق 2 الشقة 8 بكدال الربتط

I.C.E N°11(581(33111179

احو14  قر الشركة
أقرار  ن الجمع العتم اإلستثنتئي 

قرر  املنعقد يوم فتاض  ترس 1)1)، 

شركتء وانتد واش ش.م.م  ت يلي :

للشركة  اإلجتمتعي  املقر  احو14 

العتم  ن  الجمع  يوم  اأتداء  ن 

الوكيلي  احمد  زنقة   30 الربتط، 

  79 الربتط،  إلى  حستا   ،8 الشقة 

 8 الشقة   2 الطتأق  شترع أن سينت، 

بكدال .

)املقر  الرابع  الفص1  تغيير 

األست�صي   القتنوا  اإلجتمتعي(  ن 

ابعت لذلك.
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كتتأة  لدى  القتنوني  اإليداع  ام 

ملدينة  التجتر4ة  املحكمة  ضبط 

احت   (1(1 16  ترس  يوم  الربتط 

عدد 111778.
 قتطف وبيتا إلشهتر
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SOVETEC
ش.م.م

اأسيس
 5 أمقت�صى عقد عرفي املؤرخ في 

 ترس 1)1) واملسج1 أتتر4خ 8  ترس 

 SOVETEC ام اأسيس شركة   (1(1

ش.م.م.

هدفهت :

 ركز املراقبة والفحص التقني.

اجزئة سيدي   : العنواا التجتري 

سعيد 18) دراركة بكتدير.

درهم   400.000.00  : ربسمتلهت 

ك1  قيمة  حصة   4000 إلى   وزعة 

حصة 111 درهم اكتتبت على الشك1 

اآلتي :

 2200 حسن  املسعودي  السيد 

حصة.

الطيب  املسعودي  والي  السيد 

600 حصة.

سعيد  املسعودي  والي  السيد 

600 حصة.

الصمد  عبد  املسعودي  السيد 

600حصة.

ام تعييا السيد املسعودي حسن 

كمسير للشركة ملدة غير  حدودة.

السيد  اوقيع  اعتمتد  ام 

العقود  جميع  في  حسن  املسعودي 

والوثتئق اإلدار4ة.

99 سنة  :  دة عمر الشركة  املدة 

 ن اتر4خ اأسيسهت النهتئي.

رقم  اإليحتحي  التجتري  السج1 

.46623

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

17  ترس  أتتر4خ  أتكتدير  التجتر4ة 

1)1) احت رقم 98762.
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GAUDIUM
SARL

ربسمتلهت : 111.111.11 درهم

املقر اإلجتمتعي : الحي الصنتعي عيا 

عتيق اجزئة  بروكة رقم 7 امترة

 1( أتتر4خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

شركة  اأسيس  ام   ،(1(1  ترس 

احم1 اسم غوديوم ش.ذ.م.م اتوفر 

على املميزات التتلية :

الصنتعي  الحي   : اإلجتمتعي  املقر 

عيا عتيق اجزئة  بروكة رقم 7امترة.

الهدف اإلجتمتعي :

صنتعة الحلو4تت.

 دة االستمرار : 99 سنة.

درهم   111.111.11  : املتل  ربس 

فئة  حصة  ن   1111 إلى   قسم 

111درهم  وزعة كمت يلي :

 850 املهداتي  وصتل  السيدة 

حصة.

السيدة  روى حتنت 151 حصة.

السيدة  تعييا  ام   : التسيير 

ملدة  للشركة  كمسيرة  حتنت   روى 

غير حدودة.

ابتدئ  ن   : اإلجتمتعي  السنة 

فتاض ينتير وانتهي في 31 ديسمبر.

األربتح : بعد اقتطتع %5 لتكو4ن 

يوزع  القتنوني  اإلحتيتط  صندوق 

البتقي على الشركتء حسب حصصهم.

أتملحكمة   القتنوني  اإليداع  ام 

السج1  احت  أتمترة  اإلأتدائية 

التجتري رقم 161)13.
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FORAHAM
SARL

ربسمتلهت : 111.111.11 درهم

املقر اإلجتمتعي : رقم 16 اجزئة 

 حمد وجميلة حي واد الذهب امترة

أتمترة  عرفي  عقد  أمقت�صى 

شركتء  قرر   ،(1(1 2  ترس  أتتر4خ 

شركة فورهتم ش.ذ.م.م شركة ذات 

 سؤولية  حدودة  ت يلي :

أيع 340 حصة أقيمة 111 درهم 

درهم  ن   34000.00 للحصة أمبلغ 

لفتئدة  لحسن  السيد حموي  طرف 

السيد حموي  حمد.

أيع 330 حصة أقيمة 111 درهم 

درهم  ن   33000.00 للحصة أمبلغ 

طرف السيد حموي السعيد لفتئدة 

السيد حموي  حمد.

استقتلة السيد حموي لحسن  ن 

 هت ه كمسير للشركة.

تعييا السيد حموي  حمد كمسير 

للشركة ملدة ز نية غير  حدودة.

احو14 املقر اإلجتمتعي  ن رقم 16 

اجزئة  حمد وجميلة حي واد الذهب 

 1 رقم  اوالد سال ة  ح1  إلى  امترة 

سيدي يحيى زعير امترة.

للشركة  القتنوني  الشك1  احو14 

ذات  سؤولية  حدودة  شركة   ن 

ذات  سؤولية  حدودة  شركة  إلى 

ذات الشر4ك الوحيد.

تعدي1 القتنوا األست�صي.

أتملحكمة   القتنوني  اإليداع  ام 

اإلأتدائية أتمترة احت رقم 5288 في 

24  ترس 1)1).
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AKI JM
S.A.R.L

عمترة رقم 67 حي العيوا الطتأق 3 

الشقة رقم 5 املحمدية 

اأسيس شركة  حدودة املسؤولية
حرر  عرفي  عقد  أمقت�صى 

أتملحمدية في اتر4خ فتاض  ترس 1)1) 

لشركة  األست�صي  القتنوا  إنشتء  ام 

ذات  سؤولية  حدودة خصتئصهت 

كتلتتلي :

التسمية : اكي جم.

 بر ج  حل1،  صمم كمبيوار.

صتحب شركة الخد تت التجتر4ة 

)التجترة اإللكترونية(.

استيراج واصدير .

اتجر بو وسيط.

سنة اأتداء  ن اتر4خ   99  : املدة 
التأسيس.

في  :  حدد  الشركة  ربسمتل 
 111 إلى  درهم  قسم   11111.11

حصة  ن فئة 111 درهم للحصة.
 50 السيد جالل الدين عسكري 

حصة.
 50 عسكري  وللسيد  بترك 

حصة.
السيد  تعييا  ام  الشركة  إلدارة 
جالل الدين عسكري كمسير للشركة 
عسكري  ستعد  والسيد  بترك 

املسير للشركة.
أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 
اإلأتدائية  املحكمة  لدى  الحبط 
أتملحمدية يوم 17  ترس 1)1) احت 

رقم 732.
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فيحتب  كتب املحتسبة 
واالستشترة الحرائبية

املمث1 القتنوني  حمد البغدادي  حتسب 
 عتمد

13) شترع  حمد الخت س قيستر4ة الهدى 
الطتأق األول الشقة 8 سيدي سليمتا

الهتاف : 05.37.50.46.73

شركة بيافي طرانسب
STE BIENFAIT TRANSP

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس
أمقت�صى عقد عرفي القته  كتب 
سليمتا  بسيدي  فيحتب  املحتسبة 
وضع  ام   (1(1 فبراير   15 أتتر4خ 
ذات  لشركة  األست�صي  القتنوا 
املسؤولية املحدودة ذات الخصتئص 

التتلية :
أيتفي  شركة    : التسمية 
 STE BIENFAIT طرانسب)ش.ذ.م.م( 

.TRANSP SARL
األشختص  نق1   : الهدف 

.TRANSPORT DE PERSONNEL
ربس  تل الشركة : حدد ربس  تل 
60.000.00 درهم  قسم  الشركة في 
ك1  قيمة  إجتمتعية  600حصة  إلى 
اوزيع  ام  وقد  درهم   111 حصة 

الحصص كتلتتلي :
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السيدأريش جيتد 300 حصة.

السيد راوت عثمتا 300 حصة.

يوم  اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

: حي الر4تض رقم  املقر اإلجتمتعي 

828 سيدي سليمتا.

الشركة  سيرة  ن   : التسيير 

طرف السيد أريش جيتد كمسير ملدة 

راوت  عثمتا  والسيد  غير  حدودة 

كنتئب املسير.

السنة  خالل  بهت  املعمول  الفترة 

ديسمبر.  31 ابتدب  ن فتاض ينتير إلى 

القتنوني أكتتأة الحبط  ام اإليداع 

أتملحكمة اإلأتدائية بسيدي سليمتا 

في 29  ترس 1)1) احت رقم 79.
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أبو سورف موروك
STE. ABO SURF MOROCCO

SARL

N° 16 / 1 CENTRE 

COMMERCIAL SIDI YOUSSEF 

AGADIR MAROC

ربس  تلهت : 11.111.11 درهم

شركة ذات  سؤولية  حدودة

أتتر4خ عرفي  عقد   أمقت�صى 

 23  ترس 1)1) قد ام فيه  ت يلي :

الغير  العت ة  الجمعية  وافقت 

بأو  العتدية على  ححر ح1 شركة 

املسؤولية  ذات  سورف  وروك 

 11111.11 املحدودة  بلغ ربسمتلهت 

درهم وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 

املركز التجتري سيدي يوسف   16/1

اكتدير.

غير  العت ة  الجمعية  وافقت 

النهتئية  التصفية  على  العتدية 

نتيجة  إخراج  فيهت  ام  التي  للشركة 

العجز للشركة.

الحسيا  ودير  السيد  وعيا 

التجتري  املركز   16/1 رقم  وعنوانه 

كمصفي  اكتدير  يوسف  سيدي 

للشركة.

غير  العت ة  الجمعية  قررت 

العتدية اإلغالق النهتئي للشركة.

ام الوضع القتنوني لدى املحكمة 

 (1(1 فبراير   19 التجتر4ة أتكتدير في 

احت رقم 98409.

282 P

ائتمتنية القدس

11 زنقة أكيا شقة رقم 3 املحيط الربتط

الهتاف/الفتكس : 1))1537716

باربيكيو بووت رباط

شركة ذات  سؤولية  حدودة

عمترة 30 شقة 8 شترع  والي احمد 

الوكيلي حستا الربتط

 26 أتتر4خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

وضع القتنوا األست�صي   (1(1 ينتير 

ذات  سؤولية  حدودة  لشركة 

احم1 الخصتئص التتلية :

التسمية : أتربيكيو أووت ربتط.

ذات  شركة   : القتنونية  الصفة 

 سؤولية  حدودة.

الهدف اإلجتمتعي : 

كراء السفن للتنزه البحري.

درهم   111111.11  : الربسمتل 

 قسمة إلى 1111 سهم  ن 111 لك1 

 نهمت.

املدة : 99 سنة  ن اتر4خ اأسيسهت.

شقة   30 عمترة   : املقر اإلجتمتعي 

8 شترع  والي احمد الوكيلي حستا 

الربتط.

سوف ادار الشركة  ن   : اإلدارة 

الز4تني  حمزة  السيد  حمد  قب1 

والبزيوي حمزة.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 

التجتر4ة  املحكمة  لدى  الحبط 

 (1(1 26  ترس  أتتر4خ  أتلربتط 

احت رقم السج1 التجتري 151773 

والرقم الترايبي 2974.
إ حتء
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اد م موروكو 
ش.م

 شركة  ستهمة
ذات الربسمتل أقيمة: 15.111.111 

درهم
املقر اإلجتمتعي : الدارالبيحتء عيا 
السبع الحي الصنتعي شرق شترع 
البنتء )شترع عبد العتلي أنشقروا 

ستأقت(
سج1 اجتري عدد :9591)

رقم التعر4ف املوحد للشركتت 
1111833151111((

بعد  عتينة استقتلة السيد لواز 
كوديرجتا  ن  نصبه كمسير ورئيس 
سينيوفت   كيي  والسيدة  عتم  و دير 
الجمع  قرر  كمسيرة،   ن  نصبهت 
ب  استثنتئيت  املنعقد  العتدي  العتم 
تعييا في  نصب   2020 نوفمنبر   30

 سيرين :
السيد  ترك روبير و4ركوس املزداد 
الجنسية  ذي   1973 فتاض  تي  ب 
السفر رقم  الحت 1 لجواز  األ ر4كية 

.567656896
ب  املزدادة  ا ير  اليف  السيدة 
الجنسية  ذات   1971 بكتوبر   19
رقم  السفر  لجواز  الحت لة  التركية 

.U(3597161
ملدة 6 سنوات بي إلى غتية انعقتد 
سيبث  الذي  العتدي  العتم  الجمع 
 31 ب  املنتهية  السنة  حستأتت  في 

ديسمبر 2026.
با  جلس  العتم  الجمع  يعتين 

اإلدارة  كوا  ن :
السيد  ترك روبير و4ركوس رئيس 

و جلس إدارة.
السيد طيودور جورجيف  سير.

السيدة الينت كتسيلوفت  سيرة.
السيدة اليف ا ير  سيرة.

املنعقد اإلدارة   قرر  جلس 
تعييا السيد   2020 نوفمنبر   30 ب   
 ترك روبير و4ركوس في  نصب رئيس 
و دير عتم خالل  دة تعيينه كمسير 
حفيظ  نير  السيد  واأكيد  هتم 

كمدير عتم  نتدب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

أتتر4خ أتلدارالبيحتء   التجتر4ة 

 4  ترس 1)1) احت عدد 768572.
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سانوفي افانتيس ماروك

شركة  ستهمة

ذات الربسمتل أقيمة : 

51).)111.51 درهم

املقر اإلجتمتعي : طر4ق الربتط عيا 

السبع 20250 الدارالبيحتء

سج1 اجتري عدد 22479

العتم  الجمع  أمقت�صى  ححر 

 18 ب  املؤرخ  استثنتئيت  املنعقد 

الشركتء  عتين   ،2020 ديسمبر 

لعمراني  ن  عتدل  السيد  استقتلة 

تعييا  وقرروا   نصب  تصرف 

ذات  الأيري  ستيفتني  السيدة 

أتتر4خ  املزدادة  الفرنسية  الجنسية 

لجواز  والحت لة   1971 ديسمبر   11

السفر عدد 13AR97353 في  نصف 

6 سنوات بي إلى غتية   تصرف ملدة 

الذي  العتدي  العتم  الجمع  انعقتد 

املتلية  السنة  حستأتت  في  سيبث 

املنتهية في 31 ديسمبر 2026.

يعتين الجمع العتم  جلس اإلدارة 

 كوا  ن :

السيد  حمد ا يا أنعبد الرزاق 

رئيس و دير عتم.

السيدة ستيفتني الأيري  تصرفة.

أترتسبتسيوا  افتنتيس  ستنوفي 

أيرونجير  السيدة  طرف   مثلة  ن 

ألقت�صي  تصرفة.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

فتاض  أتتر4خ  أتلدارالبيحتء  التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت عدد 767951.

285 P
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سوسييتي افريكان 
دانفستسمون ايدو 

بارتسباسيون
شركة  ستهمة

ذات ربسمتل أقيمة : 1.961.111 
درهم

املقر اإلجتمتعي : طر4ق الربتط عيا 
السبع 20250 الدارالبيحتء
سج1 اجتري عدد 11189

العتم  الجمع  أمقت�صى  ححر 
 18 ب  املؤرخ  استثنتئيت  املنعقد 
الشركتء  عتين   ،2020 ديسمبر 
لعمراني  ن  عتدل  السيد  استقتلة 
تعييا  وقرروا   نصب  تصرف 
ذات  الأيري  ستيفتني  السيدة 
أتتر4خ  املزدادة  الفرنسية  الجنسية 
لجواز  والحت لة   1971 ديسمبر   11
السفر عدد 13AR97353 في  نصب 
6 سنوات بي إلى غتية   تصرفة ملدة 
الذي  العتدي  العتم  الجمع  انعقتد 
املتلية  السنة  حستأتت  في  سيبث 

املنتهية في 31 ديسمبر 2026.
يعتين الجمع العتم  جلس اإلدارة 

 كوا  ن :
السيد  حمد ا يا أنعبد الرزاق 

رئيس و دير عتم.
السيدة ستيفتني الأيري  تصرفة.
أترتسبتسيوا  افتنتيس  ستنوفي 
أيرونجير  السيدة  طرف   مثلة  ن 

ألقت�صي  تصرفة.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
عدد  احت  أتلدارالبيحتء  التجتر4ة 

.766025
286 P

هوستيم
شركة  ستهمة

ذات ربسمتل أقيمة : 3.500.000 
درهم

املقر اإلجتمتعي : طر4ق الربتط عيا 
السبع 20250 الدارالبيحتء
سج1 اجتري عدد: 91197

العتم  الجمع  أمقت�صى  ححر 
 18 ب  املؤرخ  استثنتئيت  املنعقد 
الشركتء عتين   ،2020 ديسمبر 

لعمراني  ن  عتدل  السيد  استقتلة 

تعييا  وقرروا   نصب  تصرف 

ذات  الأيري  ستيفتني  السيدة 

أتتر4خ  املزدادة  الفرنسية  الجنسية 

لجواز  والحت لة   1971 ديسمبر   11

السفر عدد 13AR97353 في  نصب 

6 سنوات بي إلى غتية   تصرفة ملدة 

الذي  العتدي  العتم  الجمع  انعقتد 

املتلية  السنة  حستأتت  في  سيبث 

املنتهية في 31 ديسمبر 2026.

يعتين الجمع العتم  جلس اإلدارة 

 كوا  ن :

السيد  حمد ا يا أنعبد الرزاق 
رئيس و دير عتم.

السيدة ستيفتني الأيري  تصرفة.
أترتسبتسيوا  افتنتيس  ستنوفي 

أيرونجير  السيدة  طرف   مثلة  ن 

ألقت�صي  تصرفة.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

عدد  احت  أتلدارالبيحتء  التجتر4ة 

.766026

287 P

JISBY CORPORATION شركة
شركة  حدودة املسؤولية ذات 

الشر4ك الوحيد 
ربسمتلهت : 111.111.11 درهم

املقر اإلجتمتعي : رقم )91 الطتأق 

الثتني حي املنزه ح.ي.م الربتط

اأسيس  ام  عرفي  عقد  أموجب 

 JISBY CORPORATION شركة 

ذات  املسؤولية  شركة  حدودة 

23  ترس  أتتر4خ  الوحيد،  الشر4ك 

1)1) ذات املميزات التتلية :

بو  املتنوعة  األشغتل  في   قتول 

البنتء.

 نعش عقتري.
:  كوا  ن  الشركة  ربسمتل 

111.111.11 درهم  قسم إلى 1111 

للحصة  درهم   111 فئة  حصة  ن 

 قسمة على الشك1 التتلي :

 1111 حنتني  السيد  صطفى 

حصة.

الشركة  سيرة  ن طرف السيد 
املصطفى حنتني.

سنة   99  دة الشركة  حددة في 
أتلسج1  تسجيلهت  اتر4خ  اأتداء  ن 

التجتري.
أتملحكمة  الشركة  تسجي1  ام 
بأر14  فتاض  أتتر4خ  أتلربتط  التجتر4ة 

1)1) واحت رقم 151833.
288 P

TARLEB CONFINTUDE
إعالا أتأسيس شركة  تغلب 

كونفينتيد
اأسست،  عرفي  عقد  أمقت�صى 
فبراير 1)1)، شركة ذات   24 أتتر4خ 
وحيد،  بشر4ك   سؤولية  حدودة 
الشركة،  يقع  قر  سنة   99 ملدة 
كونفينتيد  ثغلب  اجتر4ت  املسمتة 
TARLEB CONFINTUDE،اوطينت، 
الطتأق  ز4ز،  وادي  زنقة   4 أتلرقم 
7، بكدال الربتط  الثتلث الشقة رقم 
املسجلة أتلسج1  واختص الشركة، 
اقديم  في   ،151717 عدد  التجتري 
خد تت اإلستشترة املتلية والقتنونية 

أراس  تل يبلغ عشرة آالف درهم.
الحصص  الربسمتل  ن  يتكوا 
التزام،  ك1  الختلصة  ن  النقدية، 
رايلي  السيد  طرف  واملقد ة  ن 

 حمد الشر4ك الوحيد.
القتطن  رايلي  حمد،  والسيد 
الشقة  أتء،  العمترة  يتز تا،  أإقت ة 
الغتفقي،  الرحمتا  عبد  زنقة   ،13
الوحيد  املسير  هو  الربتط،  اكدل 
إزاء  ذ تهت  لشغ1  واملؤه1  للشركة 

األغيتر.
289 P

STE BHIGH GROUP
 SARL

اكو4ن شركة  حدودة املسؤولية
أتلربتط  أمقت�صى  ححر  ؤرخ 
وضع  ام   ،(1(1 فبراير   1( أتتر4خ 
القوانيا االستسية لشركة  حدودة 

املسؤولية ذات املميزات التتلية :

:  بر ج  حل1 و صمم في  الهدف 

اإلعال يتت.

التكو4ن في  جتل اإلعال يتت.

املقر : عمترة رقم 30 شقة رقم 8 

حستا  شترع  والي احمد الوكيلي، 

الربتط.

قدره  أمت  حدد   : املتل  ربس 

111.111 درهم.

غير  ملدة  الشركة  ادار   : التسيير 

 حدودة  ن طرف :

السيد احمد عيمتد الفتطمي.

السيد صالح الدين  حمد هشتم.

أكتتأة  ام   : القتنوني  اإليداع 

أتلربتط  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 

أتتر4خ 18  ترس 1)1).

رقم السج1 التجتري : 151511.

290 P

JGAD DISTRIBUTION
SARL

تأسيس رشكة
أتتر4خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

11 فبراير 1)1)، ام إحداث القتنوا 

األست�صي لشركة  حدودة املسؤولية 

اتلخص فيمت يلي  :

التسمية : 

.JGAD DISTRIBUTION SARL

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

 سؤولية  حدودة .

الهدف االجتمتعي : إدارة بعمتل.

املقر االجتمتعي : عمترة 30، شقة 

8 شترع  والي احمد لوكيلي حستا، 

الربتط.

املدة : 99 سنة.

راسمتل الشركة : 111.111 درهم 

حصة اجتمتعية   1111  قسمة إلى 

 ن فئة 111 درهم للحصة الواحدة.

أرادا،  أوبكر  السيد   : التسيير 

والسيد  البوزايدي  بست ة  السيد 

 حمد الودغيري ملدة غير  حدودة.

 : الفترة املعمول بهت خالل السنة 

ابدب  ن فتاض ينتير إلى 31 ديسمبر.
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لفتئدة   %5 بعد خصم   : األربتح 

االحتيتط القتنوني الفتئض أتصرف 

فيه حسب قرار الشركتء.

 151697  : التجتري  السج1 

الربتط.

أتملحكمة  ام   : القتنوني  اإليداع 

25  ترس  أتتر4خ  أتلربتط  التجتر4ة 

.(1(1

291 P

JASCONTRACTORS
SARL

اتسيس شركة
أتتر4خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
ام إحداث القتنوا   ،(1(1 9  ترس 

االست�صي لشركة  حدودة املسؤولية 

اتلخص فيمت يلي :

 JASCONTRACTORS  : التسمية 

.SARL

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

 سؤولية  حدودة.

الهدف االجتمتعي : 

إنشتءات  تنوعة  بو  بعمتل 

) قتول( اتجر استيراد واصدير.

املقر االجتمتعي : 30 شقة 8 احمد 

لوكيلي حستا، الربتط.

املدة : 99 سنة.
ربسمتل الشركة : 111.111 درهم 

حصة اجتمتعية   1111  قسمة إلى 

 ن فئة 111 درهم للحصة الواحدة.

السيد يوسف جستب   : التسيير 

ملدة غير  حدودة.

 : الفترة املعمول بهت خالل السنة 

ابدب  ن فتاض ينتير إلى 31 ديسمبر.

لفتئدة   %5 بعد خصم   : األربتح 

االحتيتط القتنوني الفتئض يتصرف 

فيه حسب قرار الشركتء.

 151797  : التجتري  السج1 

أتلربتط.

أتملحكمة  ام   : القتنوني  اإليداع 

30  ترس  أتتر4خ  أتلربتط  التجتر4ة 

.(1(1
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SAFEPIC

SA

 CAPITAL SOCIAL : (.(51.111

DHS

 SIEGE SOCIAL : SECTEUR 13 C 8

HAY RYAD - RABAT

RC : 136.793

استمرار نشتط الشركة

العت ة  الجمعية  ملححر  وفقت 

 SAFEPIC SA لشركة  املختلطة 

أتتر4خ 26 يونيو 2020، قرر الشركتء 

با  أتلرغم  الشركة  نشتط  استمرار 

الوضعية الصتفية بصبحت بق1  ن 

ربع ربسمتل الشركة.

السج1  في  القتنوني  اإليداع  ام 

ديسمبر   2 أتتر4خ  أتلربتط  التجتري 

2020، احت رقم 119111.

293 P

IFACONSEIL

SA

 CAPITAL SOCIAL : (.961.111

DHS

 SIEGE SOCIAL : SECTEUR 13 C 8

HAY RYAD - RABAT

RC : 86.135

استمرار نشتط الشركة

العت ة  الجمعية  ملححر  وفقت 

 IFACONSEIL لشركة  املختلطة 

قرر   ،2020 يونيو   30 أتتر4خ   SARL

الشركة  نشتط  استمرار  الشركتء 

الصتفية  الوضعية  با  أتلرغم 

ربسمتل  ربع  بق1  ن  بصبحت 

الشركة.

السج1  في  القتنوني  اإليداع  ام 

نوفمبر   9 أتتر4خ  أتلربتط  التجتري 

2020، احت رقم 118311.

294 P

 ENGINEERING AND

MANAGEMENT VALUE 

EMV

شركة  حدودة املسؤولية أثالث 

شركتء

اأسيس

أتتر4خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

ام اأسيس شركة   ،(1(1 22  ترس 

ذات  سؤولية  حدودة أثالث شركتء 

والتي احم1 الخصتئص التتلية :

 ENGINEERING AND : التسمية

.MANAGEMENT VALUE-EMV

ذات  شركة   : القتنونية  الصفة 

 سؤولية  حدودة أثالث شركتء.

الهدف االجتمتعي : دراسة التقنية 

في  بست�صي  بشك1  البنتء  في  يداا 

استنتدا  البنتية  هيك1  دراسة  إنجتز 

إلى  عطيتت ختصيتت الترأية ووفق 

العم1  بهت  الجتري  التقنية  املعتيير 

أتملعتيير  املتعلقة  الك  وخصوصت 

املحتدة للزلزال.

 2 ج شقة  عمترة   : الشركة   قر 

إقت ة املدغري 3 سعيد حجي، طر4ق 

القنيطرة سال.

ربسمتل الشركة : 111.111 درهم 

السيدة هند  20 حصة،   قسمة إلى 

السيد ختلد  حصة،  خرشوفة و70 

الشبرطحي و11 حصة، السيد يتسيا 

الشبرطحي.

سنة اأتداءا  ن اتر4خ   99  : املدة 

التأسيس.

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 

31 ديسمبر  ن ك1 سنة  ت عدا السنة 

األولى ابتدئ  ن اتر4خ التسجي1.

التسيير : السيد يتسيا الشبرطحي.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية بسال احت رقم 13)33.

295 P

 UM6P ENDOWMENT

HOLDING

شركة  ستهمة

ربسمتلهت : 240.749.300 درهم

املقر االجتمتعي : 2-4 زنقة األأطتل، 

حي الراحة، الدار البيحتء

السج1 التجتري عدد 398.033

الز4تدة في الربسمتل

العتم  الجمع  أمقت�صى  ححر 

8  ترس  في  املنعقد  العتدي  الغير 

1)1)، اقرر  ت يلي :

االجتمتعي  الراسمتل  في  الز4تدة 

للشركة أمبلغ 240.449.300 درهم، 

درهم   300.000 يرافع  ن  وبذلك 

بغصدار  درهم   240.749.300 إلى 

عتدية  جديدة  بسهم   2.404.493

درهم للقيمة االسمية   111  ن فئة 

الواحدة، صتدرة أتلتكتفؤ.

االكتتتب  بفحلية  حق  إلغتء 

للمستهميا.

إعطتء الصالحيتت الالز ة ملجلس 

اإلدارة لتحقيق الز4تدة في الربسمتل.

تعدي1  وازي و شروط للفصول 

6 و7  ن القتنوا األست�صي للشركة.

اإلدارة  أمقت�صى  ححر  جلس 

اقرر   ،(1(1 15  ترس  في  املنعقد 

 ت يلي :

النهتئية  الز4تدة  احقيق 

إلى  أذلك  لينقله  الربسمتل،  في  

240.749.300 درهم.

و7  ن   6 تعدي1  وازي للفصول 

القتنوا األست�صي.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 

الحبط لدى املحكمة التجتر4ة أتلدار 

 ،(1(1 29  ترس  أتتر4خ  البيحتء 

احت رقم 772239.

296 P
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OCP HOSPITALITY
شركة  ستهمة

ربسمتلهت : 1.715.167.711 درهم

املقر االجتمتعي : 2-4 زنقة األأطتل، 

حي الراحة، الدار البيحتء

السج1 التجتري عدد 79171) الدار 

البيحتء

الز4تدة في الربسمتل
العتم  الجمع  أمقت�صى  ححر 

فبراير   22 في  املنعقد  العتدي  الغير 

1)1)، اقرر  ت يلي :

االجتمتعي  الربسمتل  في  الز4تدة 

درهم   3(3.167.711 للشركة أمبلغ 

 1.1((.111.111 يرافع  ن  وبذلك 

درهم   1.715.167.711 إلى  درهم 

جديدة  بسهم   3.(31.677 أإصدار 

للقيمة  درهم   111 فئة  عتدية  ن 

االسمية الواحدة، صتدرة أتلتكتفؤ.

إعطتء الصالحيتت الالز ة ملجلس 

اإلدارة لتحقيق الز4تدة في الربسمتل.

تعدي1  وازي و شروط للفص1 6 

 ن القتنوا األست�صي للشركة.

اإلدارة  أمقت�صى  ححر  جلس 

اقرر  ،(1(1 18  ترس  في   املنعقد 

  ت يلي :

في  النهتئية  الز4تدة  احقيق 

إلى  أذلك  لينقله  الربسمتل 

1.715.167.711 درهم.

6  ن  للفص1  تعدي1  وازي 

القتنوا األست�صي.

أكتتأة   : القتنوني  اإليداع  ام 

الحبط لدى املحكمة التجتر4ة أتلدار 

 ،(1(1 29  ترس  أتتر4خ  البيحتء 

احت عدد 772237.
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STE ZAILACHI CAR
SARL AU

اكو4ن شركة  حدودة املسؤولية
أتلربتط  أمقت�صى  ححر  ؤرخ 

فتاض بأر14 1)1)، ام وضع القوانيا 

األستسية لشركة  حدودة املسؤولية 

ذات املميزات التتلية :

الهدف : كراء السيترات.

املقر : املختتر السو�صي املح1 رقم 

قصتر4ة  الثتني  الحسن  شترع   ،36

السالم الربتط.

سنة اأتداء  ن اتر4خ   99  : املدة 

اكو4ن الشركة.
ربس املتل : حدد ربسمتل الشركة 

درهم،  قسم   111.111 قدره  أمت 

درهم   111 أنسبة  حصة   111 على 
الصندوق  في  ودفعت  للواحدة، 

االجتمتعي للشركة.

األربتح  5%  ن  اؤخذ   : األربتح 

الصتفية للتأسيس االحتيتطي.

السيد  نير الز4ال�صي   : الحصص 

1111 حصة.

ادار الشركة  ن طرف   : التسيير 

غير  ملدة  الز4ال�صي  رجتء  السيدة 

 حدودة.

أكتتأة  ام   : القتنوني  اإليداع 

أتلربتط  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 

احت رقم السج1 التجتري 151713.

298 P

ATLANTIC STAR
SARL

في  عرفي  سج1  عقد  أمقت�صى 

ام اأسيس شركة   ،(1(1 23 فبراير 

ذات  سؤولية  حدودة.

 ATLANTIC  : التجتري  االسم 

.STAR
شترع   239 رقم   : املقر االجتمتعي 

الستقية الحمراء  تجر 2 أطتنة سال.

النشتط :  قهى و طعم.

عم1 املخبزة.

 موا حفالت.

اوصي1 واوزيع.

التجترة.

استيراد واصدير.

بشك1  املرابطة  العمليتت  وك1 

 بتشربو غير  بتشر.
ربسمتل الشركة : 111.111 درهم 

 قسمة إلى حصتيا  ن فئة :

خمريش  الحق  عبد  السيد 

50.000 درهم.

خمريش  أدر  السيد  حمد 
50.000 درهم.

املسير : السيد  حمد أدر خمريش.
كتتأة  لدى  القتنوني  اإليداع  ام 
أتلربتط  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 
رقم  احت   ،(1(1 25  ترس  أتتر4خ 

.33(17
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 RECAMBIOS
AUTONAVALES

 كتب االاصتل
املقر االجتمتعي : 13، زنقة واد ز4ز، 

رقم 4، بكدال، الربتط
السج1 التجتري رقم 56971، 

الربتط
إقفتل  كتب اإلاصتل

 ،(119 يوليو   5 أتتر4خ  أقرار 
أتتر4خ  أتألأوستي1  عليه   صتدق 
أتتر4خ  و ترجم   2020 5  ترس 
السيد  قرر   ،2020 11  ترس 
 CARLOS MANUEL HARRIERO
لشركة  الوحيد  املدير   ،LOPEZ
 RECAMBIOS AUTONAVALES
SA، شركة  ستهمة ختضعة للقتنوا 

اإلسبتني،  ت يلي :
العم1 على إقفتل  كتب اإلاصتل  
 ،RECAMBIOS AUTONAVALES
زنقة   ،13 بكدال،  أتلربتط،  الكتئن 

واد ز4ز، رقم 4.
للسيد  الصالحيتت  جميع   نض 
 M كسكوس  سكيندو  تراتا 
 ،SEGUNDO MARTIN CASCOS
الوكي1 في املغرب، إسبتني الجنسية، 
أتتر4خ  )قرطبة(  أبيلميز   زداد 
أتلربتط،  قتطن   ،196( 5 بغسطس 
سعيد،  بوالد  زنقة   ،28 السوي�صي، 
التسجي1  لبطتقة  حت 1  قتسم،  أئر 
ولجواز   ،BE24582D رقم  املغربية 
 ،AAJ349845 رقم  االسبتني  السفر 

 ن بج1 احقيق هذه العملية.
لدى  كتب  القتنوني  اإليداع  ام 
أتلربتط  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 
رقم  احت   ،(1(1 22  ترس  أتتر4خ 

.111931

السج1  أتعدي1  التصر4ض  وضع 
لدى  الحبط  أكتتأة  التجتري 
أتتر4خ أتلربتط  التجتر4ة   املحكمة 

 2735 احت رقم   ،(1(1 22  ترس   
 ن السج1 الترايبي.

 ن بج1 النشر واإلشهتر

الوكي1

300 P

ZILIWA TRANS
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
أمقت�صى عقد عرفي بسال أتتر4خ 
ام وضع القتنوا   ،(1(1 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة ذات الخصتئص التتلية :
 ZILIWA  : االجتمتعية  التسمية 

.TRANS SARL
نق1  :  قتول  االجتمتعي  الهدف 

البحتئع.
املقر االجتمتعي : رقم 30 زنقة أئر 

كندوز، حي الوالء، القر4ة سال.
املدة االجتمتعية : 99 سنة.

حدد   : االجتمتعي  الربسمتل 
 111.111 في  بلغ  الشركة  ربسمتل 
درهم  وزع على 1111 حصة  ن فئة 

111 درهم للحصة وزعت كمت يلي :
 500 السيد االشكر عبد الواحد 

حصة.
السيد الدرا ي  حمد 500 حصة.

املجموع : 1111 حصة.
التسيير : ام تعييا السيد الدرا ي 
غير  ملدة  للشركة  كمسير   حمد، 

 حدودة.
ام التسجي1 في السج1 التجتري 
أتملحكمة  الحبط  كتتأة  لدى 

االأتدائية بسال احت رقم 33177.
301 P

ALMOUMAYAZ
SARL AU

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة بشر4ك وحيد

االستثنتئي  القرار  أمقت�صى 
ينتير   16 أتتر4خ  الوحيد  للشر4ك 
القتنوا األست�صي  ام احييا   ،(111

للشركة.
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الهدف : اإلنعتش العقتري.

 111.111  : الشركة  ربسمتل 

درهم.

التسيير : العمتري عبدهللا الحت 1 

ل رقم  الوطنية  التعر4ف  لبطتقة 

.BJ118381

املقر االجتمتعي : 

11 RUE LIBERTE 3EME ETAGE 

APPT 6 CASABLANCA.

املدة : 99 سنة.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

رقم  احت  البيحتء  أتلدار  التجتر4ة 

539708 أتتر4خ 16 ينتير 111).

والتسجي1 أتلسج1 التجتي لدى 

نفس املحكمة احت رقم 294759.

302 P

PERFECT IMMOBILIER
SARL AU

السيد  أتع  عرفي  عقد  أمقت�صى 

الحصص  ا سكتا  جموع  سعيد 

الشركة  في  له  اململوكة  االجتمتعية 

 PERFECT IMMOBILIER املسمتة 

 1111 والبتلغ  جموعهت   SARL AU

السيد  لفتئدة  اجتمتعية  حصة 

العمتري عبد هللا.

االستثنتئي  القرار  وبمقت�صى 

يوليو   8 أتتر4خ  الوحيد  للشر4ك 

ام احييا القتنوني االست�صي   ،(115

تغيير  بي  إلحتق  أدوا  للشركة 

وكذلك  تسميتهت،  قرهت،  بغرضهت، 

شخص  عنوي  ودوا إنشتء   دتهت، 

جديد.

املسير الوحيد الجديد هو السيد 

العمتري عبد هللا.

الهدف : اإلنعتش العقتري.

 111.111  : الشركة  راسمتل 

درهم.

هللا  عبد  العمتري   : التسيير 

الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  الحت 1 

.BJ118381 رقم

املقر االجتمتعي :

 11 RUE LIBERTE 3EME 

ETAGE APPT 6 CASABLANCA.

املدة : 99 سنة.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

رقم  احت  البيحتء  أتلدار  التجتر4ة 

580025 أتتر4خ 8 يوليو 115).

والتسجي1 أتلسج1 التجتري لدى 

املحكمة احت رقم 288969.

303 P

 SOMAGEC IMMOBILIER

HOLDING MAROC

شركة ذات  سؤولية  حدودة

راس  تل : 11.511 درهم

املقر االجتمتعي : الدار البيحتء ، 

اجزئة الرحمتني، الطتأق األول، 

سيدي  و ن

رقم التجترة احت رقم 496377

أتتر4خ  عرفي  عقد  أموجب 

النظتم  إنشتء  ام   ،(1(1 18 فبراير 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

 حدودة وخصتئصهت كمت يلي :

املدة : 99 سنة.

البيحتء،  الدار   : املقر االجتمتعي 

األول،  الطتأق  الرحمتني  اجزئة 

سيدي  و ن.

 SOMAGEC  : االسم 

 IMMOBILIER HOLDING

.MAROC

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

 سؤولية  حدودة.

درهم   11.511 يبلغ   : املتل  ربس 

 قسمة إلى 115 سهم أقيمة اسمية 

لك1 سهم،  كتتب  درهم   111 ابلغ 

الشركتء  قب1  و دفوع  ن  أتلكت 1 

 قتأ1 جزء  ن األسهم التي قت وا بهت، 

أموجب  الحتلية  الشركة  في  عقدت 

نموذج الشركة القديم.

وعليه فإنه ينسب إلى :

 SOMAGEC شركة 

IMMOBILIER HOLDING LTD 

 35  ستهمت.

 35 سهيوا  لوك  جيروم  السيد 

 ستهمت.

فتيز  يتا  سيبتستيتا  السيد 

سهيوا 35  ستهمت.

املجموع : 115  ستهمت.

شخص  الشركة  يدير   : إدارة 

طبيعي بو بكثر  أخوذ  ن الشركتء بو 

 ن خترجهم.

غير  حدودة  لفترة  إدارة  ستتم 

 ن قب1 السيد جيروم لوك سهيوا 

والسيد سيبتستيتا يتا فتيز سهيوا 

صحيض  بشك1  وستكوا  لز ة 

بعمتل  لجميع  املشترك  أتوقيعهمت 

التصرف بو اإلدارة.

سيتم   : :  ن صتفي األربتح  فوائد 

االحتيتطي  ب وال  لتكو4ن   %5 بخذ 

القتنوني.

املحكمة  في  القتنوني  اإليداع  ام 

التجتر4ة أتلدار البيحتء في 26  ترس 

1)1)، احت رقم 771997,
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 ETABLISSEMENT IKRAE WA

RTAKI II PRIVE
شركة  حدودة املسؤولية

ذات الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة
عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 

ام   ،(1(1 17  ترس  في  أتلداخلة 

لشركة  األست�صي  القتنوا  احديد 

املميزات  ذات  املسؤولية   حدودة 

التتلية :

 : االجتمتعية  التسمية 

 ETABLISSEMENT IKRAE WA

.RTAKI II PRIVE

شركة   : القتنونية  الطبيعة 

الشر4ك  ذات  املسؤولية   حدودة 

الوحيد.

غرض الشركة : التعليم االأتدائي 

والثتنوي اإلعدادي والتأهيلي.

 ،02 املنتزه  حي   : املقر االجتمتعي 

رقم 20، الداخلة.

سنة  ن   99  : االجتمتعية  املدة 

اتر4خ اأسيسهت النهتئي.

في  حدد   : االجتمتعي  الربسمتل 

 1111 إلى  درهم  قسم   111.111

حصة اجتمتعية  ن فئة 111 درهم، 

كلهت لفتئدة الشر4ك الوحيد السيد 

هشتم ملر4ني.

هشتم  السيد  تعييا   : التسيير 

ملر4ني  سيرا وحيد للشركة ملدة غير 

 حدودة.

أكتتأة  ام   : القتنوني  اإليداع 

االأتدائية  أتملحكمة  الحبط 

 ،(1(1 29  ترس  أتتر4خ  أتلداخلة 

احت رقم 1)1)/197.

أتلسج1  الشركة  اقييد  وام 

التجتري أتلداخلة احت رقم 17763.

305 P

STE  JET LEASE
SARL AU

أمقت�صى عقد جمع عتم استثنتئي 

أتتر4خ 25  ترس 1)1)، قرر الشر4ك 

JET LEASE ش.م.م.  الوحيد للشركة 

ذات الشر4ك الوحيد  ت يلي :

طرف  حصة   ن   111 افو4ت 

يوسف  السيد  الى  الطو14   حمد 

الغزالي.

الطو14  السيد  حمد  استقتلة 

 ن  نصبه كمسير.

الغزالي  يوسف  السيد  تعييا 

كمسير للشركة ملدة غير  حدودة.

و13  ن   7  ،6 املواد  تعدي1 

القتنوا االست�صي للشركة.

أكتتأة  القتنوني  االيداع  ام 

أتلربتط  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 

رقم  احت   ،(1(1 31  ترس  أتتر4خ 

.11(365

306 P
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STE DHALIA COSMETICS
SARL

تعديالت قتنونية
االستثنتئي  العتم  الجمع  اثر  على 
 DHALIA شركة  ملستهم 
COSMETICS شركة ذات املسؤولية 
البتلغ ربسمتلهت 111.111  املحدودة، 
شترع  والي  والكتئن  قرهت  درهم 
يوسف، زنقة الحتجب، رقم 8 ص ب 

538 العيوا، اقرر : 
وهي  جموع  حصة   500 افو4ت 
العينيا  الحصص السيد نجيب  تء 

لفتئدة السيدة رجتء  تيمتس.
للشركة  القتنوني  الشك1  احو14 
 ن شركة ذات املسؤولية املحدودة 
الى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

أمستهم واحد.
رجتء  تيمتس   السيدة  تعييا 

كمسيرة وحيد للشركة.
كتتأة  لدى  القتنوني  االيداع  ام 
الحبط أتملحكمة االأتدائية أتلعيوا 
رقم  احت   ،(1(1 30  ترس  أتتر4خ 

.(1(1/981
307 P

STE KADA MER
SARL AU

تعديالت قتنونية
االستثنتئي  العتم  الجمع  اثر  على 
شركة   KADA MER ملستهم شركة 
أمستهم  املحدودة  املسؤولية  ذات 
البتلغ ربسمتلهت 15.111.111  واحد، 
 II درهم والكتئن  قرهت شترع حسن 

أوجدور، اقرر : 
وهي  حصة   15.111 افو4ت 
عبد هللا  السيد   الحصص   جموع 

اداأدا لفتئدة السيد احمد خيتر.
تعييا السيد احمد خيتر كمسير 

وحيد للشركة.
كتتأة  لدى  القتنوني  االيداع  ام 
الحبط أتملحكمة االأتدائية أتلعيوا 
رقم  احت   ،(1(1 30  ترس  أتتر4خ 

.(1(1/986
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 STE SOTRAGEL

TRANSPORT
SARL AU

تعديالت قتنونية
االستثنتئي  العتم  الجمع  اثر  على 

 SOTRAGEL شركة  ملستهم 

TRANSPORT شركة ذات املسؤولية 

البتلغ  واحد،  أمستهم  املحدودة 

والكتئن  درهم   111.111 ربسمتلهت 

 ، : 179  يلود خلوفي العيوا   قرهت 

اقرر : 

اثبيت املقر الرئي�صي لشركة : 179 

 يلود خلوفي العيوا.

كتتأة  لدى  القتنوني  االيداع  ام 

الحبط أتملحكمة االأتدائية أتلعيوا 

رقم  احت   ،(1(1 30  ترس  أتتر4خ 

.(1(1/985

309 P

STE N B S F COMMERCE
شركة ذات  سؤولية  حدودة 

أمستهم واحد

اتسيس شركة
ابعت للعقد العرفي أتتر4خ 23  ترس 

1)1)، ام وضع قوانيا الشركة ذات 

املميزات التتلية :

.N B S F COMMERCE : التسمية

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

 سؤولية املحدودة أمستهم واحد.

السوبر  وادارة  انشتء   : املوضوع 

 تركت واملتتجر وجميع ب تكن اوزيع 

املواد الغذائية االخرى.

اجترة املنتجتت الغذائية واالشيتء 

املخصصة لالسر على الشك1 سوبر 

 تركت  جتني .. الخ.

أن  بست ة  زنقة   : الرئي�صي  املقر 

زايد رقم 38، حي الفرح العيوا.

الراسمتل : حدد في  بلغ 111.111 

حصة  ن   1111 الى  درهم  قسمة 

للواحدة،  قسمة  درهم   111 فئة 

كالتي :

 500  ... الفالح  سعيد  السيد 
حصة.

 500  ... الشمراني  السيدة حنتا 
حصة.

تسير  ن طرف السيدة   : االدارة 
حنتا الشمراني.

أكتتأة  القتنوني  االيداع  ام 
الحبط أتملحكمة االأتدائية أتلعيوا 
رقم  احت   ،(1(1 30  ترس  أتتر4خ 
أتلسج1  تسجيلهت  وام   (1(1/988
رقم  التحليلي  الرقم  احت  التجتري 

.35939
310 P

 STE BOUJDOUR
HOSPITALITY

شركة ذات  سؤولية  حدودة 
أمستهم واحد
اتسيس شركة

فتاض  أتتر4خ  العرفي  للعقد  ابعت 
قوانيا  وضع  ام   ،(1(1  ترس 

الشركة ذات املميزات التتلية :
 STE BOUJDOUR  : التسمية 

.HOSPITALITY
ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

 سؤولية املحدودة أمستهم واحد.
وادارة وتشغي1  انشتء   : املوضوع 
السيتحية  الوحدات  بنواع  جميع 
جميع  الترفيه  ن  و راكز  والفنتدق 
واملوايالت  والنزل  التخييم  بنواع 

واملجمعتت السيتحية ... الخ.
املقر الرئي�صي : شترع حسن الثتني 

أوجدور.
الراسمتل : حدد في  بلغ 111.111 
حصة  ن   1111 الى  درهم  قسمة 
للواحدة،  قسمة  درهم   111 فئة 

كالتي :
 500  ... السيدة املت ية أوانكيزة  

حصة.
السيد سيدي العربي العرو�صي ... 

500 حصة.
تسير  ن طرف السيدة   : االدارة 
سيدي   والسيد  أوانكيزة   املت ية 

العربي العرو�صي.

أكتتأة  القتنوني  االيداع  ام 
الحبط أتملحكمة االأتدائية أتلعيوا 

رقم  احت   ،(1(1 25  ترس  أتتر4خ 

أتلسج1  تسجيلهت  وام   (1(1/917

رقم  التحليلي  الرقم  احت  التجتري 

.35811
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STE CAPOLY
شركة ذات  سؤولية  حدودة

اتسيس شركة
ام   ،2020 بغسطس   18 أتتر4خ 

ذات  لشركة  قتنوا  نظم  وضع 

املميزات  وذات  املحدودة  املسؤولية 

التتلية :

.STE CAPOLY : التسمية

الترو4ج العقتري،  قهى   : الهدف 

 طعم.

الراسمتل : حدد في  بلغ 111.111 

حصة  ن   1111 الى  درهم  قسمة 

للواحدة،  قسمة  درهم   111 فئة 

كالتي :

 500  ... السيد أوعمت ة اححيه  

حصة.

السيد رفيع  حمد  ... 500 حصة.

الوحدة  اجزئة   : االجتمتعي  املقر 

 جموعة د رقم 20 العيوا.

ام تعييا السيدين رفيع   : االدارة 

 حمد وبوعمت ة اححيه كمسيرين 

للشركة ملدة غير  حددة.

أكتتأة  القتنوني  االيداع  ام 
الحبط أتملحكمة االأتدائية أتلعيوا 

احت   ،2020 بغسطس   18 أتتر4خ 
رقم 631)3.

312 P

STE FRANCHOPTIQUE
السج1 التجتري رقم : 286807

فسخ وح1 الشركة املسبق
أمقت�صى عقد عرفي املؤرخ أتتر4خ 

13 يوليو 2020 ام  :

للشركة  املسبق  ح1 

.FRANCHOPTIQUE
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أنجلوا  عثمتا  السيد  تعييا 

الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  الحت 1 

رقم BK81198 كمصفي للشركة.

احديد  قر التصفية : شترع  حمد 

رقم   5 اقت ة  الطتلبي  زفزاف اجزئة 

املح1 3 سيدي  و ن الدارالبيحتء.

لدى  القتنوني  االيداع  ام 

التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط  كتتأة 

 767881 رقم  احت  أتلدارالبيحتء، 

أتتر4خ فتاض  ترس 1)1).

313 P

 STE MENA AFRICA

ANALIYSYS

شركة ذات  سؤولية  حدودة

اتسيس شركة
أتلربتط  عرفي  عقد  أمقت�صى 

2020، امت صيتغة  يوم 11 بكتوبر 

التتسي�صي لشركة  حدودة  القتنوا 

املسؤولية لهت الخصتئص التتلية :

 STE MENA AFRICA  : التسمية 

.ANALISYS

اطو4ر  دراسة  :  كتب  الهدف 

أحوث العلوم االنستنية واالجتمتعية.

املقر االجتمتعي:  العمترة 20 شقة 

رقم 11 زنقة ورغة بكدال الربتط.

سنة اأتداء  ن اتر4خ   99  : املدة 

اتسيس الشركة.

الراسمتل : حدد ربسمتل الشركة 

في  بلغ 111.111 درهم.

 Mr عهد تسيير الشركة   : االدارة 

.BENAYAD MOHAMMED

:  ن فتاض ينتير الى  السنة املتلية 

غتية 31 ديسمبر.

وتسجي1  القتنوني  االيداع  ام 

الشركة أتلسج1 التجتري للمحكمة 

فبراير   2 أتتر4خ  أتلربتط  التجتر4ة 

1)1)، احت رقم 119171.

314 P

 STE  DES ETUDES

 ET REALISATION DE

 CONSTRUCTION

 METALLIQUE

INDUSTRIELLE

»SERCMI«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اتسيس شركة
عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 

امت   ،(1(1 23  ترس  أتلربتط يوم 

لشركة  التتسي�صي  القتنوا  صيتغة 

وحيد،  بشر4ك  املسؤولية   حدودة 

لهت الخصتئص التتلية :

 STE  DES  : التسمية 

 ETUDES ET REALISATION DE

 CONSTRUCTION METALLIQUE

.»INDUSTRIELLE »SERCMI

االدار4ة،  االستشترات   : الهدف 

جميع  في  واملشورة  االنجتزات 

الشبكتت الكهربتئية.

اأن  شترع   59 االجتمتعي:  املقر 

سينت شقة رقم 11 بكدال الربتط.

اتر4خ  اأتداء  ن  سن   99  : املدة 

اتسيس الشركة.

الراسمتل : حدد ربسمتل الشركة 

في  بلغ 111.111 درهم.

االدارة : عهد تسيير الشركة السيد 
رشيد القتسمي العلوي.

:  ن فتاض ينتير الى  السنة املتلية 

غتية 31 ديسمبر.

وتسجي1  القتنوني  االيداع  ام 

الشركة أتلسج1 التجتري للمحكمة 

23  ترس  أتتر4خ  أتلربتط  التجتر4ة 

1)1)، احت رقم 1)1111.

315 P

STE TIFANE GOODS
شركة ذات  سؤولية  حدودة

اتسيس شركة
العتم  الجمع  أمقت�صى  ححر 

 ،(1(1 ديسمبر   9 االستثنتئي أتتر4خ 

اقرر اتسيس شركة ذات الخصتئص 

التتلية :

 STE TIFANE  : الشركة  تسمية 
.GOODS SARL

نشتط الشركة : تغذية عت ة.
: حي النهحة 1  جموعة  العنواا 

العهد رقم 668 الربتط.
يقدر  الشركة  راسمتل   : ربسمتل 
 500 الى  درهم  قسمة   50.000 ب 
للحصة  درهم   111 فئة  حصة  ن 

الواحدة :
السيد اوعتد سيدي عبد القتدر 

.... 250 حصة.
 250  .... اليقيا  السيد  حمد 

حصة.
الشركة  تسير   : الشركة  تسيير 

السيد اوعتد سيدي عبد القتدر.
السج1 التجتري رقم : 5)1515.

كتتأة  لدى  القتنوني  االيداع  ام 
أتلربتط  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 
رقم   احت   ،(1(1 18  ترس  أتتر4خ 

السج1 التجتري 5)1515.
316 P

STE AGRIZAGO TRAVAUX
شركة ذات  سؤولية  حدودة

راسمتلهت : 111.111 درهم
 قرهت االجتمتعي : دوار أوافرسيكت 

اتكونيت زاكورة
أزاكورة  أمقت�صى  ححر  ؤرخ 
أتتر4خ 15 فبراير 1)1)، للجمع العتم 
 AGRIZAGO لشركة  العتدي  الغير 
ش.م.م.،  قرهت   TRAVAUX
االجتمتعي دوار أوافرسيكت اتكونيت 
ام االقرار أتالغلبية على  ت  زاكورة، 

يلي :
أيع اسهم السيد الراأوز ا حمد 
500 سهم الى السيد اوسيدي  حمد 

500 سهم.
االست�صي  القتنوا  احديث 

للشركة.
تشغي1 الحستب البنكي للشركة 
اوسيدي  للسيد  الوحيد  أتال حتء 

ا حمد.
للشركة  القتنوني  الشك1  احو14 
الى شركة ذات  سؤولية  حدودة  ن 

شر4ك وحيد.

ا حمد  اوسيدي  السيد  تسمية 

املسير الوحيد للشركة.

أكتتأة  القتنوني  االيداع  ام 

االأتدائية  املحكمة  لدى  الحبط 

أتتر4خ  116 رقم  احت   أزاكورة 

 3  ترس 1)1).
للخالصة والبيتا

317 P

STE RABAT BITUME
شركة ذات  سؤولية  حدودة
ربسمتلهت : 1.111.111 درهم

  قرهت االجتمتعي : رقم 30 شقة

 رقم 8 شترع  والي احمد لوكيلي 

حستا الربتط

اتسيس شركة
أموجب عقد عرفي أتتر4خ 4 ينتير 
امت املصتدقة على القتنوا   ،(1(1

املسؤولية  ذات  للشركة  االست�صي 

املحدودة ذات الخصتئص التتلية :

 STE RABAT  : التسمية التجتر4ة 

.BITUME

ذات  شركة   : القتنونيىة  الصفة 

 سؤولية  حدودة.

االشغتل  بو  البنتء   : الهدف 

املختلفة.

العمليتت  جميع  عت ة  أصفة 

املرابطة أصفة  بتشرة بو غير  بتشرة 

أنشتط الشركة.
املقر االجتمتعي : رقم 30 شقة رقم 

شترع  والي احمد لوكيلي حستا   8

الربتط.
درهم   1.111.111  : ربسمتل 

فئة  حصة  ن   1111 الى   قسمة 

111 درهم للحصة الواحدة.

املدة : 99 سنة بعد التتسيس.

الفتتح  عبد  السيد   : التسيير 
عطتري  العيت�صي  والسيد  اكراضة 

ملدة غير  حدودة.

وقد ام االيداع القتنوني أتملحكمة 

23  ترس  أتتر4خ  أتلربتط  التجتر4ة 
التجتري  السج1  رقم  احت   ،(1(1

.1516(1

318 P
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STE EL HOUASS PATIS
شركة ذات  سؤولية  حدودة

راسمتلهت : 111.111 درهم
 قرهت االجتمتعي : اجزئة  بروك 

2 الطتأق االر�صي اأن خلدوا عيا 
عتيق

اتسيس شركة
أموجب عقد عرفي أتتر4خ 8  ترس 
امت املصتدقة على القتنوا   ،(1(1
املسؤولية  ذات  لشركة  االست�صي 

املحدودة ذات الخصتئص التتلية :
 STE  : التجتر4ة  التسمية 

.ELHOUASS PATIS
ذات  شركة   : القتنونيىة  الصفة 

 سؤولية  حدودة.
الهدف :  خبزة.

العمليتت  جميع  عت ة  أصفة 
املرابطة أصفة  بتشرة بو غير  بتشرة 

أنشتط الشركة.
اجزئة  بروك   : االجتمتعي  املقر 
اأن خلدوا عيا  االر�صي  الطتأق   2

عتيق.
ربسمتل : 111.111 درهم  قسمة 
درهم  الى 1111 حصة  ن فئة 111 

للحصة الواحدة.
املدة : 99 سنة بعد التتسيس.

أوشعيب  السيد   : التسيير 
الحواص والسيد املصطفى الحواص 

ملدة  غير  حدودة.
وقد ام االيداع القتنوني أتملحكمة 
16  ترس  أتتر4خ  أتمترة  االأتدائية 
التجتري  السج1  رقم  احت   ،(1(1

.13(369
319 P

 كتب االستتذ أن سودة فؤاد

 وثق 

شترع الجيش امللكي عمترة التتجموعتي «س« 

الطتأق الثتني فتس

الهتاف : 05.35.64.33.75

STE PROMO FATNA
 شركة ذات  سؤولية  حدودة

 23 أمقت�صى عقد اوثيقي أتتر4خ 
فبراير 1)1)، القته االستتذ أن سودة 
 PROMO فؤاد  وثق أفتس لشركة 
ذات  سؤولية  شركة   FATNA
أفتس  االجتمتعي   حدودة،  قرهت 
اجزئة البركة وئتم أنسودة اقرر   (1

 ت يلي :

اخفيض راسمتل الشركة.

اعتدة صيتغة قتنوا الشركة.

أكتتأة  القتنوني  االيداع  ام 

التجتر4ة  املحكمة  لدى  الحبط 

أفتس أتتر4خ 29  ترس 1)1)، احت 

رقم 1)/1177.
أمثتأة  قتطف

االستتذ أن سودة فؤاد

320 P

STE ATTIJARIWAFABANK
شركة  ستهمة

أز4تدة الراسمتل
التجتري وفت أنك شركة  ستهمة، 

درهم،   2.098.596.790 راسمتلهت 

شترع  والي   2 االجتمتعي   قرهت 

سجلهت  رقم  الدارالبيحتء،  يوسف 

التجتري 333.

البنك  ن  راسمتل  رفع  ام 

الى  درهم   2.098.596.790

9.871)131.7.) درهم على اثر القرار 

غير  العت ة  الجمعية  ااخذاه  الذي 

ديسمبر   (1 العتدية املنعقدة أتتر4خ 

2020، أتلز4تدة في الراسمتل والتي اقر 

النهتئي  جلس االدارة  على احقيقهت 

 ،(1(1 فبراير   25 أتتر4خ  املنعقدة 

أتملحكمة  القتنوني  االيداع  ام  وقد 

أتتر4خ أتلدارالبيحتء   التجتر4ة 

 30  ترس 2020، احت رقم -6)1)1

.772462

321 P

STE ALEPH WORKS
SARL

شركة ذات  سؤولية  حدودة

سج1 اجتري رقم : 181)13أتمترة

العتم  الجمع  على  ححر  أنتءا 

أتتر4خ أتلربتط  املنعقد   االستثنتئي 

 27 يوليو 2020 قرر الشركتء  ت يلي :

نق1 املقر االجتمتعي : 

شقة   ،115 العمترة  رقم   ن 

شترع املختتر  اقت ة الزهور،   ،5 رقم 

الجزولي حي املحيط أتلربتط.

2، اقت ة طترق، شقة  الى العمترة 
حي طترق أن ز4تد   1 الطتأق   ،2 رقم 

امترة.

الحصص  أتفو4ت  ارخيص 

 SMIPAR اململوكة  ن طرف الشركة

حصة الى   400 أمت قدره   SARL AU

السيد  حمد الهتدي شمتعو.

نقدا  الرفع  ن راسمتل الشركة، 

 1.111.111 درهم الى   111.111  ن 

قدره  أمت  االحتيتطتت  أد ج  درهم 

900.000 درهم.

لدى  القتنوني  االيداع  ام  ولقد 

 24 املحكمة االأتدائية أتمترة أتتر4خ 

 ترس 1)1)، احت رقم 5282.

322 P

PANDA CLAP
SARL AU

اأسيس
في  عرفي  ؤرخ  عقد   أمقت�صى 

8  ترس 1)1) بسال، قد ام اأسيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصتئص  احم1  الوحيد  الشر4ك 

التتلية :

 PANDA CLAP SARL  : التسمية 

.AU

ذات  شركة   : القتنونية  الصفة 

الشر4ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف االجتمتعي : 

بيت كتا   نتج األفالم السينمتئية، 

يقوم  سينتر4وهتت،  بو  ؤلفت   ؤلفت 

الالز يا  الفنييا  املوظفيا  أتجنيد 

لإلخراج بو يؤديهت ؛
صتحب  بو  بعمتل  )رائد  إعالا 

على  واحدا  يوظف  وظفت  وكتلة( 

األق1 ؛

بو  الصوتي  السينمتئي  التصو4ر 

الرهتا )شركة اأجير  عدات بو بفالم(.
درهم   111.111  : املتل  ربس 

فئة  حصة  ن   1111 إلى   قسمة 

111 درهم للحصة.

اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهتئي.

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 

31 ديسمبر  ن ك1 سنة  ت عدا السنة 

األولى ابتدئ  ن اتر4خ التسجي1.

عمترة   ،2 شقة   : املقر االجتمتعي 

171 بأواب سال، العيتيدة، سال.

التسيير : أوغتنم لطيفة.
رقم اقييد أتلسج1 التجتري بسال 

22  ترس  أتتر4خ   33207 احت رقم 

.(1(1

323 P

SARA CENTER
SARL AU

اأسيس
في  عرفي  ؤرخ  عقد   أمقت�صى 

2  ترس 1)1) أتمترة، قد ام اأسيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصتئص  احم1  الوحيد  الشر4ك 

التتلية :

 SARA CENTER SARL : التسمية

.AU

ذات  شركة   : القتنونية  الصفة 

الشر4ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف االجتمتعي : 

كوافير سيدات بو رجتل يستخدم 

بكثر  ن شخصيا ؛

)اتجر  التجمي1   ستححرات 

أتلتقسيط(.
ربس املتل : 11.111 درهم  قسمة 

درهم   111 حصة  ن فئة   111 إلى 

للحصة.

اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهتئي.

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 

31 ديسمبر  ن ك1 سنة  ت عدا السنة 

األولى ابتدئ  ن اتر4خ التسجي1.

 املقر االجتمتعي : املجموعة ب رقم 79، 

املسيرة 2، حي املغرب العربي، امترة.

التسيير : اكرو14 سترة.
التجتري  أتلسج1  اإليداع  رقم 

أتتر4خ فتاض   5334 أتمترة احت رقم 

بأر14 1)1).

324 P
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RASTYJ
شركة ذات  سؤولية  حدودة 

بشر4ك واحد
أربسمتل قدره : 111.111 درهم

 املقر االجتمتعي : 18، شترع عمر 
اأن الخطتب، رقم 2، بكدال، 

الربتط
تغيير املقر االجتمتعي

وهدف وتسمية الشركة
ابعت ملت جتء في  ححر الجمع العتم 
فبراير   24 االستثنتئي املنعقد أتتر4خ 

1)1) اقرر  ت يلي :
تغيير املقر االجتمتعي للشركة  ن 
 18، شترع عمر اأن الخطتب، رقم 2، 
 بكدال، الربتط إلى 79 شترع اأن سينت، 
بكدال،   ،6 رقم  الثتني،  الطتأق 

الربتط.
 RASTYJ تغيير تسمية الشركة في 

.THALES CONSTRUCTION إلى
للشركة  االجتمتعي  الهدف  تغيير 
أحذف األنشطة الستأقة واستبدالهت 

أأعمتل البنتء وبشغتل  ختلفة.
وقد ام وضع نظتم بست�صي جديد 

 رفق أتلتعديالت املرفقة بعاله.
ام اإليداع القتنوني لدى املحكمة 
التجتر4ة أتلربتط في فتاض بأر14 1)1) 

احت رقم 381)11.
وهذا أمثتأة  قتطف وبيتا

325 P

 STE FIRST EXPRESS
TRANSPORT

SARL
ربسمتل الشركة : 111.111 درهم

اجزئة أر4كة، الرقم 207، القنيطرة
أتتر4خ  عرفي  عقد   أمقت�صى 

26 بكتوبر 2020 ام اقر4ر  ت يلي :
اجتمتعية  ن  حصة   260 أيع 
أراهيمي  الدين  صالح  السيد  طرف 
وبيع 250 حصة اجتمتعية  ن طرف 
السيد  لفتئدة  أوشتة  أتجة  السيد 

جلدي ز4د.
للشركة  القتنوني  الشك1  تغيير 
ذات  املسؤولية  لشركة  حدودة 

شر4ك  وحد.

 : نق1 املقر االجتمتعي للشركة إلى 

سال ة 4  جمع يو3، عمترة 7، شقة 

1  كرر، القنيطرة.

احديث النظتم األست�صي للشركة.

ام اإليداع القتنوني لدى املحكمة 

االأتدائية أتلقنيطرة احت رقم 81835 

أتتر4خ فتاض بأر14 1)1).

326 P

STE AGRI DESINGS
SARL

على   (1(1 15  ترس  يوم  ام 

الستعة العتشرة صبتحت الجمع العتم 

 AGRI DESING لشركة  االستثنتئي 

املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 
و قرهت  درهم   111.111 ربسمتلهت 

اوالد  الكرا  بوالد  دوار  االجتمتعي 

زراد، قلعة السراغنة حيث ام  ت يلي :
أتع السيد عبد اللطيف العزوزي 

500 سهم للسيد الكيح1 املصطفى، 

.Y(9911( الحت 1 للبطتقة الوطنية رقم

للشركة  القتنوني  الشك1  احو14 

ذات  سؤولية  حدودة  شركة   ن 

ذات  شركة  إلى  وحيد  بشر4ك 

 سؤولية  حدودة.

تعييا التواقيع البنكية املشتركة 
لك1  ن السيد عبد اللطيف عزوزي 

والسيد  صطفى الكح1.

إضتفة األنشطة : غرس بو صيتنة 

الحدائق واملتنزهتت والطرق ونشتط 

حفر األأتر أتآلالت.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

يوم  السراغنة  لقلعة   االأتدائية 

30  ترس 1)1) احت رقم 1)1)/131 

السج1 التجتري 3737.

327 P

RABIH-RABIH
SARL AU

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة بشر4ك واحد

أنتء على عقد عرفي بعلن القتنوا 

األست�صي لشركة  حدودة املسؤولية 

بشر4ك واحد ذات املميزات التتلية :

 RABIH-RABIH SARL  : االسم 

ذات  سؤولية  حدودة  شركة 

بشر4ك واحد.

املوضوع :

خد ة الوكي1 العقتري ؛

بعمتل اركيب األثتث ؛

املعت الت العقتر4ة والتجتر4ة.

شترع   54  : االجتمتعي  املقر 

اتنسيفت شقة رقم 1 بكدال، الربتط.

سنة اأتداء  ن اتر4خ   99  : املدة 

التأسيس النهتئي.
الربسمتل : 111.111 درهم  كوا 

 ن 1111 حصة قيمة ك1 واحدة  نهت 

111 درهم.

تسيير الشركة وإدارتهت   : التسيير 

جميلة  السيدة  اصرف  احت 

األست�صي  للقتنوا  طبقت  اأراهيمي 

وذلك  الكت لة  السلطة  للشركة  ع 

ملدة غير  حدودة.

السنة االجتمتعية :  ن فتاض ينتير 

إلى 31 ديسمبر.

القتنوني  اإليداع  بنجز   : اإليداع 

أتتر4خ  أتلربتط  التجتر4ة   أتملحكمة 

السج1  احت   (1(1 22  ترس 

التجتري رقم 151571.

328 P

DPS AUTO
شركة ذات  سؤولية  حدودة 

بشر4ك واحد

في  عرفي  ؤرخ  عقد   أمقت�صى 

15 فبراير 1)1) واملسج1 في 7 ينتير 

1)1) أتلربتط اأسست الشركة ذات 

الخصتئص التتلية :

ذات  سؤولية  شركة   : الشك1 

 حدودة بشر4ك واحد.

الهدف االجتمتعي : 

استيراد واصدير واتجر امللحقتت 

وقطع غيتر السيترات ؛

 ؤسسة لصيتنة السيترات.
درهم   11.111  : ربسمتل الشركة 

اجتمتعية  حصة   111 إلى   قسمة 

للحصة  وزعة  درهم   111  أقيمة 

كمت يلي :

أنغيرأط أنعي�صى 111 حصة.

اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهتئي.

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 

31 يسمبر  ن ك1 سنة  ت عدا السنة 

األولى ابتدئ  ن اتر4خ التسجي1.

إقت ة فهيم،   1  : املقر االجتمتعي 

ألوك C شقة 1، الصخيرات، امترة.
التجتري  أتلسج1  التقييد  رقم 

أتملحكمة االأتدائية أتمترة 159)13.

329 P

MDI ENGINEERING
SARL AU

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة  ن شر4ك واحد

 MDI  : االجتمتعي  اللقب 

.ENGINEERING SARL AU

ذات  شركة   : القتنونية  الصفة 

املسؤوليتت املحدودة  ن شر4ك واحد.

الغرض  ن   : االجتمتعي  الهدف 

الشركة هو في ك1  ن املغرب والخترج :

املتعلقة  الخد تت  جميع  اوفير 

واإللكتروني  الكهربتئي  أتلنظتم 

والبطتقة  الداخلي  والنظتم  الدقيق 

واكنولوجيت   FPGAو اإللكترونية 

املعلو تت وامليكتنيكية وبنظمة األ ن 
للمنزل  اآللي  والتشغي1  واملراقبة 

العتلية  والتكنولوجيت  والروبواتت 

واألعمتل املتنوعة ؛

 كتب الدراستت والتدر4ب ؛

واستيراد واصدير وتسو4ق  شراء 

وبي  واملعدات  واإل دادات  املواد 

 نتجتت قد اتعلق بشك1  بتشر بو 

غير  بتشر أتألشيتء املذكورة بعاله ؛

جميع  واستخدام  على  الحصول 

التصنيع  وارخيص  االختراع  أراءات 

واال تيتزات  التجتر4ة  والعال تت 

املتعلقة  األخرى  العمليتت  وجميع 

أتلكتئن الرئي�صي ؛

والبرا ج  األنظمة  واصنيع  اطو4ر 

قد  التي  املنتجتت  وجميع  واملعدات 

غير  بتشر  بو  بشك1  بتشر  اتعلق 

أتألشيتء املذكورة بعاله.
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ربس املتل : 111.111 درهم  قسمة 
درهم   111 حصة  ن فئة   1111 إلى 

للحصة.
السيد در ي  حمد 1111 حصة.

اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهتئي.

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 
31 ديسمبر  ن ك1 سنة  ت عدا السنة 

األولى ابتدئ  ن اتر4خ التسجي1.
املقر االجتمتعي : زاو4ة بهت ووادي 

سبو 8، شقة 1، بكدال، الربتط.
التسيير : السيد در ي  حمد.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
التسجي1  رقم  أتلربتط  التجتر4ة 

أتلسج1 التجتري 151771.
330 P

VIA-LEX PARTNERS
SARL AU

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة  ن شر4ك واحد

 VIA-LEX  : االجتمتعي  اللقب 
.PARTNERS SARL AU

ذات  شركة   : القتنونية  الصفة 
املسؤوليتت املحدودة  ن شر4ك واحد.
الغرض  ن   : االجتمتعي  الهدف 

الشركة هو في ك1  ن املغرب والخترج :
ادر4ب ؛

االستشترات القتنونية والحر4بية ؛
اقديم الخد تت للشركتت.

ربس املتل : 50.000 درهم  قسمة 
درهم   111 فئة  حصة  ن   500 إلى 

للحصة.
السيد كر4م اعراب 1111 حصة.

اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهتئي.

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 
31 ديسمبر  ن ك1 سنة  ت عدا السنة 

األولى ابتدئ  ن اتر4خ التسجي1.
املقر االجتمتعي : زاو4ة بهت ووادي 

سبو 8، شقة 1، بكدال، الربتط.

التسيير : السيد كر4م اعراب.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
التسجي1  رقم  أتلربتط  التجتر4ة 

أتلسج1 التجتري 151793.
331 P

TEMRA STEEL
SARL

وعنواا  قرهت االجتمتعي : شترع 

الحسن 1، طر4ق سيدي يحيى زعير 

KM 1 امترة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

84025

افو4ت الحصص عن طر4ق اإلراثة
وتعييا  سير جديد للشركة

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

أتمترة   2020 ديسمبر   28 املؤرخ في 

ام افو4ت الحصص عن طر4ق اإلراثة 

وتعييا  سير جديد للشركة.

 3500 للحصص  الكلي  افو4ت 

حصة عن طر4ق اإلراثة التي يمتلكهت 

اللطيف شرف اإلسالم  السيد عبد 

املتوفي في 25 نوفمبر 2020 أتلربسمتل 

الشركة، أموجب الحمتنتت العتدية 

أحكم الواقع والقتنوا للوارثيا :

 بترك شرف اإلسالم 583 حصة ؛

نجمة أنشر4فة 583 حصة ؛

لبنى العمراني 438 حصة ؛

بسمتء شرف اإلسالم 474 حصة ؛

عليتء شرف اإلسالم 474 حصة ؛
ز4د شرف اإلسالم 948 حصة.

الشركة  وحصص  وبتلتتلي 

بصبحت كتلتتلي :

 بترك شرف اإلسالم 4083 حصة 

ب 408.300 درهم ؛

ب  حصة   583 أنشر4فة  نجمة 

58.300 درهم ؛

ب  حصة   438 العمراني  لبنى 

43.800 درهم ؛

474 حصة  بسمتء شرف اإلسالم 

ب 47.400 درهم ؛

حصة   474 شرف اإلسالم  عليتء 

ب 47.400 درهم ؛
948 حصة ب  ز4د شرف اإلسالم 

94.800 درهم ؛

 1511 اإلسالم  شرف  فتطمة 

حصة ب 151.111 درهم ؛

سعد شرف اإلسالم 1511 حصة 

ب 151.111 درهم.

للشركة  جديد  تعييا  سير  ام 

الحت 1  السيد سعد شرف اإلسالم، 

 AD(17851 رقم  الوطنية  للبطتقة 

كمسير ثتني للشركة ابعت لوفتة املسير 

شرف اإلسالم عبد اللطيف، الحت 1 

.AD111611 للبطتقة الوطنية رقم

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

التجتر4ة أتلربتط أتتر4خ 18  ترس 1)1) 

احت رقم 111919.

332 P

H-FRERES
SARL

وعنواا  قرهت االجتمتعي : رقم 

6)11 سال الجديدة، سال
رقم التقييد في السج1 التجتري 

23549

أيع الحصص
تعييا املسير الجديد للشركة

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

4 ينتير 1)1) بسال ام أيع  املؤرخ في 

املسير  وتعييا  للشركة  الحصص 

الجديد للشركة.

 افو4ت 33 حصة  ن بص1 50 حصة 

أواخي1  ب يا  السيد  يمتلكهت  التي 

أتلربسمتل الشركة، أموجب الحمتنتت 

العتدية أحكم الواقع والقتنوا، للسيد 

 راد الحرتي 33 حصة ؛

حصة  ن   25 افو4ت  وبيحت 

حصة التي يمتلكهت السيد   50 بص1 

هشتم الصبتني أتلربسمتل الشركة، 

أحكم  العتدية  الحمتنتت  أموجب 
الواقع والقتنوا، للسيد يوسف قري 

25 حصة وحصص الشركة  عمراني 

بصبحت كتلتتلي :

ب  حصة   25 الصبتني  هشتم 

2500 درهم ؛

ب يا أواخي1 17 حصة ب 1711 

درهم ؛

يوسف قري عمراني 25 حصة ب 

2500 درهم ؛

 3300 33 حصة ب   راد الحرتي 

درهم.

للشركة  جديد  تعييا  سير  ام 
الحت 1  قري عمراني،  املهدي  السيد 
 ZT223780 رقم  الوطنية  للبطتقة 
لقبول  ابعت  للشركة،  وحيد  كمسير 
استقتلة املسير هشتم الصبتني، الحت 1 

.C766858 للبطتقة الوطنية رقم
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
االأتدائية بسال أتتر4خ 8  ترس 1)1) 

احت رقم )3616.
333 P

UNIVERS PLANCHER
SARL AU

وعنواا  قرهت االجتمتعي : 33 شترع 
حسن صغير، زاو4ة زنقة دانجو، 

 طتأق رقم 1،  كتب رقم 4، 
الدار البيحتء

رقم التقييد في السج1 التجتري 
264567

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 
أتلدار   (1(1 فبراير   11 في  املؤرخ 
البيحتء قرر الشر4ك الوحيد  ت يلي :
الشركة  ن  ربسمتل  رفع 
34.479.000 درهم إلى 36.000.000 
درهم   1.5(1.111 درهم أمبلغ قدره 

ليصبض ربسمتل الشركة كتلتتلي :
أمبلغ  الطلبة  يوسف  السيد 
قدره 36.000.000 درهم  قسمة إلى 
360.000 حصة  ن فئة 111 درهم.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
أتتر4خ  البيحتء  أتلدار   التجتر4ة 
15  ترس 1)1) احت رقم 770098.
334 P

الشاوي ونجيب للعقار
ش.م.م

ذات ربسمتل : 4.750.000 درهم
 قرهت االجتمتعي : امترة، حي 

الوفتق، اجزئة الفصول األربعة، 
 زاو4ة زنقة الولفة وزنقة الحلم، 

رقم 27
احييا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة املسمتة
حرر  ن  اوثيقي  عقد  أمقت�صى 
هاللي،  وثق  سعيد  األستتذ  طرف 
،2020 سبتمبر   26 أتتر4خ  أتلربتط 
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املسؤولية  ذات  شركة  احييا  ام   
الخصتئص  احم1  والتي  املحدودة 

التتلية :
التسمية : «الشتوي ونجيب للعقتر« 

ش.م.م.
ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة.
الهدف االجتمتعي : 

املتعلقة  العمليتت  جميع  انفيذ 
والهندسة  العمو ية  األشغتل   ن 
العقتري،  اإلنعتش  وبشغتل  املدنية 

وشركتت البنتء ؛
األرا�صي  اقسيم  اجهيز،  شراء، 

العتر4ة  ن بج1 البيع ؛
السكن  بج1  أنتء  حمالت  ن 
واالستعمتل املنهي، التجتري بو الصنتعي 
اإلدارات  جميع  بولفتئدة  لفتئداه 

العمو ية، الختصة بو غيرهت ؛
أتلوستطة  البيع والكراء  الشراء، 

وتسو4ق جميع العقترات ؛
وتسيير  استغالل  شراء،  ايجتر، 
املنقولة  والحقوق  املمتلكتت  جميع 

وغير املنقولة ؛
اإلدار4ة  واملستعدة  الدراسة 
واملتلية للشركتت العمو ية والختصة 
وشبه العت ة واملستثمر4ن العقتر4يا 

بو غيرهم ؛
طر4ق  عن  امللكية  حقوق  اقتنتء 
بو  االرابتط  بو  الد ج  بو  املستهمة 
األسهم بو األسهم بو السندات  شراء 
ألي شركة بو شركة لهت غرض  متث1 

بو ذي صلة ؛
العمليتت  جميع  عت ة  وبصفة 
القترة  الصنتعية،  التجتر4ة، 
اتعلق  التي  واملتلية  واملتحركة، 
بشك1  بتشر بو غير  بتشر أتلهدف 

االجتمتعي للشركة ؛
وبصفة عت ة جميع بنواع العمليتت 
التي لهت صلة بشك1  بتشر بو غير  بتشر 

أتلهدف الرئي�صي للشركة.
 دة الشركة : 99 سنة اأتداء  ن 

اتر4خ التأسيس.
املقر االجتمتعي : امترة، حي الوفتق، 
زنقة  زاو4ة  األربعة،  الفصول  اجزئة 

الولفة وزنقة الحلم، رقم 27.

ربسمتل  حدد   : الشركة  ربسمتل 

وهو  درهم   4.750.000 في  الشركة 

فئة  حصة  ن   47.500 إلى   قسم 

111 درهم للواحدة  وزعة كتلتتلي :

 11.875 الشتوي  السيد  حمد 

حصة ؛

 23.750 الشتوي  سمير  السيد 

حصة ؛

 11.875 السيدة اأتستم الشتوي 

حصة ؛

املجموع 47.500 حصة.

يعتبر السيد  حمد الشتوي  سيرا 

للشركة وملدة غير  حدودة.

ام اقييد الشركة املذكورة بعاله 

التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط  أكتتأة 

أتمترة احت رقم 6715)1.
للنشر واإليداع

 كتب األستتذ سعيد هاللي

335 P

 PHARMACIE SOFIA

ELGUEZOULI
SARL AU

إنشتء شركة
أتتر4خ  ختص  سند  نهتية   في 

28 ينتير 1)1) و سج1 في املحمدية 

 أتتر4خ 2  ترس 1)1) احت رقم 119)، 

ام إنشتء SARL AU ذات الخصتئص 

التتلية :

 PHARMACIE SOFIA  : االسم 

.ELGUEZOULI SARL AU

 Lotissement Al  : املقر الرئي�صي 

 Massoudia GH home and away,

 building 5, store n°(, Bni Yekhlef

.Mohammedia

األست�صي  الغرض   : الغرض 

للشركة هو :

تشغي1  ستوصف صيدلية ؛

املنتجتت  واوزيع  وتسو4ق  أيع 

الصيدالنية وشبه الصيدالنية ؛

والحمتدات الحليب   بغذية 

 و ت إلى ذلك ؛

وحيتزة  و راقبة  واور4د  إدارة 

واوزيع ؛

الطبية  واألجهزة  األدو4ة  صرف 

املنتجتت  جميع  وكذلك  املعمقة، 

وبشك1  األخرى لالحتكتر الصيدالني، 

بعم، احقيق جميع العمليتت التجتر4ة 

والصنتعية  والتصدير  واالستيراد 

وبشك1  واملتلية  والعقتر4ة  واملنقولة 

بو جزئيت  كليت  بو غير  بتشر،   بتشر 

املحددة بو بي بشيتء  ألي  ن األشيتء 

 متثلة بو ذات صلة  ن املحتم1 با 

تعزز اطو4ر النشتط االجتمتعي.

بحكتم  الرغم  ن  على   : اإلدارة 

تعييا  ديرة  ام  بعاله،   15 املتدة 

السيدة  غير  حددة  لفترة  الشركة 

الجنسية  صوفيت  ن  الجيزولي 

الهو4ة  أطتقة  واحم1  املغربية، 

الوطنية رقم :

 واملقيمة في  دينة الحر4ة رقم 798 

املحمدية.
درهم   111.111  : املتل  ربس 

 قسمة إلى 1111 حصة اكتتبت فيهت 

أتلكت 1  ن  درهم   111 لك1 حصة 

قب1 املستهم الوحيد.

السنة االجتمتعية :  ن فتاض ينتير 

إلى 31 ديسمبر.

املدة : 99 سنة.

لكتاب  القتنوني  اإليداع  ام 

املحكمة االأتدائية أتملحمدية أتتر4خ 

اافتقية  أموجب   (1(1 22  ترس 

رواردام رقم 7619).
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ALTINNOVA
SARL AU

التصفية املبكرة
أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

لشركة   (1(1 فتاض  ترس  أتتر4خ 

.ALTINNOVA SARL AU

 CENTRAL قرهت االجتمتعي : شترع 
 ،15 رقم   2 الطتأق   PARC IMM D
التجتري  أتلسج1  املحمدية  سج1 

 25809 رقم  احت  املحمدية  ملدينة 

قرر  ت يلي :

الح1 املبكر للشركة بعاله اأتداء 

 ن اتر4خ فتاض  ترس 1)1).

 34BLOC تعييا  ح1 التصفية ب

 E RUE EL MNARA HAY NAHDA,

.KHOURIBGA

بست ة  العبدالوي  السيد  تعييا 

 صفي للشركة.

أتملحكمة  القتنوني  إيداع  ام 

االأتدائية أتملحمدية أتتر4خ 23  ترس 

1)1) احت رقم 1118157)17111).
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FG DRILL
ش.م.م

اأسيس
أمقت�صى عقد عرفي  سج1 أتتر4خ 
القتنوا  وضع  ام   (1(1 22  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة الصفتت التتلية :

1 - التسمية : FG DRILL ش.م.م.

االستيراد   : الهدف االجتمتعي   -  2

عت ة  وبصفة  املتتجرة،  والتصدير، 

الصنتعية  التجتر4ة،  العمليتت  ك1 

املنقولة  الغير  بو  املنقولة  املتلية 

غير  بو  أطر4قة  بتشرة  املتعلقة 

 بتشرة أتألنشطة املذكورة بعاله بو 

 ن شأنهت املستهمة في اطو4ر الشركة.

3 - املقر االجتمتعي :  كتب رقم 6 
) ت أيا الطتأقيا( زاو4ة شترع الجيش 

اتشفيا  أن  يوسف  وشترع  امللكي 

وزنقة فرحتت حشتد، القنيطرة.

4 - املدة : 99 سنة اأتداء  ن يوم 

إذا  إال  التجتري  أتلسج1  التسجي1 

تعرضت الشركة للح1 املسبق بو ام 

امديدهت.
 111.111  : ربسمتل الشركة   -  5

حصة  ن   1111 إلى  درهم  قسم 

الواحدة  للحصة  درهم   111 فئة 

واملفصلة كمت يلي :

400 حصة  ن  العرو�صي سميرة 

فئة 111 درهم للحصة الواحدة ؛

الصتفي سلمى 300 حصة  ن فئة 

111 درهم للحصة الواحدة ؛

300 حصة  ن فئة  الصتفي عمر 

111 درهم للحصة الواحدة.
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التسيير املشترك أيا   : املسير   -  6

واآلنسة  سميرة  العرو�صي  السيدة 

الصتفي سلمى نتدية ملدة غير  حدودة.

7 - السنة االجتمتعية : ابدئ أفتاض 

ينتير وانتهي يوم 31 ديسمبر  ن نفس 

السنة  ت عدا السنة األولى ابتدئ  ن 

اتر4خ التسجي1 في السج1 التجتري.

التجتري  أتلسج1  التقييد  ام 

للمحكمة االأتدائية أتلقنيطرة احت 

رقم 59837.
أمثتأة  قتطف وبيتا
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PRESTIGE LOOK OPTIC

SARL AU

Au capital de 111.111 dhs

 Siège social : N°176 bis

 (, AVENUE HASSAN I,

KHEMISSET

أتتر4خ  عرفي  عقد   أموجب 

11  ترس 1)1) اقرر اأسيس شركة 

الشر4ك  ذات  سؤولية  حدودة 

الوحيد أتلخصتئص التتلية :

 PRESTIGE : شركة  التسمية   -  1

.LOOK OPTIC

- الشك1 القتنوني : شركة ذات   2

 سؤولية  حدودة الشر4ك الوحيد.

شترع   : االجتمتعي  املقر   -  3

 ،2 الحسن األول، الرقم 176،  كرر 

الخميستت.

بخصتئي   : الهدف االجتمتعي   -  4

البصر4تت.

:  حدد  ربس املتل االجتمتعي   -  5

 111 درهم أقيمة   111.111 في  بلغ 

درهم للحصة.

السيدة  تعييا  ام   : التسيير   -  6

وحيدة  كمسيرة  لطيفة  نصوري 

للشركة.

 : الوطنية  البطتقة  رقم   -  7

.X151516

أتتر4خ  الشركة  تسجي1  ام   -  8 

رقم  احت   (1(1 11  ترس 

RC(9((1/(13 أتملحكمة االأتدائية 

الخميستت.
اإل حتء : املسيرة
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ائتمتنية اكنيك بسيسطتنس ش.ذ.م.م.

111، شترع ولي العهد

طنجة

شركة إس. أو4لدينغ سيستيم 

ش.ذ.م.م.

 SOCIETE I.C. BUILDING

SYSTEMS

SARL
ربسمتلهت : 20.000 درهم

 قرهت االجتمتعي : طنجة،  ركز 

NREA،183 شترع ولي العهد،  كتب 
رقم 13، الطتأق األر�صي

س.ت : 135)11

احو14 املقر االجتمتعي
قرارات  ححر  أموجب    -  1

للشركتء  االستثنتئي  العتم  الجمع 

22  ترس  أتتر4خ  أطنجة  املنعقد 

1)1) للشركة املسمتة إ.س أو4لدينغ 
سيستيم ش.ذ.م.م. ربسمتلهت 20.000 

أطنجة،  االجتمتعي  درهم  قرهت 

 ركز NREA، 183 شترع ولي العهد، 
 كتب رقم 13، الطتأق األر�صي، اقرر 

 ت يلي :

املقر  احو14  على  املصتدقة 

العنواا  للشركة  ن  االجتمتعي 

الجديد  العنواا  إلى  بعاله  املذكور 

والذي بصبض كتآلتي : طنجة، املنطقة 

 ،3 رقم  الصنتعية  غوغة،  مر 

القطعة رقم 88، الطتأق األر�صي.
القتنوا  )4(  ن  الفص1  تعدي1 

النظتم  واحييا  للشركة  األست�صي 

األست�صي للشركة.

ام اإليداع القتنوني لدى املحكمة 

31  ترس  أتتر4خ  أطنجة  التجتر4ة 

1)1) احت رقم 11918).
 قتطف وبيتا النشر

ائتمتنية اكنيك بسيسطتنس 
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ائتمتنية اكنيك بسيسطتنس ش.ذ.م.م.

111، شترع ولي العهد

طنجة

SOCIETE SAMARA CAR
SARL AU

الشركة سمترا كتر
ش.ذ.م.م.

 ذات الشر4ك الوحيد
ربسمتلهت : 111.111 درهم

 قرهت االجتمتعي : طنجة، إقت ة 
حمزة شترع  والي يوسف

 الطتأق 1، شقة 1
س . ت : 38969

استقتلة وتعييا  سير جديد للشركة
الشر4ك  قرارات  أموجب    -  1
الوحيد للشركة «سمترا كتر ش.ذ.م.م. 
أتتر4خ الوحيد  الشر4ك   ذات 

 23  ترس 1)1) ربسمتلهت 111.111 
أطنجة،  االجتمتعي  درهم  قرهت 
يوسف  شترع  والي  حمزة،  إقت ة 
يوسف  السيد   ،1 شقة   ،1 الطتأق 
الوحيد  املسير  أصفته  أو حسن 
الحصص  لجميع  واملتلك  للشركة 

االجتمتعية قرر  ت يلي : 
يوسف  السيد  استقتلة  قبول 
أو حسن، الحت 1 للبطتقة الوطنية 
رقم K1777311،  ن  نصبه كمسير 
ش.ذ.م.م.  كتر  سمترا  للشركة  وحيد 
ذ ته  ذات الشر4ك الوحيد  ع إأراء 

خالل فترة التسيير الستأقة.
الركينة،  السيدة  نى  تعييا 
رقم  الوطنية  للبطتقة  الحت 1 
طر4ق  القتطنة أطنجة،   ،K((7((1
 ،43 رقم  إقت ة  نسي1  العشتق، 
كتر  «سمترا  للشركة  وحيدة   سيرة 
ش.ذ.م.م. ذات الشر4ك الوحيد وذلك 
صالحيتت  غير  حدودة،  ع   ملدة 

الزام الشركة ااجته األغيتر.
احييا النظتم األست�صي للشركة.

ام اإليداع القتنوني لدى املحكمة 
31  ترس  أتتر4خ  أطنجة  التجتر4ة 

1)1) احت رقم 11917).
 قتطف وبيتا النشر

ائتمتنية اكنيك بسيسطتنس 
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ائتمتنية اكنيك بسيسطتنس ش.ذ.م.م.
111، شترع ولي العهد

طنجة

  SOCIETE CME WINDF ARM
SAFI S.A

الشركة س.إم. بو و4ندفتر اسفي
ش.م.

ربسمتلهت : 300.000 درهم
 قرهت االجتمتعي : طنجة، شترع 

حر4ري، إقت ة حليمة، فوق الطتأق 
األر�صي رقم 16
س . ت : 69469

الز4تدة في ربسمتل الشركة
تغيير تسمية الشركة 

وتغيير بعحتء املجلس اإلداري
1 -  أموجب قرارات  ححر الجمع 
العتم املختلط املنعقد أطنجة أتتر4خ 
املسمتة  للشركة   (1(1 فتاض  ترس 
ش.م.  اسفي  و4ندفترم  س.ام.بو 
درهم  قرهت   300.000 ربسمتلهت 
حر4ري،  شترع  أطنجة،  االجتمتعي 
الطتأق األر�صي  فوق  إقت ة حليمة، 

رقم 16، اقرر  ت يلي :
الز4تدة في ربـسمتل الشركة أمقدار 
700.000 وذلك أإصدار 7000 سهم 

جديد  ن فئة 111 درهم للسهم.
بصبض  الذي  الشركة  إسم  تغيير 
 GREEN OF AFRICA   :  نذ اليوم 

.DAKHLA  /  GOA DAKHLA
 LEON السيد  استقتلة 
 JOANNES HUBERTUS MARIE
MARIE VANKAN  ن  نصبه 
وتعييا  اإلداري  أتملجلس  كعحو 

بعحتء جدد للمجلس اإلداري.
 GREEN OF AFRICA
في  املسجلة   INVESTMENT S.A
السج1 التجتري أتلدار البيحتء رقم 
أتلدار  االجتمتعي  389469،  قرهت 
 7.5 كلم  افراوتي،  عمترة  البيحتء، 
واملمثلة  السبع،  عيا  الربتط  طر4ق 
ادري�صي  رشيد  السيد  شخص  في 
التعر4ف  لبطتقة  الحت 1  قيطوني، 
الوطنية رقم )C13(37، املزداد سنة 
أتلدار  القتطن   ،1961 بغسطس   2

البيحتء، 8 شترع الحق1 الطو14.
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سقوط،  غربي  جمي1  السيد 

سنة املزداد  الجنسية،   ألجيكي 

للبطتقة  الحت 1   1973 بكتوبر   7  

القتطن   A700974 رقم  الوطنية 

اجزئة فلور4دا،   13 أتلدار البيحتء، 

كتليفورنيت.

السيد احمد نقوش، املزداد سنة 

للبطتقة  الحت 1   1955 ينتير   19

القتطن   M49297 رقم  الوطنية 

أتلدار البيحتء، اجزئة الكوليا 1 رقم  

26، سيدي  عروف.

املزداد سنة  السيد ا يا وكر4م، 

للبطتقة  الحت 1   ،1986 2  ترس 

القتطن   BJ359800 رقم  الوطنية 

أتلدار البيحتء، الحي املحمدي، عيا 

السبع.

استقتلة السيد حسن النظير  ن 
اإلداري  للمجلس  كرئيس   نصبه 

رئيست  نقوش  بحمد  السيد  وتعييا 

وبتلتتلي  اإلداري  للمجلس  جديدا 

 8  ،7  ،2  تعدي1  قتحيتت الفصول 

األست�صي  القتنوا  16  ن   ،3 و 

للشركة.

ام اإليداع القتنوني لدى املحكمة 

31  ترس  التجتر4ة أطنجة في اتر4خ 

1)1) احت رقم 11919).
 قتطف وبيتا النشر

ائتمتنية اكنيك بسيسطتنس 
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HUILERIE ETAJ SARL
ربسمتلهت : 11.111.111 درهم

 قرهت االجتمتعي : اتور4رت، الحي 

الصنتعي، رقم 88

الز4تدة في ربس  تل الشركة
تغيير النظتم األست�صي للشركة

املنعقد  االستثنتئي  العتم  الجمع 

للشركة   (1(1 فبراير   19 أتتر4خ 

 HUILERIE ETAJ SARL املسمتة 

ذات  سؤولية  حدودة  شركة 

درهم   1.111.111 ربسمتلهت 

واملتواجد  قرهت االجتمتعي اتور4رت، 

الحي الصنتعي، رقم 88 قر قرر :

الشركة  ربس  تل  في  الز4تدة 

وذلك  درهم   11.111.111 أمبلغ 

أإصدار 111.111 حصة جديدة  ن 

الواحدة  للحصة  درهم   111 قيمة 

وذلك  أكت لهت  وسددت  اكتتبت 

أمعتدلتهت  ع ديوا جتر4ة و ستحقة 

 CONSERVVERIE شركة  حوزة  في 

ذات  سؤولية  شركة   SAFAA

وجدة  التجتري  السج1   حدودة 

الغتء  الشركتء  وقرر   ،11171 رقم 

حق افحلية االكتتتب لصتلح شركة 

CONSERVERIE SAFAA شركة ذات 
 سؤولية  حدودة السج1 التجتري 

وقبولهت كشر4ك   11171 وجدة رقم 

جديد.

اثر ذلك بصبض ربس  تل الشركة 

إلى  درهمت  قسمت   11.111.111

111.111 حصة  ن فئة 111 درهم 

 »6» تغيير إثر ذلك الفص1  للواحدة. 

األست�صي  القتنوا  «7«  ن  والستبع 

للشركة.

للشركة  األست�صي  النظتم  تغيير 

العتم  الجمع  هذا  لقرار  وفقت 

االستثنتئي.

أمصلحة  القتنوني  اإليداع  ام 

املحكمة   لدى  الحبط  كتتأة 

السج1  أتتور4رت،  االأتدائية 

22  ترس  أتتر4خ   745 التجتري رقم 

.(1(1
لإلشترة والتنبيه
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AMLAL GHARB
شركة  حدودة املسؤولية

ربسمتلهت : 111.111 درهم

 قرهت االجتمتعي : 23، شترع انوال 

إقت ة فلوري 11  كتب رقم 4

القنيطرة

اأسيس الشركة
سج1  عرفي  عقد  أمقت�صى 

أتلقنيطرة أتتر4خ 22 ينتير 1)1) حرر 

لشركة  حدودة  األست�صي  القتنوا 

املسؤولية احم1 املواصفتت التتلية :

AFANAL : التسمية

التدأير   : هدف الشركة   : الهدف 

األشغتل  املقتلع،  واالستغالل 

املختلفة ونق1 البحتئع.

شترع   ،23  : االجتمتعي  املقر 

انوال إقت ة فلوري 11  كتب رقم 4 

القنيطرة.

املدة : تسعة وتسعوا سنة )99).

: حدد ربس  ربس املتل االجتمتعي 

املتل في  بلغ 111.111 درهم  قسمة 

على  1111 حصة أقيمة 111 درهم 

للحصة الواحدة  خصصة للشركتء.

السيد الغر4ب نبي1 250 حصة .

السيد اوب1 لحسن 250 حصة.

 250 هللا  عبد  ازوكتي  السيد 

حصة.

 250 نوف1  املسعودي  السيد 

حصة.

قب1  الشركة  ن  ادار   : اإلدارة 

املسير السيد اوب1 لحسن،  زداد في 

8 يوليو 1977  غربي، حت 1 لبطتقة 

.G331759 التعر4ف الوطنية رقم

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 

31 ديسمبر.

إلنشتء   %5 اقتطع   : األربتح 

و4خصص  القتنوني  االحتيتطي  املتل 

الفتئض حسب قرار الشركتء.

ام تسديد الحصص   : الحصص 

درهم   111.111 قدره  أمت  نقدا 

بودعت في صندوق الشركة.

ام   : القتنوني  اإليداع   : ثتنيت 

اإليداع القتنوني أتملحكمة االأتدائية 

أتلقنيطرة أتتر4خ 24  ترس 1)1) وام 

التجتري  أتلسج1  الشركة  تسجي1 

احت رقم 59761.
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 GROUPE PEDAGOGIQUE
PRIVE

HORIZON AL GHARB
 N° 7 ET 8 LOT SUNABEL CITE
 ADMINISTRATIVE MECHRAA

BL KSIRI
ربسمتلهت : 111.111 درهم

اصر4ض أتلتأسيس
أمقت�صى عقد عرفي أتتر4خ فتاض 
أتتر4خ واملسج1   2020  سبتمبر 
ام اأسيس شركة   2020 ينتير   18  

احم1 الخصتئص التتلية :
 GROUPE  : التسمية   
 PEDAGOGIQUE PRIVE

.HORIZON AL GHARB
للتعليم  :  درسة  الهدف 

الخصو�صي.
 8 و   7 رقم   : االجتمتعي  املقر 
اجزئة سونتأي1 الحي االداري  شرع 

ألقصيري.
ربسمتل الشركة :  تئة الف درهم.
العاللي  خليد  السيد   : التسيير 

.D1111(7 أطتقته الوطنية
السج1 التجتري : لقد ام اإليداع 
أتملحكمة  الحبط  أكتتأة  القتنوني 
أتتر4خ   ألقصيري  أمشرع  االأتدائية 
شهر  ترس  والعشر4ن  ن  الثتلث 
السج1  على  والحصول   (1(1

التجتري رقم 111.
345 P

 BEST PERFORMANCE
SYSTEMS
ش.ذ.م.م.

املقر االجتمتعي : 62 شترع املقتو ة 
الطتأق 4 رقم 7 الدار البيحتء

أيع الحصص
العتم  الجمع  ملقتحيتت  طبقت 
الغير العتدي أتتر4خ 16 فبراير 1)1).

امت املصتدقة أتإلجمتع على أيع 
جميع الحصص التي في حوزة السيدة 
حصة   1111 وهي  خدوجة  الفقير 
أقيمة  درهم وذلك   111.111 أمبلغ 
الواحدة للسيد  درهم للحصة   111
بصبض  الذي  العز4ز  عبد  الطتيس 
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الحصص  لجميع  القتنوني  املتلك 

كمت  الشركة.  ربس  تل  اكوا  التي 

امت املصتدقة على استقتلة السيدة 

كمسيرة  خدوجة  ن  هت هت  الفقير 

العز4ز  الطتيس عبد  السيد  وتعييا 

كمسير وحيد للشركة وذلك ملدة غير 

 حددة.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

أتتر4خ البيحتء  أتلدار   التجتر4ة 

 23  ترس 1)1) احت رقم 771376.

346 P

SALMANE FONDERIE

SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة

ذات الشر4ك الوحيد

ربسمتلهت : 900.000 درهم

املقر االجتمتعي : رقم 115 اجزئة 

سوق الخميس ظهر املحلة وجدة

تعييا  سير جديد
الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

املؤرخ أتتر4خ 17 فبراير 1)1) لشركة 

 SALMANE FONDERIE SARL

ذات  سؤولية  حدودة  شركة   AU

ذات الشر4ك الوحيد عنواا  قرهت 

سوق  اجزئة   115 رقم  االجتمتعي 

وجدة   60020 املحلة  الخميس ظهر 

السج1  في  التقييد  رقم  املغرب 

التجتري 1119) اقرر  ت يلي :

عمتري  صطفى  السيد  تعييا 

لبطتقة  الحت 1  جديدا   سيرا 

التعر4ف الوطنية رقم ف 6603257 

 غربي الجنسية املزداد أوجدة أتتر4خ 

11  ترس 1971.

ام اإليداع القتنوني لدى املحكمة 

التجتري  أتلسج1  أوجدة  التجترة 

أتتر4خ 4  ترس 1)1) احت رقم 783.
 لخص  ن بج1 النشر

347 P

KOUTOUBIA RESORT

SARL

شركة ذات  سؤولية  حدودة

ربسمتلهت : 70.000.000 درهم

املقر االجتمتعي : 17،  مر دي ليوا 

حي الرجتء الدار البيحتء

RC N° 181.1(5

افو4ت حصص اجتمتعية

احديث و وافقة النظتم األست�صي 

 ع القتنوا رقم 1.19)

أمقت�صى  داولة الجمعية العت ة 

االستثنتئية أتتر4خ 31 ديسمبر 2020 

 KOUTOUBIA RESORT لشركة 

SARL اقرر  ت يلي :

 500.000 فو4ت  على  املوافقة   

شركة  اجتمتعية  ن  حصة 

إلى   KOUTOUBIA HOLDING SA

 GROUPE KOUTOUBIA شركة 

بصبحت  التي   LITTAAMIR SA

املكونة  الحصص  امتلك  جموع 

لربسمتل الشركة.

الفص1  عدل  لذلك   نتيجة 

)الربسمتل  األست�صي  النظتم  7  ن 

االجتمتعي( الذي بصبض كتآلتي :

إلى  درهم  قسمة   70.000.000

أملك  اجتمتعية  حصة   700.000

 GROUPE شركة  الوحيد  الشر4ك 

KOUTOUBIA LITTAAMIER SA

ذات  شركة  إلى  الشركة  احو14 

 سؤولية  حدودة بشر4ك وحيد.

األست�صي  النظتم  وتغيير  تعدي1 

الجديد  التشريع  حسب  للشركة 

1.19)  تمم  رقم  القتنوا  أتطبيق 

املتعلق   5.96 رقم  للقتنوا  و عدل 

أتلشركتت ذات املسؤولية املحدودة.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 

أتلدار  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 

 (1(1 فبراير   22 أتتر4خ  البيحتء 

احت رقم 766683.
 ن بـج1 اإليجتز والبيتا
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AKS DIFFUSION SARL

شركة ذات  سؤولية  حدودة

ربسمتلهت : 2.898.700 درهم

املقر االجتمتعي : عمترة افراوتي، كلم 

7.5 طر4ق الربتط )عيا السبع(

السج1 التجتري : 226.335

الز4تدة في الربسمتل االجتمتعي

 وافقة النظتم األست�صي  ع القتنوا 

رقم 1.19)

االستثنتئية  العت ة  الجمعية 

للشركة   2020 ديسمبر   31 أتتر4خ 

 AKS DIFFUSION SARL املسمتة 

ش.م.م. قررت  ت يلي :

االجتمتعي  الربسمتل  في  الز4تدة 

أمبلغ قدره 1.811.111 درهم لرفعه 

 ن 1.198.711 درهم إلى 2.898.700 

درهم عن طر4ق إنشتء 18.111 حصة 

جديدة  ن فئة 111 درهم للواحدة.

إقرار الز4تدة في الربسمتل املذكور 

درهم   2.898.700 في  حدد  والذي 

 قسمة إلى 28.987 حصة اجتمتعية 

درهم للواحدة  حررة   111  ن فئة 

أتلكت 1  قسمة كتآلتي :

26.383 حصة اجتمتعية لشركة 

 2604 و   GROUPE AKSAL SA

 OURTAN حصة اجتمتعية لشركة 

.INVEST SARL AU

األست�صي  النظتم  وتغيير  تعدي1 

الجديد  التشريع  حسب  للشركة 

1.19)  تمم  رقم  القتنوا  أتطبيق 

املتعلق   5.96 رقم  للقتنوا  و عدل 

أتلشركتت ذات املسؤولية املحدودة.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 

أتلدار  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 

 (1(1 فبراير   22 أتتر4خ  البيحتء 

احت رقم 766684.
 ن بـج1 اإليجتز والبيتا
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AKS EXPERIENCE SARL

شركة ذات  سؤولية  حدودة

ربسمتلهت : 53.511.111 درهم

املقر االجتمتعي : عمترة افراوتي، كلم 

7.5 طر4ق الربتط )عيا السبع(

السج1 التجتري : 911.)3)

الز4تدة في الربسمتل االجتمتعي

 وافقة النظتم األست�صي 

 ع القتنوا رقم 1.19)

االستثنتئية  العت ة  الجمعية 

للشركة   2020 ديسمبر   31 أتتر4خ 

 AKS EXPERIENCE SARL املسمتة 

ش.م.م. قررت  ت يلي :

االجتمتعي  الربسمتل  في  الز4تدة 

درهم   11.811.111 قدره  أمبلغ 

إلى  درهم   11.711.111 لرفعه  ن 

53.511.111 درهم عن طر4ق إنشتء 

118.111 حصة جديدة  ن فئة 111 

درهم للواحدة.

إقرار الز4تدة في الربسمتل املذكور 

 53.511.111 في  حدد  والذي 

حصة   535.111 إلى  درهم  قسمة 

درهم   111 فئة  اجتمتعية  ن 

أتلكت 1  قسمة  للواحدة  حررة 

كتآلتي :

اجتمتعية  حصة   535.363

GROUPE AKSAL SA  لشركة 

 و 1617 حصة اجتمتعية للسيد زهير 

بأو لحج1 اإلدري�صي.

األست�صي  النظتم  وتغيير  تعدي1 

الجديد   التشريع  حسب  للشركة 

1.19)  تمم  رقم  القتنوا  أتطبيق 

املتعلق   5.96 رقم  للقتنوا  و عدل 

أتلشركتت ذات املسؤولية املحدودة.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 

أتلدار  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 

 (1(1 فبراير   22 أتتر4خ  البيحتء 

احت رقم 766680.
 ن بـج1 اإليجتز والبيتا

350 P
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J.C.R.S RABAT
اأسيس شركة  حدودة املسؤولية

ابعت للعقد العرفي ام وضع قوانيا 
الشركة  حدودة املسؤولية املسجلة 
احت  أتلربتط  التجتري  السج1  في 

رقم 151175 أتملميزات التتلية :
.J.C.R.S RANBAT : التسمية

: التجترة التوزيع في املواد  الهدف 
واآلالت والبحتئع املستعملة.

السيترات  بجزاء  في  التجترة 
والسيترات املستعملة.

االسغتل العت ة و واد البنتء.
التجترة في املالبس واالحدية.

شراء أيع األثتث واملعدات ولوازم 
املكتاب وآالت الطبتعة وغيرهت.

30، زنقة احمد   : املقر االجتمتعي 
الوكيلي شقة 8 حستا الربتط.

املدة : 99 سنة.
في  بلغ  حدد   : الربسمتل   
 1111 إلى  درهم  قسمة   111.111
حصة اجتمتعية  ن فئة 111 درهم 

للواحدة.
اإلدارة : الشركة يسيرهت السيداا 

املالخ شكري األعيد جمتل.
في  ابتدئ   : االجتمتعية  السنة   

فتاض ينتير وانتهي في 31 ديسمبر.
الربض  5%  ن  اقتطع   : األربتح 
طبقت  القتنوني  لالدختر  الصتفي 
للقتنوا والبتقي يوضع احت اصرف 

الجمع العتم العتدي.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

التجتر4ة أتلربتط.
351 P

ARI FOOD
اصفية شركة

لشركة استثنتئي  اجتمتع   إثر 
االجتمتعي  املقر  في   ARI FOOD  
على الستعة   (1(1 يوم فتاض فبراير 

العتشرة صبتحت أححور الشركتء :
الحت 1  السيد  راد  هداوي 
عدد  الوطنية  التعر4ف  لبطتقة 
وبعد نقتش طو14 حول   BJ(18581
الوضعية املتلية للشركة قرر الشركتء 

وبتإلجمتع ح1 هذه اآلخيرة.

السيد  راد  هداوي  تعييا  وام 
املقر  في  كمصفي للشركة وام ذلك 
االجتمتعي ب 116 شترع عقيد العالم 

الدار البيحتء.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
التجتر4ة أتلدار البيحتء يوم 2  ترس 

1)1) احت رقم 628467.
352 P

ELECTRITEL
اصفية شركة

لشركة  استثنتئي  اجتمتع  إثر 
االجتمتعي  املقر  في   ELECTRITEL
على الستعة   2020 ديسمبر   31 يوم 

العتشرة  صبتحت أححور الشركتء :
الحت 1  حنصتلي،  السيد  حمد 
رقم  الوطنية  التعر4ف  لبطتقة 
وبعد نقتش طو14 حول   B((91(6
الوضعية املتلية للشركة قرر الشركتء 

وبتإلجمتع ح1 هذه األخيرة.
وام تعييا السيد  حمد حنصتلي 
املقر  في  كمصفي للشركة وام ذلك 
 1 ألوك   A عمترة   : ب  االجتمتعي 
الدار  أتنورا ت   3 رقم  الرابع  الشطر 

البيحتء.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
أتتر4خ البيحتء  أتلدار   التجتر4ة 
 25 فبراير 1)1) احت رقم 767587.
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ابيجايل
شركة ذات  سؤولية  حدودة

ذات الشر4ك الوحيد
احو14 املقر االجتمتعي

أمقت�صى عقد عرفي  حرر أتلربتط 
قرر الشر4ك   (1(1 ينتير   19 أتتر4خ 
الوحيد لشركة بأيجتي1 شركة ذات 
الشر4ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 
التجتري عدد  السج1  ذات  الوحيد 
العوفي  صونية  السيدة   138317
الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  الحت لة 

رقم D611835  ت يلي :
احو14 املقر االجتمتعي  ن : املركز 
التجتري الربتط ستنتر، شترع إنتو4ن، 

 حR1-191 1 اكدال الربتط.

22، زنقة جب1  و�صى، شقة   : إلى 

3، اكدال، الربتط.

4  ن  الفص1  تعدي1  ام  وعليه 

القتنوا األست�صي.

اإليداع  ام   : القتنوني  اإليداع 

القتنوني أتملحكمة التجتر4ة أتلربتط.

354 P

PINK CITY ENTREPRISES
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE

AU CAPITAL DE 111.111 

DIRHAMS

SIEGE SOCIAL : CASABLANCA 

GROUPE ATTAKKADDOUM 

GH( - 17

2éme étage sidi bernoussi

افو4ت 333 حصة

عرفي  ؤرخ  عقد  أموجب 

 (1(1 8  ترس  في  البيحتء  أتلدار 

حصة   333 افو4ت  الشر4كتا  قرر 

حصة   166 احمد  عتدل  السيداا 

سمير بحمد 167 حصة أقيمة  تلية 

قدرهت 111 درهم للحصة 33.300.00 

درهم لفتئدة السيد صديق احمد  ن 

حصصهمت في الشركة.

الشك1  على  الحصص  اوزيع 

التتلي: 

السيد عتدل بحمد شر4ك و سير، 

الفردوس،  إقت ة  أتلبيحتء،   قيم 

 جموعة 17، عمترة 193، شقة 15، 

334 حصة  له  حي الحسني،  األلفة، 

 ت  جموعه 33.400 درهم.

السيد سمير احمد شر4ك و سير، 

الفردوس،  إقت ة  أتلبيحتء،   قيم 

 ،04 شقة   ،98 عمترة   ،23  جموعة 

333 حصة  له  حي الحسني،  األلفة، 

 ت  جموعه 33.30 درهم.

شر4ك  بحمد  صديق  السيد 

 ،5324 أتلهند،  و سير،  قيم 

حصة  ت  جموعه   333 له  جيبور، 

33.300 درهم.

كتتأة الحبط   : اإليداع القتنوني 

البيحتء  أتلدار  التجتر4ة  أتملحكمة 

24  ترس  احت رقم 771599 أتتر4خ 

.(1(1

355 P

SNR TRADE SARL

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة

أتتر4خ الشركتء  قرار   أموجب 

 17  ترس 1)1) اقرر اأسيس شركة 

ذات  سؤولية  حدودة وابعت لذلك 

قتسم  بأو  السيدة  اتكوا  ن  فإنهت 

سيدي  الشهدي  والسيد  نعيمة 

 حمد.

نشتط الشركة :

املنتجتت  جميع  وبيع  شراء 

والسلع  الختم  واملواد  واألصنتف 

املحلية االخرى.

املنتجتت  جميع  في  التجترة 

الغذائية بو جميع املنتجتت األخرى.

املقتو ة  شترع   89 الشركة   قر 

رقم 1) الربتط.

 SNR TRADE  : الشركة  تسمية 

.SARL

سنة اأتداء  ن اتر4خ   99  : املدة 

إحداثهت الفعلي.

ربس املتل : حدد في 11.111 درهم 

 111 حصة أقيمة   111  قسم على 

درهم للواحدة.

قتسم  بأو  السيدة   : التسيير 

نعيمة.

التوقيع : التوقيع الفردي للسيدة 

بأو قتسم نعيمة.

ام اإليداع القتنوني لدى املحكمة 

بأر14  فتاض  أتتر4خ  أتلربتط  التجتر4ة 

1)1) احت رقم 151837.
وهذا أمثتأة  قتطف وبيتا

356 P
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LAVAGE ADIL
SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة
بشر4ك وحيد

ربسمتلهت يبلغ 111.111 درهم
املقر االجتمتعي : رقم 179 اجزئة 

615E111H الحتج سليمتا
الربتط
تغيير

الجمع  في  ححر  جتء  ملت  ابعت 
أتتر4خ املنعقد  االستثنتئي   العتم 

22 فبراير 1)1) اقرر  ت يلي :
االجتمتعي  النشتط  اوسيع 
أتلتقسيط  اتجر  أإضتفة  للشركة 
ملنتجتت التنظيف وغس1 السيترات 

عوض الغسي1 والتنظيف.
وضع قتنوا بست�صي جديد  رفق 

أمت سبق  ن التعديالت.
ام اإليداع القتنوني لدى املحكمة 
التجتر4ة أتلربتط في 30  ترس 1)1) 

احت رقم )31)11.
وهذا أمثتأة  قتطف وبيتا

 357

ESTREET
SARL AU

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات شر4ك وحيد

الوحيد  الشر4ك  قرار  أموجب 
أتتر4خ 16  ترس 1)1) اقرر اأسيس 
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
شر4ك وحيد. وابعت لذلك فإنهت اتكوا 

 ن السيد انوش  حمد.
نشتط الشركة :

البر جة وجميع األعمتل املتعلقة 
أتملعلو يتت.

خد تت  تنوعة.
 قر الشركة : )1  كرر زنقة لبنتا 

الشقة رقم 3 حي املحيط الربتط.
 ESTREET SARL : تسمية الشركة

AU
سنة اأتداء  ن اتر4خ   99  : املدة 

إحداثهت الفعلي.
 111.111 في  حدد   : املتل  ربس 
درهم  قسم إلى 1111 حصة أقيمة 

111 درهم للواحدة.

التسيير : السيد انوش  حمد.
التوقيع : السيد انوش  حمد.

ام اإليداع القتنوني لدى املحكمة 
30  ترس  أتتر4خ  أتلربتط  التجتر4ة 

1)1) احت رقم 151791.
وهذا أمثتأة  قتطف وبيتا

358 P

FAST WAY CAR
SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة
بشر4ك وحيد

ربسمتلهت يبلغ 11.111 درهم
املقر االجتمتعي : شترع  حمد 

الخت س عمترة 31 الطتأق األول
إقت ة الكو ير اتأر4كت سال

تغيير املقر االجتمتعي
أتتر4خ  أمقت�صى  داوالت 
إا الجمعية العت ة   (1(1 5  ترس   

غير العتدية قد قررت :
تغيير املقر االجتمتعي للشركة  ن 
 31 عمترة  الخت س  شترع  حمد   :
الطتأق األول إقت ة الكو ير اتأر4كت 

سال.
: عمترة الدكتلي  إلى العنواا التتلي 
رقم 22 الطتأق الثتلث عمترة 3 زنقة 

سبو بكدال الربتط.
وضع قتنوا بست�صي جديد  رفق 

أمت سبق  ن التعديالت.
اإليداع  ام   : القتنوني  اإليداع 
لدى  الحبط  أكتتأة  القتنوني 
أتتر4خ بسال  االأتدائية   املحكمة 

29  ترس 1)1) احت رقم 36317.
وهذا أمثتأة  قتطف وبيتا

 359

SADEAN
شركة ذات  سؤولية  حدودة

بشر4ك وحيد
اأسيس شركة

عرفي  حرر  عقد  أمقت�صى 
ام   (1(1 فبراير   16 أتتر4خ  أتلربتط 
إنشتء شركة ذات  سؤولية  حدودة 
الختصيتت  ذات  وحيد  بشر4ك 

التتلية :

SADEAN SARL AU : االسم

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

 سؤولية  حدودة بشر4ك وحيد.

املوضوع االجتمتعي :

بعمتل البنتء وبعمتل  ختلفة.

االستيراد والتصدير.

صيتنة الشبكة املتئية.

صيتنة اإلدارة والحدائق.

صيتنة  تعددة األغراض.

يوم  اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 

التقييد في السج1 التجتري.

شترع واد سبو شقة   ،23  : املقر 
رقم 5 بكدال الربتط.

درهم   111.111  : الربسمتل 

فئة  حصة  ن   1111 إلى   قسمة 

111 درهم للحصة الواحدة.

الحصص : السيد البشير الكر تط 

1111 حصة.

السيد البشير الكر تط   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

 حدودة.

السج1 التجتري رقم : 151777.

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 

31 ديسمبر  ن ك1 سنة.
التجتري  أتلسج1  التقييد  رقم 

.151777

360 P

السفتر ختلد

خبير  حتسب

الهتاف : 15.37.68.15.59

YASSMINE RIAD ANNAKHIL SARL

CLINIQUE LOUKKOUS
شركة ذات  سؤولية  حدودة

طر4ق الربتط، رقم 119

القصر الكبير

أيع حصص الربسمتل
عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 

 ،(1(1 فبراير   16 أتتر4خ  أتلربتط 

صتدق الجمع العتم الغير العتدي على 

أيع 40 حصة التي هي في  لك السيدة 

لفتئدة  إشراق  العسري  الشر4ف 

السيد ألحتج سمير، وبتلتتلي ام تغيير 

املتدة 6 و7  ن النظتم األست�صي.

أمحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

القصر الكبير أتتر4خ )1  ترس 1)1) 

احت رقم 183.
للخالصة واإلشهتر

361 P

شمس الحستأتت ائتمتنية املحتسبة

GO BIKE
SARL AU

اأسيس شركة
في عرفي  ؤرخ  عقد   أمقت�صى 

البيحتء  أتلدار   (1(1 فبراير   18

الخصتئص  ذات  اأسيس شركة  ام 

التتلية :

GO BIKE : التسمية

ذات  شركة   : القتنونية  الصفة 

الشر4ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف االجتمتعي : أيع الدراجتت 

غيتر  قطع،  النتر4ة  ولدراجتت 

استيراد  أتلجملة،  كتب استشتري، 

واصدير.

ربسمتل الشركة : 111.111 درهم 

 جزبة إلى 1111 حصة  ن فئة 111 

درهم.

اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهتئي.

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 

31 ديسمبر  ن ك1 سنة  ت عدا السنة 

األولى ابتدئ  ن اتر4خ التسجي1.

املقر االجتمتعي : والد عت ر غبولة 

عيا اعتيق امترة.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

شفيق البوري ملدة غير  حددة.

اإليداع  ام   : القتنوني  اإليداع 

التجتر4ة  املحكمة  لدى  القتنوني 

أتلدار البيحتء.
التجتري  أتلسج1  التقييد  رقم 

.196161
اإلشترة والنشر

شمس الحستأتت ائتمتنية املحتسبة

362 P
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 STE PIONNIER DES
GRANDS TRAVAUX

SARL AU
في عرفي  ؤرخ  عقد   أمقت�صى 
ام  قد  أتلربتط،   (1(1 فبراير   16
وضع القتنوا األست�صي لشركة احم1 

الخصتئص التتلية :
 STE PIONNIER DES  : التسمية 

GRANDS TRAVAUX
ذات  شركة   : القتنونية  الصفة 
الشر4ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الهدف االجتمتعي :

بعمتل  تنوعة وبعمتل البنتء.
املدنية  ن  الهندسة  بعمتل 
تشييد وبنتء جميع الحرف واألعمتل 

اإلنشتئية.
على  واإلشراف  وانفيذ  اصميم 
الصحي  الصرف  شبكتت  جميع 

والطرق والشبكتت املختلفة.
نق1 البحتئع واأجير الشتحنتت.

وتشغي1  وشراء  واأجير  إنشتء 
جميع  صتنع  واد البنتء.

األشغتل  آالت  وتسو4ق  استيراد 
العت ة.

درهم   111.111  : املتل  ربس 
فئة  حصة  ن   1111 إلى   قسمة 
درهم للحصة الواحدة  وزعة   111

على الشك1 التتلي :
 1111  : أوجنتا  عز4ز  السيد 

حصة.
اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهتئي.
:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 
31 ديسمبر  ن ك1 سنة  ت عدا السنة 

األولى ابتدئ  ن اتر4خ التسجي1.
املقر االجتمتعي : 48 شترع فتل ولد 

عمير اكدال الربتط.
املسير : السيد عز4ز أوجنتا.

 : التجتري  أتلسج1  التقييد  رقم 
.151819

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
بأر14  فتاض  أتتر4خ  أتلربتط  التجتر4ة 

.(1(1
للموجر والذكر

363 P

HYDROKARST
SA

إغالق فرع اتبع للشركة
ابعت ملححر  جلس إدارة الشركة 
ذات   HYDROKARST الفرنسية 
يونيو   26 أتتر4خ  املنعقد  املستهمة 
2020 أفرنست والذي اقرر  ن خالله 
أتملغرب  للشركة  اتبع  فرع  إغالق 
االجتمتعي  يتواجد  قره  والذي 
أمكتب رقم 1، املنصة رقم 1، قطعة 
املجتز  أقصر  الحرة  املنطقة   ،131

طر4ق الفنيدق، طنجة.
التصر4ض   / القتنوني  اإليداع 

التعديلي :
كتتأة  لدى  القتنوني  اإليداع  ام 
أطنجة  التجتر4ة  للمحكمة  الحبط 
رقم  احت   2020 ديسمبر   7 أتتر4خ 

.236799
ام إيداع التصر4ض التعديلي لدى 
التجتر4ة  للمحكمة  الحبط  كتتأة 
أطنجة أتتر4خ 7 ديسمبر 2020 احت 

رقم )717  ن السج1 الترايبي.
للتلخيص والنشر

 جلس اإلدارة

364 P

HYDROKARST
SA

إغالق فرع اتبع للشركة
ابعت ملححر  جلس إدارة الشركة 
ذات   HYDROKARST الفرنسية 
يونيو   26 أتتر4خ  املنعقد  املستهمة 
2020 أفرنست والذي اقرر  ن خالله 
أتملغرب  للشركة  اتبع  فرع  إغالق 
والذي يتواجد  قره االجتمتعي أزنقة 

الشتو4ة رقم 89 الدار البيحتء.
التصر4ض   / القتنوني  اإليداع 

التعديلي :
كتتأة  لدى  القتنوني  اإليداع  ام 
أتلدار  التجتر4ة  للمحكمة  الحبط 
البيحتء أتتر4خ )1 ينتير 1)1) احت 

رقم 760963.
ام إيداع التصر4ض التعديلي لدى 
التجتر4ة  للمحكمة  الحبط  كتتأة 
أتلدار البيحتء أتتر4خ )1 ينتير 1)1) 

احت رقم 757  ن السج1 الترايبي.
للتلخيص والنشر

 جلس اإلدارة
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STE SSMRT TRANSPORT
SARLAU

اكو4ن شركة  حدودة املسؤولية
أتلربتط  أمقت�صى  ححر  ؤرخ 
وضع  ام   (1(1 29  ترس  أتتر4خ 
القوانيا األستسية لشركة  حدودة 

املسؤولية ذات املميزات التتلية :
واصدير  واستيراد  نق1   : الهدف 

البحتئع.
59 شترع اأن سينت الشقة   : املقر 

11 بكدال الربتط.
سنة اأتداء  ن اتر4خ   99  : املدة 

اكو4ن الشركة.
املتل  ربس  حدد   : املتل  ربس 
درهم،  قسم   111.111 قدره  أمت 
درهم   111 أنسبة  حصة   111 على 
الصندوق  في  ودفعت  للواحدة، 

االجتمتعي للشركة.
األربتح  5%  ن  اؤخذ   : األربتح 

الصتفية للتأسيس االحتيتطي.
فنتا  جهتد  السيد   : الحصص 

1111 حصة.
ادار الشركة  ن طرف   : التسيير 

السيد جهتد فنتا ملدة غير  حدودة.
أكتتأة  ام   : القتنوني  لإليداع 
أتلربتط  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 
احت رقم السج1 التجتري 151635.
366 P

SUNAQUA AGENCY
SARL

AU CAPITAL DE 11.111 DHS
 79AVENUE IBN SINA, (ème

 ETAGE, APPT N° 6, AGDAL
RABAT

RC : 1(1761
أمقت�صى الجمع العتم الغير عتدي 
قرر   (1(1 4  ترس  واملنعقد أتتر4خ 
 SUNAQUA AGENCY شركتء شركة

SARL  ت يلي :
في  حصة   34 أيع  على  املوافقة 
SUNAQUA AGENCY  ن  الشركة 
إلى  السفيتني  السيد  حمد  طرف 

السيد زكر4تء أوشيخي.

في  حصة   33 أيع  على  املوافقة 

 SUNAQUA AGENCY الشركة 

 ن طرف السيد نوف1 السفيتني إلى 

السيد زكر4تء أوشيخي.

في  حصة   33 أيع  على  املوافقة 

 SUNAQUA AGENCY الشركة 

 ن طرف السيد وسيم أنسعيد إلى 

السيد زكر4تء أوشيخي وبذلك بصبض 

أوشيخي  تلكت لجميع  السيد زكر4تء 

حصص الشركة بشر4ك وحيد.

استقتلة السيد  حمد السفيتني 

وتعييا السيد زكر4تء أوشيخي كمسير 

وحيد للشركة ملدة غير  حدودة.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام  لقد 

التجتر4ة  املحكمة  لدى  الحبط 

أتلربتط أتتر4خ 29  ترس 1)1) احت 
رقم 13))11.

367 P

WORLD 360
SARL AU

AU CAPITAL DE 11.111 DHS

 1RUE NOPALEA, LOT 1

SECTEUR 17 BLOC I, HAY RIAD

RABAT

RC : 135111

أمقت�صى الجمع العتم الغير عتدي 
قرر   (1(1 5  ترس  واملنعقد أتتر4خ 

 WORLD 360 SARL شر4ك شركة 

AU  ت يلي :

في  حصة   111 أيع  املوافقة على 

طرف  WORLD 360  ن  الشركة 

السيد  إلى  السفيتني  السيد  حمد 

زكر4تء أوشيخي. وبذلك يصبض السيد 

زكر4تء أوشيخي  تلكت لجميع حصص 

الشركة بشر4ك وحيد.

استقتلة السيد  حمد السفيتني 

وتعييا السيد زكر4تء أوشيخي كمسير 

وحيد للشركة ملدة غير  حدودة.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام  لقد 

التجتر4ة  املحكمة  لدى  الحبط 

أتلربتط أتتر4خ 29  ترس 1)1) احت 
رقم )1))11.

368 P
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 LOGISTIQUE GROUP

TRANS
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 111.111 DHS

SIEGE SOCIAL : RUE TARGA (11

 IMM (3 MAGASIN 1 HAY

NAHDA RABAT

أتتر4خ عرفي  عقد   أمقت�صى 

اأسيس شركة  ام   (1(1 23  ترس 

 حدودة املسؤولية ذات الخصتئص 

التتلية :

 LOGISTIQUE  : التجتري  االسم 

GROUP TRANS

الشك1 القتنوني : شركة  حدودة 

املسؤولية.

نق1   : االجتمتعي  النشتط 

املستخد يا.

درهم   111.111  : الربسمتل 

 قسمة إلى 1111 حصة.

لفتئدة الستدة :

ربيع عزام 500 حصة.

زكر4تء عزام 500 حصة.

املدة : 99 سنة.

 200 : زنقة اتركة  املقر االجتمتعي 

عمترة 23  ح1 1 حي النهحة الربتط.

تسير الشركة  ن طرف   : املسير 

السيد زكر4تء عزام.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام  لقد 

التجتر4ة  املحكمة  لدى  الحبط 

أتلربتط أتتر4خ 31  ترس 1)1) احت 
رقم السج1 التجتري   .11(363 رقم 

.1518(5

369 P

FISCOGEF

Tél : 0522 27 49 96

TRIO CONCEPT
RC : 196(85

اأسيس شركة
أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتلدار 

ام   (1(1 فبراير   1( أتتر4خ  البيحتء 

اأسيس شركة أتملواصفتت التتلية :

.TRIO CONCEPT : التسمية
املقر االجتمتعي : 81 زنقة الهدهد، 

الدار البيحتء.

اإلنعتش   : االجتمتعي  الهدف 

العقتري.

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة ذو شر4ك وحيد.

درهم   111.111  : الربسمتل 

 قسمة إلى :

درهم   111 1111 حصة  ن فئة 

للسيدة حسنتء بعتي.

السيدة حسنتء  تعييا   : التسيير 

بعتي  سيرة وحيدة للشركة ملدة غير 

 حدودة.

اإليداع القتنوني أتملحكمة التجتر4ة 

 (1(1 26  ترس  يوم  أتلدار البيحتء 

احت رقم 771955.

السنة االجتمتعية :  ن فتاض ينتير 

إلى 31 ديسمبر.

املدة : 99 سنة.

السج1 التجتري : 496285.

370 P

FISCOGEF

Tél : 0522 27 49 96

 LA PROSPERE

IMMOBILIERE
RC : 196(77

اأسيس شركة
أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتلدار 

ام   (1(1 فبراير   1( أتتر4خ  البيحتء 

اأسيس شركة أتملواصفتت التتلية :

 LA PROSPERE  : التسمية 

.IMMOBILIERE
املقر االجتمتعي : 81 زنقة الهدهد، 

الدار البيحتء.

اإلنعتش   : االجتمتعي  الهدف 

العقتري.

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة.

درهم   111.111  : الربسمتل 

 قسمة إلى :

درهم   111 فئة  حصة  ن   500

للسيدة حسنتء بعتي ؛

درهم   111 فئة  حصة  ن   500
للسيدة نتدية بعتي.

السيدة حسنتء  تعييا   : التسيير 
بعتي  سيرة وحيدة للشركة ملدة غير 

 حدودة.
اإليداع القتنوني أتملحكمة التجتر4ة 
 (1(1 26  ترس  يوم  أتلدار البيحتء 

احت رقم 771956.
السنة االجتمتعية :  ن فتاض ينتير 

إلى 31 ديسمبر.
املدة : 99 سنة.

السج1 التجتري : 496277.
371 P

FISCOGEF
Tél : 0522 27 49 96

FIVE SENSES
RC : 196(81
اأسيس شركة

أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتلدار 
ام   (1(1 فبراير   1( أتتر4خ  البيحتء 

اأسيس شركة أتملواصفتت التتلية :
.FIVE SENSES : التسمية

املقر االجتمتعي : 81 زنقة الهدهد، 
الدار البيحتء.

اإلنعتش   : االجتمتعي  الهدف 
العقتري.

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 
املسؤولية املحدودة.

درهم   111.111  : الربسمتل 
 قسمة إلى :

درهم   111 فئة  حصة  ن   980
لشركة انتكسيمو ؛

درهم   111 فئة  حصة  ن   20
لفتئدة السيد  حمد املعداوي.

السيدة حسنتء  تعييا   : التسيير 
بعتي والسيد  حمد املعداوي  سيرين 

للشركة ملدة غير  حدودة.
اإليداع القتنوني أتملحكمة التجتر4ة 
 (1(1 26  ترس  يوم  أتلدار البيحتء 

احت رقم 771958.
السنة االجتمتعية :  ن فتاض ينتير 

إلى 31 ديسمبر.
املدة : 99 سنة.

السج1 التجتري : 81)196.
372 P

FISCOGEF

Tél : 0522 27 49 96

DINAR BATIMENT
RC : 197319

اأسيس شركة
أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتلدار 

ام   (1(1 15  ترس  أتتر4خ  البيحتء 

اأسيس شركة أتملواصفتت التتلية :

.DINAR BATIMENT : التسمية

املقر االجتمتعي : 81 زنقة الهدهد، 

الدار البيحتء.

اإلنعتش   : االجتمتعي  الهدف 

العقتري.

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة ذات شر4ك وحيد.

درهم   111.111  : الربسمتل 

 قسمة إلى :

درهم   111 1111 حصة  ن فئة 

لفتئدة السيد  حمد الدر4وش.

السيد  حمد  تعييا   : التسيير 

للشركة  ع  وحيد  الدر4وش  سير 

التصرف  سلطتت  جميع  افو4حه 

والتسيير.

اإليداع القتنوني أتملحكمة التجتر4ة 

أتلدار البيحتء يوم فتاض بأر14 1)1) 

احت رقم 918)77.

السنة االجتمتعية :  ن فتاض ينتير 

إلى 31 ديسمبر.

املدة : 99 سنة.

السج1 التجتري : 197319.

373 P

FISCOGEF

Tél : 0522 27 49 96

MAROUANE IMMO
RC : 196(83

اأسيس شركة
أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتلدار 

ام   (1(1 فبراير   1( أتتر4خ  البيحتء 

اأسيس شركة أتملواصفتت التتلية :

.MAROUANE IMMO : التسمية

املقر االجتمتعي : 81 زنقة الهدهد، 

الدار البيحتء.
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اإلنعتش   : االجتمتعي  الهدف 

العقتري.

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة ذو شر4ك وحيد.

درهم   111.111  : الربسمتل 

 قسمة إلى :

درهم   111 1111 حصة  ن فئة 

للسيد املصطفى األدهم.

تعييا السيد املصطفى   : التسيير 

األدهم  سير وحيد للشركة ملدة غير 

 حدودة.

اإليداع القتنوني أتملحكمة التجتر4ة 

 (1(1 26  ترس  يوم  أتلدار البيحتء 

احت رقم 771959.

السنة االجتمتعية :  ن فتاض ينتير 

إلى 31 ديسمبر.

املدة : 99 سنة.

السج1 التجتري : 496283.

374 P

FISCOGEF

Tél : 0522 27 49 96

BASMA BATIMENT

RC : 196(79

اأسيس شركة
أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتلدار 

ام   (1(1 2  ترس  أتتر4خ  البيحتء 

اأسيس شركة أتملواصفتت التتلية :

.BASMA BATIEMENT : التسمية

املقر االجتمتعي : 81 زنقة الهدهد، 

الدار البيحتء.

اإلنعتش   : االجتمتعي  الهدف 

العقتري.

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة ذو شر4ك وحيد.

الربسمتل : 90.000 درهم  قسمة 

إلى :

درهم   111 فئة  حصة  ن   450

للسيد  حمد حتدك ؛

درهم   111 فئة  حصة  ن   450

للسيد حسن فر4جي.

السيد  حمد  تعييا   : التسيير 
حتدك والسيد حسن فر4جي  سيرين 
للشركة  ع افو4حهم جميع سلطتت 
إ حتء  والتسيير  ع  التصرف 

 نفص1.
اإليداع القتنوني أتملحكمة التجتر4ة 
 (1(1 26  ترس  يوم  أتلدار البيحتء 

احت رقم 771957.
السنة االجتمتعية :  ن فتاض ينتير 

إلى 31 ديسمبر.
املدة : 99 سنة.

السج1 التجتري : 496279.
375 P

FISCOGEF
Tél : 0522 27 49 96

SAKAN RAMADA
RC : 1973(3
اأسيس شركة

أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتلدار 
ام   (1(1 17  ترس  أتتر4خ  البيحتء 

اأسيس شركة أتملواصفتت التتلية :
.SAKAN RAMADA : التسمية

املقر االجتمتعي : 81 زنقة الهدهد، 
الدار البيحتء.

اإلنعتش   : االجتمتعي  الهدف 
العقتري.

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 
املسؤولية املحدودة ذات شر4ك وحيد.

درهم   111.111  : الربسمتل 
 قسمة إلى :

درهم   111 1111 حصة  ن فئة 
للسيد عبد الحق  كر4م.

عبد  السيد  تعييا   : التسيير 
الحق  كر4م  سير وحيد للشركة  ع 
التصرف  سلطتت  جميع  افو4حه 

والتسيير.
اإليداع القتنوني أتملحكمة التجتر4ة 
أتلدار البيحتء يوم فتاض بأر14 1)1) 

احت رقم 1)9)77.
السنة االجتمتعية :  ن فتاض ينتير 

إلى 31 ديسمبر.
املدة : 99 سنة.

السج1 التجتري : 497323.
376 P

STE ART FINITION
SARL AU

اأسيس شركة
أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتلدار 
ام   (1(1 11  ترس  أتتر4خ  البيحتء 

اأسيس شركة أتملواصفتت التتلية :
.STE ART FINITION SARL AU

 11 شترع   75  : االجتمتعي  املقر 
 ،169 الشقة  األول،  الطتأق  ينتير، 

الدار البيحتء.
الهدف االجتمتعي : نجترة األملنيوم 
أجميع  عت الت  والقيتم  والحديد 

البنتء املختلفة.
ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 
املسؤولية املحدودة أتلشر4ك الوحيد.

الربسمتل : 111.111 درهم.
رضواا  السيد   : الحصص 

لعرو�صي 1111 حصة.
التسيير : ام تعييا السيد رضواا 
الحت 1 للبطتقة الوطنية  لعرو�صي، 
W351968  سيرا للشركة ملدة  رقم 

غير  حدودة.
ابتدئ  ن   : االجتمتعية  السنة 

فتاض ينتير إلى 31 ديسمبر.
املدة : ام احديدهت في 99 سنة.

اإليداع  ام   : القتنوني  اإليداع 
للدار  التجتر4ة  أتملحكمة  القتنوني 
البيحتء أتتر4خ 25  ترس 1)1) احت 
التجتري  والسج1   771773  رقم 

رقم 17)196.
377 P

STE IMER PROMO
SARL AU

اأسيس شركة
أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتلدار 
ام   (1(1 17  ترس  أتتر4خ  البيحتء 

اأسيس شركة أتملواصفتت التتلية :
.STE IMER PROMO SARL AU

 11 شترع   75  : االجتمتعي  املقر 
 ،169 الشقة  األول،  الطتأق  ينتير، 

الدار البيحتء.
اإلنعتش   : االجتمتعي  الهدف 
أجميع  عت الت  والقيتم  العقتري 

البنتء املختلفة.

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة أتلشر4ك الوحيد.

الربسمتل : 111.111 درهم.

السيد املهدي امودي   : الحصص 

1111 حصة.

التسيير : ام تعييا السيد املهدي 

الوطنية  للبطتقة  الحت 1  امودي، 
M11(1(3  سيرا للشركة ملدة  رقم 

غير  حدودة.

ابتدئ  ن   : االجتمتعية  السنة 

فتاض ينتير إلى 31 ديسمبر.

املدة : ام احديدهت في 99 سنة.

اإليداع  ام   : القتنوني  اإليداع 

للدار  التجتر4ة  أتملحكمة  القتنوني 

البيحتء أتتر4خ 25  ترس 1)1) احت 
التجتري  والسج1   77177(  رقم 

رقم 15)196.

378 P

STE B.G CHAR MARBRE
SARL

اأسيس شركة
أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتلدار 

ام   (1(1 22  ترس  أتتر4خ  البيحتء 

اأسيس شركة أتملواصفتت التتلية :

.STE B.G CHAR MARBRE SARL

 11 شترع   75  : االجتمتعي  املقر 

 ،169 الشقة  األول،  الطتأق  ينتير، 

الدار البيحتء.

الهدف االجتمتعي : بعمتل الرختم 

البنتء  أجميع  عت الت  والقيتم 

املختلفة.

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة.

الربسمتل : 111.111 درهم.

الحصص :

السيد  حمد الشرادي 500 حصة ؛

السيد لحسن أوغو 500 حصة.

ام تعييا السيد  حمد   : التسيير 

الحت 1 للبطتقة الوطنية  الشرادي، 
لحسن  والسيد   EA81716 رقم 

أوغو، الحت 1 للبطتقة الوطنية رقم 

WB91161  سيراا للشركة ملدة غير 

 حدودة.
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ابتدئ  ن   : االجتمتعية  السنة 
فتاض ينتير إلى 31 ديسمبر.

املدة : ام احديدهت في 99 سنة.
اإليداع  ام   : القتنوني  اإليداع 
للدار  التجتر4ة  أتملحكمة  القتنوني 
 (1(1 بأر14  فتاض  أتتر4خ  البيحتء 
احت رقم 772823 والسج1 التجتري 

رقم 197313.
379 P

 ANGUS SOFT FRUITS
MAROC

SARL
Capital social : 111.111 dhs
 Siège social : Bloc 3 N°83

 Lotissement El Fath N°611 à Ait
Melloul

سج1 التجتري أإنزكتا 39)19
وفقت لقرار الشر4ك الوحيد أتتر4خ 
لوحظ با السيد   ،(1(1 17  ترس 
قد   Gerardus Johannes Derksen
استقتل  ن  نصبه كمسير للشركة، 
 Neil السيد  اآلا  الشركة  ويسير 
 John Michaelو  Lindsay Redford

.Ross McMillan
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  نفذ 
31  ترس  أتتر4خ  أإنزكتا  االأتدائية 

1)1) احت رقم 772.
380 P

GEODIS FZ MAROC
SARL AU

Avis de Constitution
أتتر4خ  عرفي  عقد   أموجب 
)1  ترس 1)1) في أتريس، ام إنشتء 
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

شر4ك وحيد أتلخصتئص التتلية :
 GEODIS FZ MAROC : التسمية

.SARL AU
املتل  ربس  احديد  ام   : ربسمتلهت 
إلى  يورو،  قسمة   171.111 ب 
يورو لك1   1 حصة أقيمة   171.111
و خصصة  أتلكت 1   نهت،  دفوعة 
 GEODIS للشر4ك الوحيد املعروف 

.International

 Zone franche  : الرئي�صي  املقر 

 d’exportation, llot 11, Lot n°(-

.Tanger

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 

31 ديسمبر  ن ك1 عتم.

الهدف : 

الهندسية  األنشطة  جميع 

والتغليف  والتعبئة  واللوجستية 

والتخز4ن وإدارة املخزوا ؛

وتشغي1  انظيم  بنشطة  جميع 

جميع خد تت املستودعتت للبحتئع 

وجميع البحتئع املنقولة  ن بي نوع، 

والتخز4ن  املنتولة  جميع  والسيمت 

والتعبئة والتكييف ؛

بو  البري  النق1  بنشطة  جميع 

النق1  وخد تت  الجوي،  بو  البحري 

املكتفأة،  بو  للتأجير  أحتئع  ألي 

والتحو4الت  ن  والتحر4ك  واملنتولة 

الوطني  الصعيدين  على  نوع،  بي 

والدولي.

املدة : 99 سنة  ن اتر4خ تسجيلهت 

في السج1 التجتري. 

 Jérôme السيد  تعييا   : تسيير 

Algier  سيرا ملدة غير  حدودة.

أتملحكمة  الشركة  تسجي1  ام 

29  ترس 1)1)  التجتر4ة أطنجة في 

احت رقم 7)1117.

381 P

IRVA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ربسمتلهت : 300.000 درهم

سج1 التجتري : 473269

العتم  الجمع  قرار  أموجب 
االستثنتئي أتتر4خ 8  ترس 1)1) قرر 

الشركتء الشركة  ت يلي :

نق1 املقر االجتمتعي للشركة ستأقت 

شترع   3 الدار البيحتء،   : إلى العنواا 

آيت بور4ر، على العنواا التتلي :

 Pôle urbain et Industriel

OMRANE-SAHEL

 Tranche 1, Lot 51PH, Had

.Soualem

النظتم  4  ن  املتدة  تعدي1 

األست�صي وفقت لذلك.

اإليداع  ام   : القتنوني  اإليداع 

للدار  التجتر4ة  أتملحكمة  القتنوني 

البيحتء أتتر4خ 25  ترس 1)1) احت 

رقم )77191.

382 P

STE ASRI PROMOTION
SARL AU

اأسيس
أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتلدار 

ام   (1(1 23  ترس  أتتر4خ  البيحتء 

اأسيس شركة أتملواصفتت التتلية :

 STE ASRI  : التسمية 

.PROMOTION SARL AU

 11 شترع   75  : االجتمتعي  املقر 

ينتير الطتأق األول الشقة 169 الدار 

البيحتء.

اإلنعتش   : االجتمتعي  الهدف 

أجميع  عت الت  والقيتم  العقتري 

البنتء املختلفة.

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

أتلشر4ك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الربسمتل : 111.111 درهم.

الحصص : السيد العسري بحمد 

: 1111 حصة.

التسيير : ام تعييا السيد العسري 

بحمد الحت 1 للبطتقة الوطنية رقم 

للشركة ملدة غير  BK50458  سيرا 

 حدودة.

ابتدئ  ن   : االجتمتعية  السنة 

فتاض ينتير إلى 31 ديسمبر.

املدة : ام احديدهت في 99 سنة.

اإليداع  ام   : القتنوني  اإليداع 

للدار  التجتر4ة  أتملحكمة  القتنوني 

 (1(1 بأر14  فتاض  أتتر4خ  البيحتء 

احت رقم 772926 والسج1 التجتري 

رقم 197317.

383 P

SOCIETE PHARMASOFT

SARL

شركة ذات  سؤولية  حدودة

ربسمتلهت 1.311.111 درهم

 قرهت االجتمتعي : الطتأق الثتني 

اجزئة رقم 60 الحي الصنتعي عيا 

الشقف فتس

رفع ربسمتل الشركة
أمقت�صى اقر4ر الجمع العتم   -  1

اقرر   (1(1 ينتير   (1 املنعقد أتتر4خ 

 ت يلي :

ربسمتل  رفع  على  التصديق 

إلى  درهم   1.311.111 الشركة  ن 

1.911.111 درهم.

درهم وذلك   600.000 بي أز4تدة 

أتسم  أنكي  حستب  في  أوضعهت 

الشركة لغرض رفع ربسمتل الشركة 

6.000 حصة  وعلى إثر ذلك ام ز4تدة 

املستهميا  وازاة  ع  على   وزعة 

حصصهم يوم اأسيس الشركة.

تغيير إثر ذلك املتدة 6 واملتدة 7  ن 

النظتم األست�صي للشركة.

2 - ام اإليداع القتنوني لدى كتتأة 

أفتس  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 

رقم  احت   (1(1 بأر14  فتاض  أتتر4خ 

.(117/1517
للخالصة واإلشترة - اإلدارة

384 P

STE HASSANI.CONT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ربسمتلهت : 60.000 درهم

 قرهت االجتمتعي :  ركز عربتوة 

قيتدة عربتوة - سوق األربعتء الغرب

أتتر4خ عرفي  عقد   أمقت�صى 

أتتر4خ واملسج1   (1(1 17  ترس    

القتنوا  وضع   (1(1 17  ترس   

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

االأتدائية  أتملحكمة  املحدودة 

احم1  والتي  الغرب  األربعتء  بسوق 

الخصتئص التتلية :
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STE HASSANI.CONT : التسمية

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة.

ربس املتل : حدد في 60.000 درهم 

اجتمتعية  قسمة   600 إلى   قسمة 

 ن فئة 111 درهم.

نق1  في  :  قتول  الهدف 

املستخد يا.

عربتوة  :  ركز  االجتمتعي  املقر 

قيتدة األربعتء - سوق األربعتء الغرب.

التسيير :  حمد الحستني.

أكتتأة  ام  القتنوني  اإليداع 

األربعتء  بسوق  أتملحكمة  الحبط 

الغرب أتلسج1 التجتري رقم 27079 

أتتر4خ 25  ترس 1)1).

385 P

ACCORD FIDUCIAIRE

 كتب  حتسب  عتمد  ن طرف الدولة

23 شترع الجيش امللكية سيدي أنور

QUICKLYCONCEPT
أتتر4خ عرفي  عقد   أمقت�صى 
القتنوا  احر4ر  ام   (1(1 3  ترس   

األست�صي لشركة  حدودة املسؤولية 

أتلخصتئص  الوحيد  الشر4ك  ذات 

اآلاية :

.QUICKLYCONCEPT : التسمية

سواء  الشركة  هدف   : الهدف 

لصتلحهت أتلخترج  بو   أتملغرب 

 بو لصتلح الغير هو :

 طبعي.

سنة ابتدئ  ن اتر4خ   99  : املدة 

التقييد أتلسج1 التجتري.

: رقم 317 اجزئة  املقر االجتمتعي 

االزدهتر طر4ق بسفي  راكش.

ربسمتل   : االجتمتعي  الربسمتل 

الشركة هو 111.111 درهم  قسمة 

إلى 1111 سهم قيمة السهم الواحد 

للحصة  حررة  درهم   111 هي 

أتلكت 1 كلهت في  لكية السيد فحلي 

يونس. 

:  ن طرف السيد  تسيير الشركة 

فحلي يونس.

فتاض  ابتدئ  ن   : املتلية  السنة 

ينتير وانتهي في 31 ديسمبر  ن نفس 

السنة.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 

الحبط للمحكمة التجتر4ة أمراكش 

رقم  احت   (1(1 19  ترس  يوم 

.1(1851

:  سج1 احت  التجتري  السج1 
التجتر4ة  أتملحكمة   11(585 رقم 

 راكش.
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 كتب األستتذ  حمد السو�صي صدوق

 وثق

62، شترع  حمد الخت س، إقت ة أدر

 الطتأق الثتني، فتس

الهتاف : 8.97/18).15.35.91

الفتكس : 05.35.94.00.56

 LA SOCIETE SUR MESURE

PROMO
SARL

أمقت�صى عقد اوثيقي أتتر4خ   -  1

القته  والذي   ،2020 ديسمبر   29
صدوق  السو�صي  األستتذ  حمد 

400 حصة  ام افو4ت   وثق أفتس، 

اجتمتعية أقيمة 111 درهم للحصة 

 SUR MESURE» لشركة  الواحدة 

ربسمتلهت   ،»PROMO SARL

أفتس،  درهم،  قرهت   111.111

 كتب 11، شقة 13، إقت ة السالم 

الحت لة  السالوي،  38  كرر، شترع 

61)1)،  ن  رقم  التجتري  للسج1 

لبريكي،  القتدر  عبد  السيد  طرف 

عبد  السيد  قتدري،  السيد  حمد 

ادريس  والسيد  العبودي  العز4ز 

العلمي لفتئدة :

 HIKAMS INVEST SARL» شركة

AU« شركة ذات  سؤولية  حدودة 

اجتمتعية  مثلة  ن  حصة   111

طرف السيد سليم ألمليض.

 SLOMO INVEST SARL» شركة

AU« شركة ذات  سؤولية  حدودة 

حصة   111 وحيد  ذات  سؤول 

طرف  وهي  مثلة  ن  اجتمتعية، 

السيد سليم ألمليض.

حصة   200 أرادة  ا 1  السيدة 
اجتمتعية.

2 - أمقت�صى  ححر الجمع العتم 
غير العتدي أتتر4خ 29 ديسمبر 2020، 
والذي القته األستتذ  حمد السو�صي 

صدوق  وثق أفتس، اقرر :
 400 افو4ت  على  املصتدقة   -  1
السيد  طرف  اجتمتعية  ن  حصة 
السيد  حمد  لبريكي،  القتدر  عبد 
قتدري، السيد عبد العز4ز العبودي 

والسيد ادريس العلمي لفتئدة :
 HIKAMS INVEST SARL» شركة
AU« شركة ذات  سؤولية  حدودة 
اجتمتعية  مثلة  ن  حصة   111

طرف السيد سليم ألمليض.
 SLOMO INVEST SARL» شركة
AU« شركة ذات  سؤولية  حدودة 
حصة   111 وحيد  ذات  سؤول 
طرف  وهي  مثلة  ن  اجتمتعية، 

السيد سليم ألمليض.
حصة   200 أرادة  ا 1  السيدة 

اجتمتعية.
2 - إعطتء اإلأراء للمسير.

لدى  القتنوني  اإليداع  ام   -  3
 كتتأة ضبط املحكمة التجتر4ة أفتس
رقم  احت   ،(1(1 9  ترس 

.(1(1/1111
أمثتأة  قتطف وبيتا

األستتذ  حمد السو�صي صدوق

387 P

STE TIBARGMT
SARL AU

913 حي األ 1 - اتزة
الرسم املنهي : )1561513

التعر4ف الجبتئي : 18575176
السج1 التجتري : 5839

التعر4ف الجبتئي املوحد : 
11(711315111151

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر4ك الوحيد

أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتتر4خ 
أتتزة ام اأسيس   (1(1 فتاض فبراير 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشر4ك الوحيد للشخص املوقع على 
املذكور  للشركة  األست�صي  القتنوا 

خصتئصهت كتلتتلي :

 STE  : التسمية القتنونية للشركة 

.TIBARGMT SARL AU

 TRAVAUX  : املوضوع االجتمتعي 

    DIVERS OU CONSTRUCTIONS

.ENTREPRENEUR DE

   CONDITIONNEMENT ET

.EMBALAGE ENTREPRENEUR DE

املقر االجتمتعي للشركة : 913 حي 

األ 1 - اتزة.

الشركة  إا  دة   : الشركة   دة 

 حددة في 99 سنة.

 : للشركة  االجتمتعي  الربسمتل 

 حدد في 111.111 درهم  قسم إلى 

1111 حصة قيمة ك1  نهت 111 درهم 

واتوزع على الشك1 التتلي :

لقرع غيثة : 1111 حصة.

تسيير الشركة : إا الشركة  سيرة 

و دارة  ن طرف السيد احمد زحتف.

أكتتأة  ام   : القتنوني  اإليداع 

أتتزة  االأتدائية  أتملحكمة  الحبط 

رقم  احت   (1(1 11  ترس  أتتر4خ 

.(1(1/131

388 P

STE TAZA LOGEMENT
SARL AU

رقم 2، عمترة 43، زنقة وجدة - اتزة

الرسم املنهي : 15615597

التعر4ف الجبتئي : 51153181

السج1 التجتري : 5889

التعر4ف الجبتئي املوحد : 

11(783611111171

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتتر4خ 

اأسيس  ام  أتتزة   (1(1 18  ترس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر4ك الوحيد لألشختص املوقعيا 

للشركة  األست�صي  القتنوا  على 

املذكور خصتئصهت كتلتتلي :

 STE  : التسمية القتنونية للشركة 

.TAZA LOGEMENT SARL AU
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 LA  : االجتمتعي  املوضوع 

.PROMOTION IMMOBILIERE

.MARCHAND DE BIEN

.TRAVAUX DIVERS
: رقم 2،  املقر االجتمتعي للشركة 

عمترة 43، زنقة وجدة - اتزة.

الشركة  إا  دة   : الشركة   دة 

 حددة في 99 سنة.

 : للشركة  االجتمتعي  الربسمتل 

 حدد في 111.111 درهم  قسم إلى 

1111 حصة قيمة ك1  نهت 111 درهم 

واتوزع على الشك1 التتلي :

امللح يوسف : 1111 حصة.

تسيير الشركة : إا الشركة  سيرة 

و دارة  ن طرف السيد امللح يوسف.

أكتتأة  ام   : القتنوني  اإليداع 

أتتزة  االأتدائية  أتملحكمة  الحبط 

رقم  احت   (1(1 26  ترس  أتتر4خ 

.176

389 P

STE L.M.E.D
SARL

قيستر4ة كوليزي، رقم 17 - اتزة

الرسم املنهي : 15615131

التعر4ف الجبتئي : 48575055

السج1 التجتري : 5867

التعر4ف الجبتئي املوحد : 

002707754000027

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتتر4خ 

اأسيس  ام  أتتزة   (1(1 فبراير   2

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
القتنوا  على  املوقعيا  لألشختص 

األست�صي للشركة املذكور خصتئصهت 

كتلتتلي :

 STE  : التسمية القتنونية للشركة 

.L.M.E.D SARL

 : االجتمتعي  املوضوع 

 INFORMATIQUE (MARCHAND

.(DE MATERIEL

.SERVICE ABONNEMENT

املقر االجتمتعي للشركة : قيستر4ة 

كوليزي، رقم 17 - اتزة.

الشركة  إا  دة   : الشركة   دة 

 حددة في 99 سنة.

 : للشركة  االجتمتعي  الربسمتل 

 حدد في 111.111 درهم  قسم إلى 

1111 حصة قيمة ك1  نهت 111 درهم 

واتوزع على الشك1 التتلي :

لطفي افركة : 500 حصة.

 حمد النهحتوي : 500 حصة.

تسيير الشركة : إا الشركة  سيرة 

السيد  حمد  طرف  و دارة  ن 

النهحتوي.

أكتتأة  ام   : القتنوني  اإليداع 

أتتزة  االأتدائية  أتملحكمة  الحبط 

رقم  احت   (1(1 22  ترس  أتتر4خ 

.(1(1/155

390 P

www. EURODEFIS.com

DAT AUTOMOTIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رقم التقييد في السج1 التجتري 

111(37

افو4ت الحصص -  االستقتلة 
والتعييا -  سير جديد

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

امت   (1(1 )1  ترس  في  املؤرخ 

الجزئي  التحو14  على  املصتدقة 

السيد  حمد  حمد  أيا  الحصص 

إأراهيم  السيد  لصتلح  بألع1  زكي 

حصة   500 جتأر  رضت  الدين  عز 

اجتمتعية.

استقتلة السيد  حمد  حمد زكي 

بأالل أصفته  سير.

تعييا السيد ر. إأراهيم عز الدين 

رضت جتأر  سيرا وحيدا جديدا.

التعدي1 املقتأ1 للنظتم األست�صي.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

أتتر4خ  البيحتء  أتلدار  التجتر4ة 

19  ترس 1)1) احت رقم 770907.

391 P

 IMMOBILIERE VILLA DES

FLOTS
ا وبليتر فيال دي فلوت

تعييا  دير جديد
أتتر4خ  االستثنتئي  العتم  الجمع 

3  ترس 1)1) لشركتء شركة ا وبليتر 

 IMMOBILIERE فلوت  دي  فيال 

شركة  حدودة   VILLA DES FLOTS

املسؤولية ربسمتلهت 111.111 درهم 

الحميتني  السيد  وفتة  عقب  اجتمع 

عبد املتلك وعيا  دير جديد السيد 

الصالحية  له  الذي  بشيم  الحميتني 

للتوقيع أتسم الشركة.

على  العتم  الجمع  صتدق  وقد 

احييا النظتم األست�صي للشركة.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 

أتلدار  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 

البيحتء أتتر4خ 18  ترس 1)1) احت 
التجتري  والسج1   770709 رقم 

والسج1   11(777 رقم  التحليلي 

الترايبي رقم )1117.

392 P

AU PETIT ROCHER
بو أوتي رو�صي

تعييا  دير4ن جديدين
أتتر4خ  االستثنتئي  العتم  الجمع 

بو  شركة  لشركتء   (1(1 23 فبراير 

 AU PETIT ROCHER رو�صي  أوتي 

 300.000 ربسمتلهت  شركة  ستهمة 

املنترة كورنيش  أزنقة  الكتئنة  درهم 

وفتة  عقب  اجتمع  البيحتء،  الدار 

وعيا  املتلك  عبد  الحميتني  السيد 

الحميتني  السيدة  جديدين   دير4ن 

نتدية والسيد الحميتني بشيم وبذلك 

يكوا  جلس اإلدارة  كوا  ن :

السيدة الحميتني نتدية.

السيد الحميتني بشيم.

السيدة الحميتني اديت روهم.

املدير4ن  هؤالء  بحد  ن  وإا 

يمكنه التوقيع أتسم الشركة.

على  العتم  الجمع  صتدق  وقد 

احييا النظتم األست�صي للشركة.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 
أتلدار  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 
البيحتء أتتر4خ 23  ترس 1)1) احت 
التجتري  والسج1   771(17 رقم 
والسج1   24459 رقم  التحليلي 

الترايبي رقم 11956.
393 P

AFOLKI CLEAN
بفولكي كليا ش.م.م

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 
القتنوا  وضع  ام   (1(1 16  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

 حدودة ذات املواصفتت التتلية :
ش.م.م  كليا  بفولكي   : التسمية 
ذات  شركة   »AFOLKI CLEAN«

 سؤولية  حدودة.
اصنيع   : االجتمتعي  الهدف 

 نتجتت النظتفة للتسو4ق.
املقر االجتمتعي : إقليم بكدال رقم 

346، آيت  لول.
سنة   99  : االجتمتعية  املدة 
اأتداء  ن اتر4خ تسجيلهت في السج1 
التجتري عدا إذا ام الح1 املسبق بو 

التمديد.
يتكوا  ن   : الربسمتل االجتمتعي 

111.111 درهم.
ام تعييا السيد   : تسيير الشركة 

 حمد أتر4ز.
السج1  في  التقييد  ام   : التقييد 
التجتري أتملحكمة االأتدائية أإنزكتا 
2 بأر14 1)1) احت رقم 786 للسج1 

التحليلي رقم 22893.
394 P

 SOCIETE SERVICE N.S.R
PRO

SARL AU
اأسيس

اأسيس  ام  أمقت�صى عقد عرفي 
شركة أتملميزات التتلية :

 SERVICE N.S.R»  : التسمية 
.»PRO

 SARL  : الشك1 القتنوني للشركة 
.AU
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 قر الشركة : زنقة عبدة الرقم 4 

حي خط الر لة 1 العيوا.

 : للشركة  االجتمتعي  النشتط 

بنشطة  واألفرشة،  األثتث  اجترة 

 ختلفة...
 111.111  : الشركة  ربسمتل 

درهم.

يعهد إلى السيد  حمد   : التسيير 

النصيري ملدة غير  حدودة.
السيد  حمد النصيري   : الشركتء 

: 1111 حصة ب 111 درهم للحصة.

أتملحكمة  ام   : القتنوني  اإليداع 

فبراير   24 االأتدائية أتلعيوا أتتر4خ 

1)1) احت رقم 1/611)1).

سج1 اجتري رقم 35407.

395 P

STE ALLBE
SARL

اأسيس شركة
أتتر4خ عرفي  عقد   أمقت�صى 

2  ترس 1)1) ام إنشتء شركة ذات 

أتلخصتئص  املحدودة  املسؤولية 

التتلية :

ALLBE : التسمية

الشركة  هدف  يتعلق   : النشتط 

أتملغرب وبتلخترج ب :

بعمتل النجترة، العم1 على جميع 

املواد أمت في ذلك األملنيوم بو اإلنوكس 

بو  البرونز  بو   PVC بو  الخشب  بو 

الفوالذ بو بي  واد بخرى.

املقر االجتمتعي : الرقم 408 عمترة 

سمية شترع الوالء الشقة 2 الداخلة.

سنة اأتداء  ن اتر4خ   99  : املدة 

التأسيس.
ربس املتل : حدد في  بلغ 111.111 

درهم  قسم إلى 1111 حصة  ن فئة 

111 درهم للواحدة.

اوزيع ربس املتل :

السيد فؤاد عبقتدري 500 حصة.

السيد جواد عبد هللا 500 حصة.

ام تعييا السيد جواد   : التسيير 

عبد هللا كمسير للشركة.

ابتدئ  ن   : االجتمتعية  السنة 

فتاض ينتير وانتهي في 31 ديسمبر.

أتملحكمة  ام   : القتنوني  اإليداع 

أتتر4خ الذهب  أواد   االأتدائية 

رقم  احت   (1(1 30  ترس 

1/511)1) وبتلسج1 التجتري احت 

رقم 17783.

396 P

STE G.I.DAKHLA
SARL

اأسيس شركة
أتتر4خ عرفي  عقد   أمقت�صى 

3  ترس 1)1) ام إنشتء شركة ذات 

أتلخصتئص  املحدودة  املسؤولية 

التتلية :

G.I.DAKHLA : التسمية

الشركة  هدف  يتعلق   : النشتط 

أتملغرب وبتلخترج ب :

خد تت واستشترات عقتر4ة.

املقر االجتمتعي : الرقم 408 عمترة 

سمية شترع الوالء الشقة 2 الداخلة.

سنة اأتداء  ن اتر4خ   99  : املدة 

التأسيس.

ربس املتل : حدد في  بلغ 11.111 

درهم  قسم إلى 111 حصة  ن فئة 

111 درهم للواحدة.

اوزيع ربس املتل :

 Ramzi MASMOUDI  السيد 

50 حصة.

 Lionel Charles Felix السيد 

BONNIC M  50 حصة.

 Ramzi التسيير : ام تعييا السيد

MASMOUDI كمسير للشركة.

ابتدئ  ن   : االجتمتعية  السنة 

فتاض ينتير وانتهي في 31 ديسمبر.

أتملحكمة  ام   : القتنوني  اإليداع 

أتتر4خ الذهب  أواد   االأتدائية 

رقم  احت   (1(1 31  ترس 

1/517)1) وبتلسج1 التجتري احت 

رقم 17791.

397 P

TRANSPORT DIKA
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
ام وضع   (1(1 29  ترس  أتتر4خ 
قتنوا  نظم لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة وذات املميزات التتلية :
 TRANSPORT DIKA  : التسمية 

ذات املسؤولية املحدودة.
الهدف : نق1 السلع، اجترة عت ة، 
االستيراد والتصدير، اصدير الخحر 

والفواكه...
الربسمتل : حدد في  بلغ 111.111 
حصة  ن   1111 إلى  درهم  قسمة 
للواحدة  وزعة  درهم   111 فئة 

كتآلتي :
 500 السيد ايت القت�صي حسن 

حصة.
 500 القت�صي صالح  ايت  السيد 

حصة.
الوحدة  حي   : االجتمتعي  املقر 

اجزئة اال 1 رقم 83 املر�صى العيوا.
ايت  السيد  تعييا  ام   : اإلدارة 
القت�صي حسن كمسير للشركة ملدة 
الشركة  تعتمد  كمت  غير  حددة 

اإل حتء الوحيد له.
أكتتأة  ام   : القتنوني  اإليداع 
الحبط أتملحكمة االأتدائية أتلعيوا 
رقم  احت   (1(1 30  ترس  أتتر4خ 

.35913
398 P

FHS NEGOCE
اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر4ك الوحيد

ام وضع   (1(1 25  ترس  أتتر4خ 
قتنوا  نظم لشركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر4ك الوحيد وذات 

املميزات التتلية :
ذات   FHS NEGOCE  : التسمية 

املسؤولية املحدودة.
الهدف : أيع املجوهرات.

الربسمتل : حدد في  بلغ 111.111 
حصة  ن   1111 إلى  درهم  قسمة 
للواحدة  وزعة  درهم   111 فئة 

كتآلتي :

 1111 فتطمة  النتصري  السيدة 

حصة.

:  شروع الوفتق  املقر االجتمتعي 

ألوك A رقم 1677 العيوا.

السيدة  تعييا  ام   : اإلدارة 

للشركة  كمسيرة  فتطمة  النتصري 

ملدة غير  حددة كمت تعتمد الشركة 

اإل حتء الوحيد لهت.

أكتتأة  ام   : القتنوني  اإليداع 

الحبط أتملحكمة االأتدائية أتلعيوا 

رقم  احت   (1(1 25  ترس  أتتر4خ 

.35837

399 P

 كتب املحتسبة إيهتب استشترة

ش.ذ.م.م

ربسمتل الشركة : 111.111 درهم

 قرهت االجتمتعي : شترع الحسن الثتني

عمترة البنك املغربي للتجترة الخترجية

 كتب رقم 9، النتضور

س.ت : 5115

 ETABLISSEMENT

 D’ENSEIGNEMENT PRIVE

DAR OLOUM AL HAYAT
SARL

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة

أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتتر4خ 

اأسيس شركة  ام   (1(1 15  ترس 

أتملميزات  ذات  سؤولية  حدودة 

التتلية :

 ETABLISSEMENT  : التسمية 

 D’ENSEIGNEMENT PRIVE DAR

OLOUM AL HAYAT SARL

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

 سؤولية  حدودة.

املوضوع : هدف الشركة :

التعليم قب1 االأتدائي.

التعليم االأتدائي.

التعليم اإلعدادي.

الحسن  شترع   : الشركة   قر 

عمترة البنك املغربي للتجترة  الثتني، 

الخترجية،  كتب رقم 9، النتضور.
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 111.111  : الشركة  ربسمتل 

درهم،  قسمة إلى 11.111 حصة  ن 

فئة 11 دراهم للحصة الواحدة كلهت 

 حررة و وزعة ك1 حسب  ستهمته 

على النحو التتلي :

 4000  : عيتد  العدراوي  السيد 

حصة.

 2000  : نجيب  شمالل  السيد 

حصة.

السيد دفوا رشيد : 2000 حصة.

 2000  : است ة  السقتلي  السيد 

حصة.

التسيير : ام تعييا السيد شمالل 

غير  ملدة  للشركة  نجيب  سيرا 

 حدودة.

اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهتئي للشركة.

فتاض  ابتدئ  ن   : املتلية  السنة 

ك1  ديسمبر  ن   31 في  وانتهي  ينتير 

سنة.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية  املحكمة  لدى  الحبط 

 (1(1 فبراير   23 أتتر4خ  أتلنتضور 

احت رقم 616.

400 P

 كتب املحتسبة إيهتب استشترة

ش.ذ.م.م

ربسمتل الشركة : 111.111 درهم

 قرهت االجتمتعي : شترع الحسن الثتني

عمترة البنك املغربي للتجترة الخترجية

 كتب رقم 9، النتضور

س.ت : 5115

 STE AMIRALCO IMPORT

EXPORT
SARL AU

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة بشر4ك وحيد

أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتتر4خ 

اأسيس شركة  ام   (1(1 15  ترس 

بشر4ك  ذات  سؤولية  حدودة 

وحيد أتملميزات التتلية :

 STE AMIRALCO  : التسمية 

.IMPORT EXPORT

 : الشركة  هدف   : املوضوع 

االستيراد والتصدير.

الحسن  شترع   : الشركة   قر 

عمترة البنك املغربي للتجترة  الثتني، 

الخترجية،  كتب رقم 9، النتضور.
 111.111  : الشركة  ربسمتل 

درهم،  قسمة إلى 11.111 حصة  ن 

فئة 11 دراهم للحصة الواحدة كلهت 

 حررة  ن طرف السيد فترس رشيد.

السيد فترس رشيد هو   : التسيير 

 سير الشركة ملدة غير  حدودة.

اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهتئي للشركة.

فتاض  ابتدئ  ن   : املتلية  السنة 

ك1  ديسمبر  ن   31 في  وانتهي  ينتير 

سنة.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية  املحكمة  لدى  الحبط 

 (1(1 23  ترس  أتتر4خ  أتلنتضور 

احت رقم 617.

401 P

 كتب املحتسبة إيهتب استشترة

ش.ذ.م.م

ربسمتل الشركة : 111.111 درهم

 قرهت االجتمتعي : شترع الحسن الثتني

عمترة البنك املغربي للتجترة الخترجية

 كتب رقم 9، النتضور

س.ت : 5115

M.NOUR TRANS
SARL AU

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة بشر4ك وحيد

أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتتر4خ 

اأسيس شركة  ام   (1(1 22  ترس 

أتملميزات  ذات  سؤولية  حدودة 

التتلية :

M.NOUR TRANS : التسمية

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

 سؤولية  حدودة بشر4ك وحيد.

نق1   : الشركة  هدف   : املوضوع 

األفراد والنق1 السيتحي.

الحسن  شترع   : الشركة   قر 

عمترة البنك املغربي للتجترة  الثتني، 

الخترجية،  كتب رقم 9، النتضور.

 111.111  : الشركة  ربسمتل 

درهم،  قسمة إلى 11.111 حصة  ن 

فئة 11 دراهم للحصة الواحدة كلهت 

 حررة و ملوكة للسيد أوحجر علي.

التسيير : ام تعييا السيد أوحجر 

علي  سيرا للشركة ملدة غير  حددة.

اأتداء  ن  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهتئي للشركة.

فتاض  ابتدئ  ن   : املتلية  السنة 

ك1  ديسمبر  ن   31 في  وانتهي  ينتير 

سنة.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية  املحكمة  لدى  الحبط 

 (1(1 25  ترس  أتتر4خ  أتلنتضور 

احت رقم 618.

402 P

HAFILAT RISSANI
SARL AU

 املقر االجتمتعي : حي الدالية، 

الرقم 1)11، الطتأق السفلي، 

ايفلت

السج1 التجتري : 653 أتيفلت

قرار الشر4ك الوحيد
املتعلقة أنشتط الشركة

فبراير   8 في  الصتدر  لقراره  وفقت 

1)1)، الشر4ك واملسير الوحيد السيد 

 حمد علوي رشيد ملت يسمى بشركة 

ذات املسؤولية   HAFILAT RISSANI

املحدودة لشر4ك وحيد أربسمتل قدره 

االجتمتعي  و قرهت  درهم   111.111

الطتأق   ،11(1 الرقم  الدالية،  حي   :

السفلي، ايفلت قرر اوضيض  ت يلي :

النشتط الرئي�صي للشركة هو :

نق1 األفراد نيتأة عن اآلخر4ن.

نشتط آخر :

النق1 السيتحي.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أتيفلت في 3 نوفمبر 1)1) 

احت رقم 260.
لالستخراج واإلشترة

403 P

جيراوي طرومس
TEL : 1669 15 99 55

اأسيس شركة
عرفي  سج1  عقد  أمقت�صى 

ام   (1(1 15  ترس  أتلقنيطرة يوم 

وضع القتنوا األست�صي لشركة ذات 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد أتلخصتئص التتلية :

التسمية : «جيراوي طرونس«.

زنقة  تراير   31  : املقر االجتمتعي 

 ،2 أن  حمد،  كتب  السالم  عبد 

الز4توا،  ر4تض  إقت ة  فلوري،  فتل 

القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

 وضوع الشركة : نق1 املستخد يا، 

نق1 البحتئع.

ربسمتل الشركة : 111.111 درهم.

التسيير : بسند إلى السيد الجراوي 

 حمد.

التجتري  أتلسج1  التقييد  ام 

أتملحكمة االأتدائية أتلقنيطرة أتتر4خ 

سج1 اجتري رقم   (1(1 29  ترس 

.59863

404 P

س سيان
TEL : 1669 15 99 55

اأسيس شركة
عرفي  سج1  عقد  أمقت�صى 

ام   (1(1 23  ترس  يوم  أتلقنيطرة 

وضع القتنوا األست�صي لشركة ذات 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد أتلخصتئص التتلية :

التسمية : «س سيتا«.

31 شترع  تراير   : املقر االجتمتعي 

 ،2 أن  حمد،  كتب  السالم  عبد 

الز4توا،  ر4تض  إقت ة  فلوري،  فتل 

القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

: ادأير العمليتت   وضوع الشركة 

الزراعية، بعمتل  تنوعة بو إنشتئية، 

أيع وشراء املعدات الزراعية.
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ربسمتل الشركة : 111.111 درهم.
التسيير : بسند إلى السيد الحسيا 

اسدير.
التجتري  أتلسج1  التقييد  ام 
أتملحكمة االأتدائية أتلقنيطرة أتتر4خ 
سج1 اجتري رقم   (1(1 23  ترس 

.59731
405 P

MOHALINAG
ربسمتلهت : 11.111 درهم

 قرهت االجتمتعي : 15، شترع 
األأطتل، الشقة 4، بكدال، الربتط

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 
 (1(1 16  ترس  في  املؤرخ  للشركة 

امت املصتدقة على  ت يلي :
للشركة  االجتمتعي  املقر  احو14 
 ،4 الشقة  األأطتل،  شترع   ،15  ن 
الربتط إلى اجزئة الهتشمية  بكدال، 

رقم 116، امترة.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
التجتر4ة أتلربتط أتتر4خ 29  ترس 1)1) 

احت رقم 18))11.
406 P

YUOOPII TRANS
SARL AU

أمقت�صى العقد العرفي املحرر في 
القنيطرة أتتر4خ فتاض بأر14 1)1) ام 
االافتق على القتنوا األست�صي لشركة 

ذات الخصتئص التتلية :
 YUOOPII TRANS  : التسمية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة.
النق1  النق1 الشخ�صي،  الغرض: 

املدر�صي، نق1 البحتئع والرستئ1.
املركز االجتمتعي : 48 شترع بأو أكر 
 ،2 إيمتا  كتب  إقت ة  الصديق، 

القنيطرة.
درهم   111.111  : الربسمتل 
حصة اجتمتعية   1111  قسمة إلى 

أقيمة 111 درهم للحصة الواحدة.
السنة االجتمتعية :  ن فتاض ينتير 

إلى 31 ديسمبر  ن ك1 سنة.

االحتيتطي القتنوني   %5  : األربتح 

والبتقي بعد املداولة.

لتسيير  قتنونيت  عيا   : التسيير 

الشركة وملدة غير  حدودة :

السيد عمر الغول.

املحكمة  في  الشركة  تسجي1  ام 

فتاض  أتتر4خ  القنيطرة  االأتدائية 

بأر14 1)1) احت رقم 59881.

407 P

 AFRICAIN EL HAFIDI

BARCHE TRANS
SARL

أمقت�صى العقد العرفي املحرر في 

القنيطرة أتتر4خ فتاض بأر14 1)1) ام 

االافتق على القتنوا األست�صي لشركة 

ذات الخصتئص التتلية :

 AFRICAIN EL HAFIDI : التسمية

.BARCHE TRANS SARL

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة.

النق1  النق1 الشخ�صي،  الغرض: 

املدر�صي، نق1 البحتئع والرستئ1.

املركز االجتمتعي : 48 شترع بأو أكر 

 ،2 إيمتا  كتب  إقت ة  الصديق، 

القنيطرة.

درهم   111.111  : الربسمتل 

حصة اجتمتعية   1111  قسمة إلى 

أقيمة 111 درهم للحصة الواحدة.

السنة االجتمتعية :  ن فتاض ينتير 

إلى 31 ديسمبر  ن ك1 سنة.

االحتيتطي القتنوني   5%  : األربتح 

والبتقي بعد املداولة.

لتسيير  قتنونيت  عيا   : التسيير 

الشركة وملدة غير  حدودة :

والسيد  البرش  الخطتب  السيد 

يوسف الحفي�صي.

املحكمة  في  الشركة  تسجي1  ام 

فتاض  أتتر4خ  القنيطرة  االأتدائية 

بأر14 1)1) احت رقم 59879.

408 P

TRANS KENITRA F H
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر4ك وحيد
ربسمتلهت : 111.111 درهم

 املقر االجتمتعي : رقم 425 شقة 
رقم 2، اجزئة العصتم، القنيطرة

اأسيس شركة
عرفي  سج1  عقد  أمقت�صى 
أتلقنيطرة، ام وضع القتنوا األست�صي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفتت  ذات  وحيد  بشر4ك 

التتلية :
 TRANS KENITRA F H : التسمية

.SARL AU
ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة بشر4ك وحيد.
:  رقم 425 شقة  املقر االجتمتعي 

رقم 2، اجزئة العصتم، القنيطرة.
 وضوع الشركة : املقتولة في نق1 

املستخد يا.
ربسمتل  حدد   : الشركة  ربسمتل 
درهم   111.111 في  بلغ  الشركة 
اجتمتعية  حصة   1111 إلى   قسم 
للواحدة،  حررة  درهم   111 أقيمة 
على  و وزعة  أكت لهت،  كتتبة، 

الشركتء كتلتتلي :
السيد عبد السالم افر4طز 1111 

حصة.
املدة : 99 سنة.

عبد  السيد  إلى  بسند   : التسيير 
السالم افر4طز.

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 
31 ديسمبر.

التجتري  أتلسج1  التقييد  ام 
أتملحكمة االأتدائية أتلقنيطرة احت 

رقم 59829 أتتر4خ 29  ترس 1)1).
409 P

NAJIM AGRI
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشر4ك وحيد

ربسمتلهت 111.111 درهم
 املقر االجتمتعي : 47، زنقة عمر

 اأن العتص إقت ة إسمتعي1  كتب 
رقم 4 - القنيطرة

اأسيس
عرفي  سج1  عقد  أمقت�صى 
أتلقنيطرة، ام وضع القتنوا األست�صي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفتت  ذات  وحيد  بشر4ك 

التتلية :

 NAJIM AGRI SARL  : التسمية 

.AU

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة بشر4ك وحيد.
زنقة عمر   ،47  : املقر االجتمتعي 

إقت ة إسمتعي1  كتب  العتص  اأن 
رقم 4 - القنيطرة.

 وضوع الشركة : إدارة املزرعة.
ربسمتل  حدد   : الشركة  ربسمتل 

درهم   111.111 في  بلغ  الشركة 

اجتمتعية  حصة   1111 إلى   قسم 

للواحدة،  حررة  درهم   111 أقيمة 

على  و وزعة  أكت لهت،  كتتبة، 

الشركتء كتلتتلي :

 1111  : الصغير  نجيم  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

بسند إلى السيد نجيم   : التسيير 

الصغير.

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 

31 ديسمبر.
التجتري  أتلسج1  التقييد  ام 

أتملحكمة االأتدائية أتلقنيطرة احت 
رقم 59887 أتتر4خ 30  ترس 1)1).

410 P

MJALAD TRANS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر4ك وحيد
ربسمتلهت 111.111 درهم

املقر االجتمتعي : زنقة 53 رقم 

2070 حي الرحمة، الطتأق األول - 

القنيطرة

اأسيس
عرفي  سج1  عقد  أمقت�صى 

أتلقنيطرة، ام وضع القتنوا األست�صي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفتت  ذات  وحيد  بشر4ك 

التتلية :

 MJALAD TRANS  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة بشر4ك وحيد.
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رقم   53 زنقة   : االجتمتعي  املقر 

 - 2070 حي الرحمة، الطتأق األول  

القنيطرة.

 وضوع الشركة : املقتولة في نق1 

املستخد يا.

ربسمتل  حدد   : الشركة  ربسمتل 

درهم   111.111 في  بلغ  الشركة 

اجتمتعية  حصة   1111 إلى   قسم 

للواحدة،  حررة  درهم   111 أقيمة 

على  و وزعة  أكت لهت،  كتتبة، 

الشركتء كتلتتلي :

السيد بنس  جلد : 1111 حصة.

املدة : 99 سنة.

بنس  السيد  إلى  بسند   : التسيير 

 جلد.

:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 

31 ديسمبر.

التجتري  أتلسج1  التقييد  ام 

أتملحكمة االأتدائية أتلقنيطرة احت 

رقم 59883 أتتر4خ 30  ترس 1)1).

411 P

 SOCIETE GENERALE DE

MECANIQUE ET TOLERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتمتعي : رقم 9)1 اجزئة 

أر4كة - القنيطرة

سج1 التجتري 56475

على إثر الجمع العتم غير العتدي 

 SOCIETE شركة  بعحتء  قرر 

 GENERALE DE MECANIQUE ET

TOLERIE  ت يلي :

: رقم  احو14 املقر االجتمتعي  ن 

إلى  القنيطرة   - أر4كة  اجزئة   1(9

العنواا التتلي : أقعة رقم 2 اجزئة 

 -  1 رقم  ور4دة  تجر  حي   2 الوفتء 

القنيطرة.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أتلقنيطرة أتتر4خ 29  ترس 

1)1) احت رقم 81789.

412 P

LA MAISON AUTO PARTS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ربسمتلهت 111.111 درهم

املقر االجتمتعي : F( BC 27، املغرب 
العربي - القنيطرة

اأسيس
عرفي  سج1  عقد  أمقت�صى 
أتلقنيطرة، ام وضع القتنوا األست�صي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفتت التتلية :
 LA MAISON AUTO  : التسمية 

.PARTS SARL
ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة.
 ،F2 BC  27  : االجتمتعي  املقر 

املغرب العربي - القنيطرة.
لوازم  أيع   : الشركة   وضوع 

وبجزاء السيترات.
 يكتنيكي  صلح.

ربسمتل  حدد   : الشركة  ربسمتل 
درهم   111.111 في  بلغ  الشركة 
اجتمتعية  حصة   1111 إلى   قسم 
للواحدة،  حررة  درهم   111 أقيمة 
على  و وزعة  أكت لهت،  كتتبة، 

الشركتء كتلتتلي :
 500  : عثمتا  كليدي  السيد 

حصة.
السيد النتير بحمد : 500 حصة.

املدة : 99 سنة.
: بسند إلى السيد كليدي  التسيير 

عثمتا.
:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 

31 ديسمبر.
التجتري  أتلسج1  التقييد  ام 
أتملحكمة االأتدائية أتلقنيطرة احت 

رقم 59773 أتتر4خ 24  ترس 1)1).
413 P

HM IJJA TRANS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشر4ك وحيد

ربسمتلهت 111.111 درهم
املقر االجتمتعي : 31 زاو4ة زنقة بنوال 
و  حمد القري، إقت ة  نتر A  كتب 

5 - القنيطرة
اأسيس

عرفي  سج1  عقد  أمقت�صى 
أتلقنيطرة، ام وضع القتنوا األست�صي

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة   
املواصفتت  ذات  وحيد  بشر4ك 

التتلية :
 HM IJJA TRANS  : التسمية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القتنوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة بشر4ك وحيد.
زنقة  زاو4ة   31  : االجتمتعي  املقر 
 A إقت ة  نتر  بنوال و حمد القري، 

 كتب 5 - القنيطرة.
 وضوع الشركة : املقتولة في نق1 

املستخد يا.
املقتولة في النق1 السيتحي.

املقتولة في نق1 البحتئع أتلسيترة 
ذات الحمولة املعتمدة 15 طن.

النق1 أيا املدا.
ربسمتل  حدد   : الشركة  ربسمتل 
درهم   111.111 في  بلغ  الشركة 
اجتمتعية  حصة   1111 إلى   قسم 
للواحدة،  حررة  درهم   111 أقيمة 
على  و وزعة  أكت لهت،  كتتبة، 

الشركتء كتلتتلي :
السيدة عز4زة اجت : 1111 حصة.

املدة : 99 سنة.
التسيير : بسند إلى السيدة عز4زة 

اجت.
:  ن فتاض ينتير إلى  السنة املتلية 

31 ديسمبر.
التجتري  أتلسج1  التقييد  ام 
أتملحكمة االأتدائية أتلقنيطرة احت 

رقم 59671 أتتر4خ 18  ترس 1)1).
414 P

JAWHARA HOUSE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ربسمتلهت : 111.111 درهم

املقر االجتمتعي : 59، إقت ة  والي 
عبد العز4ز شترع  والي عبد العز4ز 

رقم 4 - القنيطرة
افو4ت حصص اجتمتعية

وتعييا  سير جديد
العتم  الجمع  أمقت�صى  ححر 
 (1(1 فبراير   18 غير العتدي أتتر4خ 
 JAWHARA HOUSE SARL لشركة 
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 

اقرر  ت يلي :

املصتدقة على افو4ت 250 حصة 

اجتمتعية أقيمة 111 درهم للحصة 

في  لك السيد سرستر  حمد، لفتئدة 

السيد خربتش احمد.

املصتدقة على افو4ت 250 حصة 

اجتمتعية أقيمة 111 درهم للحصة 

لفتئدة  فؤاد،  جفتر  السيد  في  لك 

السيد خربتش احمد.

سرستر  السيد  استقتلة  قبول 

 حمد وتعييا السيد خربتش احمد 

للشركة ملدة غير  حدودة  ع   سير 

شركة  القتنوني  ن  الشك1  احو14 

شركة  إلى  ذات  سؤولية  حدودة 

بشر4ك  ذات  سؤولية  حدودة 

وحيد.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

رقم  احت  أتلقنيطرة  االأتدائية 

81773 أتتر4خ 25  ترس 1)1).

415 P

B.& B. COMPTA

RYMARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

B.& B. COMPTA

36 شترع الكفتح الطتأق 3 رقم 3 حي 

أوهالل ألوك AO ح ي م الربتط، 

11151، الربتط املغرب

RYMARA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي إقت ة 

البركة,  بنى )CGI  7 , رقم )16_ 

بوالد  طتع  امترة - 999)1  امترة 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

13(169

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 09  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك1 
املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.RYMARA
غرض الشركة أإيجتز :   قهى .

إقت ة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 _16( رقم   ,  CGI  72 البركة,  بنى 
امترة    1(999  - امترة  بوالد  طتع  

املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
السيد  حمد علوي  :  700 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .
 111   : طتهري  إيمتا  السيدة 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
السيد  رواا علوي :  111 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .
:  111 حصة  السيدة رشت علوي 

أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  علوي   السيد  حمد 
 ,  K نرجس ر4تض  إقت ة    18 قطتع 
أنتء D , شقة 7 حى الر4تض - الربتط 

11111 الربتط املغرب.
عنوانه)ا(  إيمتا طتهري  السيدة 
 ,  K نرجس ر4تض  إقت ة    18 قطتع 
أنتء D , شقة 7 حى الر4تض - الربتط 

11111 الربتط املغرب.
عنوانه)ا(  علوي  السيد  رواا 
 ,  K نرجس ر4تض  إقت ة    18 قطتع 
أنتء D , شقة 7 حى الر4تض - الربتط 

11111 الربتط املغرب.
عنوانه)ا(  علوي  رشت  السيدة 
 ,  K نرجس ر4تض  إقت ة    18 قطتع 
أنتء D , شقة 7 حى الر4تض - الربتط 

11111 الربتط املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  علوي  رشت  السيدة 
 ,  K نرجس ر4تض  إقت ة    18 قطتع 
أنتء D , شقة 7 حى الر4تض - الربتط 

11111 الربتط املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
23  ترس  أتتر4خ  أتمترة   االأتدائية 

1)1) احت رقم 71)5.

2I

BEST COMPTA SARL

TAJOUNT TRAV
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

BEST COMPTA SARL
 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 1° ETAGE N° 7 ، 93111،
TETOUAN MAROC

TAJOUNT TRAV شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي غربو 
أوجراح رقم 175 اطواا - 93000 

اطواا املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
28949

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.TAJOUNT TRAV
االعمتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 
وديكور-االعمتل  ختلفة  صبتغة 

البنتء.
: حي غربو  عنواا املقر االجتمتعي 
 93000  - اطواا   175 أوجراح رقم 

اطواا املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111  : السيد اتجعونت  حمد 
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 1111  : اتجعونت  حمد  السيد 
أقيمة 111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   
وصفتت و واطن الشركتء :

السيد اتجعونت  حمد عنوانه)ا( 
  31 رقم  املؤ نيا  ام  خديجة  شترع 

93000 اطواا املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد اتجعونت  حمد عنوانه)ا( 
  31 رقم  املؤ نيا  ام  خديجة  شترع 

93000 اطواا املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
19  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتطواا  

1)1) احت رقم 652.

3I

universal gestion

NOTRE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

universal gestion
اقت ة اأن عطية الطتأق الثتني  رقم 
7 جليز  راكش ، 40000،  راكش 

املغرب
NOTRE TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي دوار الفري 
الو4داا  راكش - 40000  راكش 

املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(183
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.NOTRE TRAVAUX

:  قتول  أإيجتز  الشركة  غرض 
تشييد  تنوعة/أيع  واد  بو  بعمتل 

البنتء.
دوار   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 40000  - الو4داا  راكش  الفري 

 راكش املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 750   : الطر4في  السيد  حمد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
السيد رشيد الداري :  250 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد  حمد الطر4في عنوانه)ا( 
 2 شقة   11 عمترة   1 سلمى  إقت ة 

اتركة 40000  راكش املغرب.
عنوانه)ا(  الداري  رشيد  السيد 
حسوا  بوالد  الجديدة  دوارالدار 
40000  راكش  الو4داا  راكش 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد  حمد الطر4في عنوانه)ا( 
 2 شقة   11 عمترة   1 سلمى  إقت ة 

اتركة 40000  راكش املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
09  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 1163)1.
4I

agro kart

AGRO KART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

agro kart
 ZONE INDUSTRIELLE 11

 TAOURIRT 11 ZONE
 INDUSTRIELLE TAOURIRT،

65811، TAOURIRT maroc
AGRO KART شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 11 الحي 
الصنتعي - 65800 اتور4رت املغرب
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اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

1(91

في  عقد  وثق  ؤرخ  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 23  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 AGRO : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.KART

استيراد   : أإيجتز  الشركة  غرض 

املنتجتت  اصبير  و  اصدير,احو14  و 

الغذائية.

الحي   11  : عنواا املقر االجتمتعي 

الصنتعي - 65800 اتور4رت املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد  و�صى قرطوط :  50 حصة 

أقيمة 1.111 درهم للحصة .

 50   : السيد عبد الحق قرطوط 

حصة أقيمة 1.111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد  و�صى قرطوط عنوانه)ا( 

 65800 شترع  والي عبد هللا   736

اتور4رت املغرب.

قرطوط  الحق  عبد  السيد 

736 شترع  والي عبد هللا  عنوانه)ا( 

65800 اتور4رت املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد  و�صى قرطوط عنوانه)ا( 

 65800 شترع  والي عبد هللا   736

اتور4رت املغرب

قرطوط  الحق  عبد  السيد 

736 شترع  والي عبد هللا  عنوانه)ا( 

65800 اتور4رت املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أتتور4رت  أتتر4خ 24  ترس 

1)1) احت رقم 1)1)/56.

5I

Education Services Africa

  Education Services Africa
ESA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

Education Services Africa

 Espace Porte d›Anfa, 3 rue Bab

 El M Espace Porte d›Anfa, 3 rue

 Bab El M، (1151، Casablanca

Maroc

 Education Services Africa  ESA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

  ESPACE وعنواا  قرهت اإلجتمتعي

 PORTE D›ANFA 3 RUE BAB EL

 MANSOUR IMM C 1 ER ETAGE

 N 3 CASA ANFA Casablanca

(1151 Casablanca MAROC

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

495083

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.Education Services Africa  ESA

غرض الشركة أإيجتز : اتجر 

خد تت في قطتع التعليم.

  ESPACE  : عنواا املقر االجتمتعي 

 PORTE D’ANFA 3 RUE BAB EL

 MANSOUR IMM C 1 ER ETAGE

 N 3 CASA ANFA Casablanca

.(1151 Casablanca MAROC

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   ربسمتل   بلغ 
درهم،  قسم كتلتتلي:

 Christophe, Pierre, السيد 
حصة   Maurice MERER :  311

أقيمة 111 درهم للحصة .
: Société Discipuli Sarl الشركة 
درهم   111 أقيمة  حصة   200  

للحصة.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
 Christophe, Pierre, السيد 
 1(5 عنوانه)ا(   Maurice MERER
 Mezu 78151 Chavenay شترع 

فرنست.
 Société Discipuli Sarl الشركة 
 René Goscinny عنوانه)ا( 09 شترع

Paris 75113 فرنست.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
 Christophe, Pierre, السيد 
 1(5 عنوانه)ا(   Maurice MERER
 Mezu 78151 Chavenay شترع 

فرنست
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 18 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم -.

6I

 قتولة في الحستأتت «بحمد املراأطي«

 EL JILALI DE TRAVAUX ET
FOURNITURES

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

 قتولة في الحستأتت «بحمد 
املراأطي«

32، شترع  حمد الخت س ، 32000، 
الحسيمة املغرب

 EL JILALI DE TRAVAUX ET
FOURNITURES شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 
الوحيد

وعنواا  قرهت االجتمتعي شترع  
أطونية حي اكتر ازوكتغ  - 32000 

الحسيمة املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 

3193

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

ام تغيير   (1(1 03  ترس  املؤرخ في 

 EL JILALI DE» تسمية الشركة  ن 

 »TRAVAUX ET FOURNITURES

. »SOTFON» إلى

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 26 أتتر4خ  أتلحسيمة   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 118.

7I

INFOPLUME

CMA RENT CAR

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

تعييا  سير جديد للشركة

INFOPLUME

119 شترع  حمد الخت س اقت ة 

 يموزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

CMA RENT CAR  شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزءة 

أوحستين، زقة  حمد أن اتوت 

رقم16،  - 90000 طنجة املغرب.

تعييا  سير جديد للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 

.11(117

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

ام تعييا  22 فبراير 1)1)  املؤرخ في 

 سير جديد للشركة السيد)ة( حيدة 

يوسف  كمسير آخر

ابعت إلقتلة  سير.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

11  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 2408.

8I
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Les bons comptes

POLY VRD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض ربسمتل الشركة

Les bons comptes

 bd mes 6 dar touzani ، 1175

(1111، Casablanca Maroc

POLY VRD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 18 زنقة 

اأن كتير  عترف - 20500 

الدار البيحتء املغرب.

خفض ربسمتل الشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.1(97(1

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

ام   2020 دجنبر   31 في  املؤرخ 

أمبلغ  الشركة  ربسمتل  خفض 

بي  ن  درهم«   1.111.111» قدره 

 111.111» إلى  درهم«   1.111.111«

درهم« عن طر4ق : -.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 22 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771138.

11I

ائتمتنية فيداكت، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DAKHLA GOLDEN SANDS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
احو14 الشك1 القتنوني للشركة

ائتمتنية فيداكت، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شترع العركوب رقم 7724-11 

صندوق البريد رقم 116، 73000، 

الداخلة املغرب

 DAKHLA GOLDEN SANDS

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

و عنواا  قرهت االجتمتعي حي القسم 

1 رقم ب52 - 73000 الداخلة .

احو14 الشك1 القتنوني للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.11791

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

املؤرخ في 15 فبراير 1)1) ام احو14 

الشك1 القتنوني للشركة  ن «شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

«شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 18 أتتر4خ  االأتدائية أوادي الدهب  

فبراير 1)1) احت رقم 283.

11I

ESPACE COMPETENCES  SARL

FLORA   CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ESPACE COMPETENCES  SARL

شترع القيراواا، عمترة  03  ، شقة 

 BOITE POSTAL  :     .02، العيوا

71111 ، .1319، العيوا املغرب

FLORA   CENTER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي الفتض 
،زنقة 26،  رقم  7، العيوا  العيوا 

70000  العيوا املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

19181

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (116 يوليوز   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

   FLORA : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.CENTER

غرض الشركة أإيجتز : إصالحتت 

وتهيئة الحدائق واأل تكن الخحراء.

عنواا املقر االجتمتعي : حي الفتض، 
العيوا  العيوا    ،7 رقم     ،26 زنقة 

70000  العيوا املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 
درهم،  قسم كتلتتلي:

الصلح:   ست ي  احمد  السيد 
درهم   111 أقيمة  حصة   1.111

للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
الصلح  ست ي  احمد  السيد 
العيوا   70000 العيوا  عنوانه)ا( 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
الصلح  ست ي  احمد  السيد 
العيوا   70000 العيوا  عنوانه)ا( 

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
االأتدائية أتلعيوا  أتتر4خ 20 يوليوز 

116) احت رقم 2085.
15I

LA FIDESSA

BILLIONNAIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

LA FIDESSA
 N°71(MASSIRA1 B

MARRAKECH، 11111،  راكش 
املغرب

BILLIONNAIRE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي دوار دار 
أقت جمتعة اوالد حسوا  - راكش- - 

40000  راكش املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(181
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.BILLIONNAIRE

:  طعم  أإيجتز  الشركة  غرض 
و قهى.

دوار دار   : عنواا املقر االجتمتعي 
أقت جمتعة اوالد حسوا  - راكش- - 

40000  راكش املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
السيد الشلغمي  حمد علي :  340 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
 330   : بشرف  علي  أن  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
السيد جمتل  جدي :  330 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
علي  الشلغمي  حمد  السيد 
األ يا  املقتم  عمترة  املنتر  عنوانه)ا( 
40000  راكش  20  راكش  رقم 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
علي  الشلغمي  حمد  السيد 
األ يا  املقتم  عمترة  املنتر  عنوانه)ا( 
40000  راكش  20  راكش  رقم 

املغرب
السيد أن علي بشرف عنوانه)ا( 
 20 رقم  األ يا  املقتم  عمترة  املنتر 

 راكش 40000  راكش املغرب
عنوانه)ا(  جمتل  جدي  السيد 
 20 رقم  األ يا  املقتم  عمترة  ملنتر 

 راكش 40000  راكش املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
09  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم )116)1.
16I

eurest compta sarl

SAHR AFRICAINE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

eurest compta sarl
 n° 11 APT ( ETAGE ( BD

 ،CHEFCHAOUNI FES ، 31111
FES MAROC
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SAHR AFRICAINE شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  ستودع 3 

ألوك ب رقم 161 زواغة العليت فتس - 

30000 فتس املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

66923

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   15

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 SAHR  : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت 

.AFRICAINE

األشغتل   : غرض الشركة أإيجتز 

أيع   واد  البنتء،  بشغتل  و  العت ة 

البنتء.

:  ستودع  عنواا املقر االجتمتعي 

3 ألوك ب رقم 161 زواغة العليت فتس 

- 30000 فتس املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111  : السيد املغراوي رضواا 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد املغراوي رضواا عنوانه)ا( 

45 درب العرب أر4مة  كنتس 50000 

 كنتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  النعمتني  فؤاد  السيد 

  34000 اتونتت  اغمترة  زراوة  دوار 

اتونتت املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

25  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم )111.

17I

FIDUS FETHI

SABAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FIDUS FETHI

 RUE BIR ANZARANE HAY 79

 HASSANI N1 (EME ETAGE

 BERKANE ، 63311، BERKANE

maroc

SABAB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 7 شترع 

أني عتيق حي  لو4ة أركتا - 63300 

أركتا املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

7705

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 15  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.SABAB

الطعتم   -  : غرض الشركة أإيجتز 

والوجبتت الخفيفة

اتجر بو وسيط يقوم أتالستيراد   -

والتصدير

-  ح1 ديكور.

شترع   7  : عنواا املقر االجتمتعي 

 63300  - أني عتيق حي  لو4ة أركتا 

أركتا املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي :

 MARIN DIMITRI  :  500 السيد

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

:   BOUCHEDA KARIM  السيد 

درهم   111 أقيمة  حصة   500  

للحصة.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

  MARIN DIMITRI السيد 

أركتا   63300 فرنست  عنوانه)ا( 

املغرب.

 BOUCHEDA KARIM السيد 

أركتا   63300 فرنست  عنوانه)ا( 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

  MARIN DIMITRI السيد 

أركتا   63300 فرنست  عنوانه)ا( 

املغرب

 BOUCHEDA KARIM السيد 

أركتا   63300 فرنست  عنوانه)ا( 

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

26  ترس  أتتر4خ  أبركتا   االأتدائية 

1)1) احت رقم 1)1)/179.

18I

ELYX CONSULTING

ECO LENS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

ELYX CONSULTING

 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt

 n°3(-Etage n°11 ، (1111،

CASABLANCA MAROC

ECO LENS  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 42 شترع 

عالل أن عبدهللا شقة رقم 4 

 كنتس - 50000  كنتس املغرب.

احو14  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري -.

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

املؤرخ في 11 ينتير 1)1) ام  احو14

املقر االجتمتعي الحتلي للشركة  ن    
»42 شترع عالل أن عبدهللا شقة رقم 
4  كنتس - 50000  كنتس املغرب« 
إلى « حج باالنتيد األندلس 04 شترع 
الدار   ، األول  الطتأق   ،  1(1 رقم 
البيحتء   الدار   20470  - البيحتء 

املغرب«.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 22 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771196.

20I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

CAMPANELLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE
 RITA 1EME ETAGE ، 31111، FES

MAROC
CAMPANELLA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزئة 

يتسميا  كتب رقم 7 طر4ق ايموزار 
- 30000 فتس املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
66875

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.CAMPANELLA
التصدير   : غرض الشركة أإيجتز 

واألستيراد واجترة بغراض األطفتل.
اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
7 طر4ق ايموزار  يتسميا  كتب رقم 

- 30000 فتس املغرب.
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بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 
درهم،  قسم كتلتتلي:

 5.000   : حمزة  خلفي  السيد 
حصة أقيمة 11 درهم للحصة .

الدين   اتج  حميداني  السيد 
درهم   11 أقيمة  حصة   5.000   :

للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد خلفي حمزة عنوانه)ا( 17 
املسيرة  الزهراء  اقت ة   3 س  عمترة 

30000 فتس املغرب.
الدين   اتج  حميداني  السيد 
عنوانه)ا( رقم 94 ألوك 4 حي النسيم 

املسيرة  30000 فتس املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد خلفي حمزة عنوانه)ا( 17 
املسيرة  الزهراء  اقت ة   3 س  عمترة 

30000 فتس املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
24  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1361.

(1I

Les bons comptes

LIK PRODUIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

Les bons comptes
 bd mes 6 dar touzani ، 1175

(1111، Casablanca Maroc
LIK PRODUIT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اقت ة 

الهدى شترع  حمد ألفرج االقت ة 
90 الطتأق الثتلث الشقة 15 سيدي 

 و ن - 20500 الدار البيحتء 
املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
436089

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 16  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 LIK  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.PRODUIT

غرض الشركة أإيجتز : التجترة في 

جميع املواد و جميع العنتصر املنتبية 

و املنزلية

التكو4ن في  جتل االعال يتت.

اقت ة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

االقت ة  ألفرج  شترع  حمد  الهدى 

90 الطتأق الثتلث الشقة 15 سيدي 

 و ن - 20500 الدار البيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد يتسيا خيتط :  600 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

 400   : شنديد  صفية  السيدة 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد يتسيا خيتط عنوانه)ا( 11 

 20500 أالل  عيا  زنقة   1 يتسمينة 

خر4بكة املغرب.

السيدة صفية شنديد عنوانه)ا( 

 24 الرقم   3 الزنقة   2 ألوك الكدية 

20600 الدار البيحتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد يتسيا خيتط عنوانه)ا( 11 

 20500 أالل  عيا  زنقة   1 يتسمينة 

خر4بكة املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 25 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771861.

23I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

MZ GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 REVI-CO CONSEIL ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 20
 ABDELLAH 1 EME ETAGE
 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

51111، meknes maroc
MZ GROUP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزئة 

 رجتا 1 رقم إ64 شقة )1 الطتأق 2 
ايت والل  كنتس - 50000  كنتس 

املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

52755
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 MZ  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.GROUP
اتجر   : أإيجتز  الشركة  غرض 

 نتجتت الصنتعة التقليدية
االستيراد و التصدير

املنتقصة.
اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
الطتأق   1( شقة  رقم إ64   1  رجتا 
2 ايت والل  كنتس - 50000  كنتس 

املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 500   : أوطالقة  ز4نب  السيدة 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
السيد  تايتس اولي :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيدة ز4نب أوطالقة عنوانه)ا( 

8/155 زنقة لونكدوك 57070   يتز 

فرنست.

السيد  تايتس اولي عنوانه)ا( 52 

شترع الجنرال دو كول 57050 لو أتا 

ستا  تراتا 57050  يتز  فرنست.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيدة ز4نب أوطالقة عنوانه)ا( 

57070  يتز  زنقة لونكدوك   8/155

فرنست

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

22  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمكنتس  

1)1) احت رقم 1183.

24I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

MEKNEST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 REVI-CO CONSEIL ET

FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 20

 ABDELLAH 1 EME ETAGE

 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

51111، meknes maroc

MEKNEST SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 56 شترع 

اأن خلدوا اقت ة حكيم شقة رقم 

23 الطتأق 6 - 50000  كنتس 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

52239

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.MEKNEST SARL

انظيم   : أإيجتز  الشركة  غرض 

التظتهرات

املنتقصة.

56 شترع  عنواا املقر االجتمتعي : 

اأن خلدوا اقت ة حكيم شقة رقم 

50000  كنتس   -  6 الطتأق   23

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 500   : الهداوي  إليتس  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد  صطفى أيكت :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد إليتس الهداوي عنوانه)ا( 

اقت ة الر4حتا اأن رشد 3 عمترة ج81 

الشقة 4 50000  كنتس املغرب.

عنوانه)ا(  أيكت  السيد  صطفى 

 50000 ألوك اجموعتي ب م ع   1(

 كنتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد إليتس الهداوي عنوانه)ا( 

اقت ة الر4حتا اأن رشد 3 عمترة ج81 

الشقة 4 50000  كنتس املغرب

عنوانه)ا(  أيكت  السيد  صطفى 

 50000 ألوك اجموعتي ب م ع   1(

 كنتس املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

فبراير   1( أتتر4خ  التجتر4ة أمكنتس  

1)1) احت رقم 734.

26I

SOUTH  PEAKS  DESIGN SARL AU

 SOUTH  PEAKS  DESIGN
SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 SOUTH  PEAKS  DESIGN SARL

AU

حي القدس اجزئة الوفتق ألوك د 
رقم 187 العيوا، 70000، العيوا 

املغرب

 SOUTH  PEAKS  DESIGN SARL

AU شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي القدس 

اجزئة الوفتق ألوك د رقم 187 

العيوا  - 70000 العيوا املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

35805

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 22  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

 SOUTH  PEAKS  DESIGN SARL

.AU

: التصميم  غرض الشركة أإيجتز 

التجترة   , الثالثي االبعتد و الجرافيك 

العت ة , االستيراد و التصدير .

حي   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

رقم  د  ألوك  الوفتق  اجزئة  القدس 
العيوا   70000  - العيوا    187

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : ارفتس  عتلي  السيد 
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  ارفتس  عتلي  السيد 
د  ألوك  الوفتق  اجزئة  القدس  حي 
العيوا   70000 العيوا   1(56 رقم 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد عتلي ارفتس عنوانه)ا( حي 
رقم  د  ألوك  الوفتق  اجزئة  القدس 
56)1 العيوا 70000 العيوا املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
23  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 1)/883 .

27I

MAY CONSULTING

AL ARABIA FERRAILLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

MAY CONSULTING
7 زنقة املالزم فرنتند الفيليت ، 
20300، الدارالبيحتء املغرب

AL ARABIA FERRAILLE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 75 
زنقة 2 جميلة 7 سيتي دجت ع - 
20000 الدار البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
270373

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   2009 يوليوز   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 AL  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ARABIA FERRAILLE
                                                  : أإيجتز  الشركة  غرض 

شراء أيع اصدير استيراد الخردة.

رقم   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 - سيتي دجت ع   7 جميلة   2 زنقة   75

20000 الدار البيحتء املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
السيد افر4وة حسن :  800 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .
السيدة اأو الفتوح سعدية :  200 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
السيد افر4وة حسن : 800 أقيمة 

111 درهم.
السيدة اأو الفتوح سعدية : 200 

أقيمة 111 درهم.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد افر4وة حسن عنوانه)ا( 79 
الدار   20000 7 ق ج  2 جميلة  زنقة 

البيحتء املغرب.
سعدية  الفتوح  اأو  السيدة 
ق ج   7 جميلة   2 زنقة   79 عنوانه)ا( 

20000 الدار البيحتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد افر4وة حسن عنوانه)ا( 79 
الدار   20000 7 ق ج  2 جميلة  زنقة 

البيحتء املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 20 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

دجنبر )11) احت رقم 511659.

28I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

DRINAL
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE
 RITA 1EME ETAGE ، 31111، FES

MAROC
 DRINAL
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شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزئة ))1 

املنطقة الصنتعية سيدي اأراهيم - 

30000 فتس املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

66881

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.DRINAL

انتتج   : أإيجتز  الشركة  غرض 

املصنوعتت  اصدير  وتسو4ق 

التقليدية املغربية.

اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

سيدي  الصنتعية  املنطقة   1((

اأراهيم - 30000 فتس املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 DINANDERIE الشركة 

 IMPORT EXPORT »DINIMEX

درهم   11 أقيمة  حصة   :  11.111

للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

 DINANDERIE الشركة 

 IMPORT EXPORT »DINIMEX

املنطقة   1(( اجزئة  عنوانه)ا( 

 30000 اأراهيم  سيدي  الصنتعية 

فتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد أنمو�صى عبد هللا عنوانه)ا( 

50 زنقة القتهرة طر4ق عيا الشقف  

30000 فتس املغرب

عنوانه)ا(  علي   أنمو�صى  السيد 

فتس  حدائق  اقت ة  أنزرت  شترع 

 30000  2 الزهور   2 رقم   2 ستيس 

فتس املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

24  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1367.

30I

 ينترة فينتنس جروب

كوبا
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

 ينترة فينتنس جروب

52 شترع  والي رشيد شقة رقم 

7 الطتأق الرابع جليز  راكش ، 

40000،  راكش املغرب

كوبت شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 52 شترع 

 والي رشيد شقة رقم 7 الطتأق 

الرابع جليز - 40000  راكش املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(911

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 22  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

اإلقتحتء أمختصر تسميتهت : كوبت.

غرض الشركة أإيجتز : كراء شقق 

 فروشة.

52 شترع  عنواا املقر االجتمتعي : 
الطتأق   7 رقم  شقة  رشيد   والي 
الرابع جليز - 40000  راكش املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:
أويغولدا:   ايت  هشتم  السيد 
درهم   11 أقيمة  حصة   1.111

للحصة.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
أويغولدا  ايت  هشتم  السيد 
الر يزة  املحجوب  شترع  عنوانه)ا( 
 30 رقم   2 الطتأق  الرو بتر  اقت ة 

ايفررنتج 40000  راكش املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
أويغولدا  ايت  السيدة  نى 
زنقة اأن  اقت ة االصدقتء  عنوانه)ا( 
جليز   11 الشقة   2 الطتيق  عطية 

40000  راكش املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
26  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 73)))1.

32I

ائتمتنية أوعرفة

SAHARA PHENIX
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

ائتمتنية أوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيحتء أوعرفة 
أوعرفة، 11)61، أوعرفة املغرب
SAHARA PHENIX شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 27 حي واد 
الذهب أوعرفة - 11)61 أوعرفة 

املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
867

في  حر  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   28

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.SAHARA PHENIX

بشغتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 

جميع  بخرى،اصنيع  وبشغتل  البنتء 

اجترة في  واد  : طوب...،   واد البنتء 

البنتء،اتجر.

حي   27  : االجتمتعي  املقر  عنواا 

واد الذهب أوعرفة - 11)61 أوعرفة 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيدة سوقت ي يتسميا :  1.111 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

يتسميا  سوقت ي  السيدة 

 6115( أوعنتا  عنوانه)ا(  ركز 

أوعنتا املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

يتسميا  سوقت ي  السيدة 

 6115( أوعنتا  عنوانه)ا(  ركز 

أوعنتا املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

17  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أفجيج  

1)1) احت رقم 23.

35I
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ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

ماغوك باكيج
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 ALPHAIZ CONSULTING &
ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66
 ESCALIER C, 3ème ETAGE NU%
 1 TANGER ، 91111، TANGER

MAROC
 تغوك أتكيج شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي الجز4رة 
11 اجزئة 11 الوحدة 4 املح1 رقم 
11  نطقة التصدير الحرة أطنجة. 

ز4نتيت 91111 - 90000 طنجة 
املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
111963

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   05
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
اإلقتحتء أمختصر تسميتهت :  تغوك 

أتكيج.
إنتتج   : أإيجتز  الشركة  غرض 

عبوات البالستيك والكراوا.
الجز4رة   : عنواا املقر االجتمتعي 
11 اجزئة 11 الوحدة 4 املح1 رقم 11 
 نطقة التصدير الحرة أطنجة. ز4نتيت 

91111 - 90000 طنجة املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 80.000 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 800   : أوهتتال  ادريس  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  أوهتتال  ادريس  السيد 

 POELENBURG (17, 151NL

 ZAANDAM HOLLANDE  90000

.ZAANDAM HOLLANDE

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  أوهتتال  ادريس  السيد 

 POELENBURG (17, 151NL

 ZAANDAM HOLLANDE  90000

ZAANDAM HOLLANDE

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

ينتير   19 أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 238384.

38I

M2KA SERVICES   - S.A.R.L

M2KA SERVICES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

M(KA SERVICES   - S.A.R.L

شتر الزرقطوني إقت ة 32 رقم 29 ، 

90000، طنجة املغرب

M2KA SERVICES شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شتر 

الزرقطوني إقت ة 32 رقم 29  - 

90000 طنجة  املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

111153

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 08  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 M2KA : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.SERVICES
خد ة   : أإيجتز  الشركة  غرض 
واوزيع  إستراد  والتنظيف-  البستنة 

جميع  واد التنظيف .
شتر   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 -   29 رقم   32 إقت ة  الزرقطوني 

90000 طنجة  املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : عمتري  كوار  السيدة 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  عمتري  كوار  السيدة 
حي العدير السكن اإلداري املصلحة 

البيطر4ة 11)16 وزاا املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  عمتري  كوار  السيدة 
حي العدير السكن اإلداري املصلحة 

البيطر4ة 11)16 وزاا املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
22  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 240598.

42I

ste cofiguer sarl

 STE CHAIMAE GUER
TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35111، guercif maroc

 STE CHAIMAE GUER TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي امللك 

املسمى الفتض زنقة ايموزار كندر - 
35111 جرسيف املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

(1(1/(117

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 08  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.CHAIMAE GUER TRAVAUX

كراء   -  : أإيجتز  الشركة  غرض 

العقترت

-اشغتل  ختلفة او البنتء.

امللك   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 - كندر  ايموزار  زنقة  الفتض  املسمى 

35111 جرسيف املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

حصة   900   : السيد كر4م زراد 

أقيمة 111 درهم للحصة .

 111  : السيدة القرشتوي رشيدة 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
زنقة  السيد كر4م زراد عنوانه)ا( 

جرسيف   35111 كندر  ايموزار 

املغرب.

رشيدة  القرشتوي  السيدة 
سيدي  زنقة   907 رقم  عنوانه)ا( 

سليمتا حي التقدم  60800 اتور4رت 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد زراد عبد الرزاق عنوانه)ا( 

جرسيف   35111 اجزئة  بروك  

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 26 أتتر4خ  أجرسيف   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 1)1)/9)11.

43I



7723 الجريدة الرسميةعدد 5659 - فتاض ر حتا )111 )11 بأر14 1)1)) 

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

 ZAKAD INDUSTRY
COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

 REVI-CO CONSEIL ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 20
 ABDELLAH 1 EME ETAGE
 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

51111، meknes maroc
   ZAKAD INDUSTRY COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 3 زنقة 

ايت ور4ر الطتأق 2 أوركوا - 28800 
الدار البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
483975

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   2020 نونبر   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 
. ZAKAD INDUSTRY COMPANY
غرض الشركة أإيجتز : املنتقصة

االصالح الصنتعي
االستيراد و التصدير

زنقة   3  : االجتمتعي  املقر  عنواا 
ايت ور4ر الطتأق 2 أوركوا - 28800 

الدار البيحتء املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
حصة   500   : السيد  عتد زكور 

أقيمة 111 درهم للحصة .
السيدة عز4زة لعبيد :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد  عتد زكور عنوانه)ا( اجزئة 
 (11 شقة   38 عمترة  ج5  صوفيت 
سيدي حجتج واد حصتر   2 الطتأق 

28800 الدار البيحتء املغرب.
عنوانه)ا(  لعبيد  عز4زة  السيدة 
شقة   38 عمترة  ج5  صوفيت  اجزئة 
واد  حجتج  سيدي   2 الطتأق   (11
حصتر 28800 الدار البيحتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  لعبيد  عز4زة  السيدة 
شقة   38 عمترة  ج5  صوفيت  اجزئة 
واد  حجتج  سيدي   2 الطتأق   (11
حصتر 28800 الدار البيحتء املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 24 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

دجنبر 2020 احت رقم 32866.
45I

»FDALA NEGOCE«

 IMMOBILIER BLADI«
»TRAVAUX

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد
استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع أتلجر4دة 
الرسمية

 IMMOBILIER BLADI«
»TRAVAUX

 Lot Najd 1, résidence Widad,
 immeuble 1(, appt. 6, El Jadida ،

(1111، EL JADIDA MAROC
 IMMOBILIER BLADI«

TRAVAUX« شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

 وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزئة 
النجد 1، إقت ة وداد، عمترة )1، 

شقة 6، الجديدة - 24000 الجديدة 
املغرب.

أتلجر4دة  وقع  خطٍإ  إستدراك   
الرسمية عدد 5658 أتتر4خ 07 بأر14 

.(1(1
الشركة  اسم   -  : أدال  ن 
شركة   »IMMOBILIER BLADI«
شر4ك  ذات  املسؤولية   حدودة 

وحيد.

حسن  الوحيد:  الشر4ك  اسم   -

الفتيمي.

حسن  الوحيد:  املسير  اسم   -

الفتيمي.

الشركة  اسم   -  : يقرب 

 IMMOBILIER BLADI«

شركة  حدودة   »TRAVAUX

املسؤولية ذات شر4ك وحيد.

حسن  الوحيد:  الشر4ك  اسم   -

الفتيحي.

حسن  الوحيد:  املسير  اسم   -

الفتيحي.

البتقي أدوا تغيير.

47I

ديواا الخد تت

ESPACE LAMSIAH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعييا  سير جديد للشركة

ديواا الخد تت

شترع  حمد الخت س رقم 94 سيدي 

قتسم ، 16111، سيدي قتسم 

املغرب

ESPACE LAMSIAH  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي زنقة 37 

رقم 17 حي املالهفة - 16111 سيدي 

قتسم املغرب.

تعييا  سير جديد للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري -.

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

ام تعييا  24  ترس 1)1)  املؤرخ في 

 سير جديد للشركة السيد)ة( ألعربي 

يتسيا كمسير وحيد

ابعت لقبول استقتلة املسير.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 25 أتتر4خ  االأتدائية بسيدي قتسم  

 ترس 1)1) احت رقم 173.

48I

INFOPLUME

HACHAD PROMOTION
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

INFOPLUME

119 شترع  حمد الخت س اقت ة 

 يموزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

HACHAD PROMOTION شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 23، زنقة 

كترنو، الطتأق 7، شقة رقم 4 - 

90000 طنجة املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

111151

 03 عقد حر  ؤرخ في  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.HACHAD PROMOTION

الترو4ج   : أإيجتز  الشركة  غرض 

للعقتر.

 ،23  : االجتمتعي  املقر  عنواا 
زنقة كترنو، الطتأق 7، شقة رقم 4 - 

90000 طنجة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

  : حشتد  املصوري  علي  السيد 

درهم   1.111 أقيمة  حصة   1.111

للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
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حشتد  املصوري  علي  السيد 
 ،2 زنقة  الحيتني،  عيا  عنوانه)ا( 
طنجة   90000 اإل تم  سلم   ،8 رقم 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

حشتد  املصوري  علي  السيد 
 ،2 زنقة  الحيتني،  عيا  عنوانه)ا( 
طنجة   90000 اإل تم  سلم   ،8 رقم 

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

)1  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 2488.

55I

INFOPLUME

 AHMAD JURAK PRIVATE
LIMITED

إعالا  تعدد القرارات

INFOPLUME

119 شترع  حمد الخت س اقت ة 

 يموزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

 AHMAD JURAK PRIVATE

LIMITED «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: زنقة 

الزرقطوني، عمترة 32، شقة رقم 

29، الطتأق األول - 90000 طنجة 

املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«
رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.111715

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 08 فبراير 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 

إأطتل املهتم كمسيرة للشركة للسيدة 

شروق أنتدر 

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

على  ينص  الذي   :15 رقم  أند 

 تيلي: الشركة  سيرة  ن طرف  سير 

واحد و هو السيد  حمد عالم أرو4ز.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

16  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 2563.

56I

omri compta sarl au

 KALLOUCH LARA TRANS
SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

omri compta sarl au

 N°1 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 9(111، larache maroc

 KALLOUCH LARA TRANS SARL

AU شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي دوار 

البغتدة ج ر4صتنة الجنوبية ق 
الستح1 دائرة وادي املختزا 

العرائش - 92000  العرائش املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

6117

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 19  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

 KALLOUCH LARA TRANS SARL

.AU

الغرض   : أإيجتز  الشركة  غرض 

في املغرب بو في  سواء   ،  ن الشركة 

الخترج ، أتألصتلة عن نفسهت بو نيتأة 

عن بطراف ثتلثة:

نق1 األفراد نيتأة عن الغير.

transport النق1 الوطني للبحتئع 

نيتأة عن الغير.

عتم  بشك1  والتصدير  االستيراد 

و ت  الصنتعية  املركبتت  غيتر  وقطع 

إلى ذلك.

أكتفة  والدولية  الوطنية  التجترة 

بشكتلهت.

- بعمتل  تنوعة ،

العمليتت  جميع  عتم:  وبشك1   -

املتعلقة بغرض الشركة.

قيود  بي  دوا  القيتم  وبخيًرا   -

أجميع العمليتت التي  ن املحتم1 با 

تعزز بشك1  بتشر بو غير  بتشر اطور 

الشركة.

قيود  بي  دوا  احقيق  وبخيًرا 

لجميع العمليتت التي  ن املحتم1 با 

اف�صي بشك1  بتشر بو غير  بتشر إلى 

اطو4ر الشركة..

دوار   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

ق  الجنوبية  ر4صتنة  ج  البغتدة 

الستح1 دائرة وادي املختزا العرائش 

- 92000  العرائش املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد قلوش عتدل :  111 حصة 

أقيمة 1.111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(   عتدل  قلوش  السيد 

دوار البغتدة ج ر4صتنة الجنوبية ق 

الستح1 دائرة وادي املختزا العرائش 

92000  العرائش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(   عتدل  قلوش  السيد 

دوار البغتدة ج ر4صتنة الجنوبية ق 

الستح1 دائرة وادي املختزا العرائش 

92000 العرائش املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أتلعرائش  أتتر4خ 25  ترس 

1)1) احت رقم 389.

57I

INFOPLUME

STARBOKS TRANS
إعالا  تعدد القرارات

INFOPLUME

119 شترع  حمد الخت س اقت ة 

 يموزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

STARBOKS TRANS «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: زنقة 

الزركطوني، عمترة 32، شقة رقم 

29، الطتأق 1 - 90000 طنجة 

املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.116855

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 08  ترس 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 

إجتمتعية  ن  حصة   1111 افو4ت 

السيد كر4م أن عبدالعتلي إلى السيد 

سفيتا سعيدي

قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 

قبول إستقتلة السيد كر4م أن عبد 

العتلي  ن  همه كمسير للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على  تيلي: 

السعيدي  سفيتا  السيد  تعييا 

كمسير للشركة ملدة غير  حدودة

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم 6: الذي ينص على  تيلي: 

 111.111 السعيدي  السيد سفيتا 

درهم

أند رقم 7: الذي ينص على  تيلي: 

 1111 السعيدي  سفيتا  السيد 

حصة إجتمتعية

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

16  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 2562.

58I
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CABINET MASTER COMPTABLE

TAZRAYT TRAVUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CABINET MASTER COMPTABLE
 AV HASSAN ( RESIDENCE

 OUAKRIM N 113
 IMINTANOUT ، 11151،

IMINTANOUT MAROC
TAZRAYT TRAVUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي اكني 
ا نتتنوت - 11151 ا نتتنوت املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
 1751

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.TAZRAYT TRAVUX
:  قتول  أإيجتز  الشركة  غرض 

أتالشغتل املختلفة و البنتء
 فتوض

كراء اال تكن العمو ية.
حي اكني   : عنواا املقر االجتمتعي 
ا نتتنوت - 11151 ا نتتنوت املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : الحسن  بعنتا  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  الحسن  بعنتا  السيد 
دوار اوزكت ايت حدو يوسف ا نتتنوت 

11151 ا نتتنوت املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  الحسن  بعنتا  السيد 

دوار اوزكت ايت حدو يوسف ا نتتنوت 

11151 ا نتتنوت املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 16 أتتر4خ  أت نتتنوت   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 1)1)/67.

60I

FIDU.PRO CONSULTING

 TRAINING DM

FORMATION PRIVE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

 لتقى شترع ا ي1 زوال و زنقة غيث1 

الطتأق11 رقم 29  الدار البيحتء ، 

0، الدار البيحتء املغرب

 TRAINING DM FORMATION

PRIVE شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  لتقى 

شترع ا ي1 زوال و زنقة غيث1 

الطتأق11 رقم 29 الدار البيحتء - 

0000  الدار البيحتء املغرب 

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

494727

في  عقد  وثق  ؤرخ  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 03  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

 TRAINING DM FORMATION

.PRIVE

التدر4ب   : غرض الشركة أإيجتز 

والتوجيه.

:  لتقى  االجتمتعي  املقر  عنواا 
غيث1  زنقة  و  زوال  ا ي1  شترع 
 - البيحتء  الدار   29 رقم  الطتأق11 

0000  الدار البيحتء املغرب .
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : السيد  نصف الدقتق 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
 1.111  : الدقتق  السيد  نصف 

أقيمة 111 درهم.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد  نصف الدقتق عنوانه)ا( 
24  كرر زنقة بحمد الشر�صي أوركوا 
البيحتء 0000 الدار البيحتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد  نصف الدقتق عنوانه)ا( 
24  كرر زنقة بحمد الشر�صي أوركوا 
البيحتء 0000  الدار البيحتء املغرب 
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 - أتتر4خ  البيحتء   أتلدار  التجتر4ة 

احت رقم -.
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FIDU.PRO CONSULTING

ZTA CONSULTING
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
 لتقى شترع ا ي1 زوال و زنقة غيث1 
الطتأق11 رقم 29  الدار البيحتء ، 

0، الدار البيحتء املغرب
ZTA CONSULTING شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  لتقى 

شترع ا ي1 زوال و زنقة غيث1 
الطتأق11 رقم 29 الدار البيحتء  - 

0000 الدار البيحتء  املغرب 
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

191571

في  عقد  وثق  ؤرخ  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   27

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 ZTA  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.CONSULTING

استيراد   : أإيجتز  الشركة  غرض 

واصدير) اتجر بو  وسيط(.

:  لتقى  االجتمتعي  املقر  عنواا 

غيث1  زنقة  و  زوال  ا ي1  شترع 
 - الدار البيحتء    29 رقم  الطتأق11 

0000 الدار البيحتء  املغرب .

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد بحمد وز4ن :  1.111 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد بحمد وز4ن : 1.111 أقيمة 

111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :

 13 السيد بحمد وز4ن عنوانه)ا( 
زنقة  نصور العتأدي طتأق 02 شقة 

 0000 الدارالبيحتء  املعتر4ف   02

الدارالبيحتء املغرب .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

 13 السيد بحمد وز4ن عنوانه)ا( 
زنقة  نصور العتأدي طتأق 02 شقة 

 0000 الدارالبيحتء  املعتر4ف   02

الدارالبيحتء املغرب 

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 - أتتر4خ  البيحتء   أتلدار  التجتر4ة 

احت رقم -.

63I
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INFOPLUME

EL HAOUARI SHOP
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
تغيير نشتط الشركة

INFOPLUME

119 شترع  حمد الخت س اقت ة 

 يموزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

EL HAOUARI SHOP شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت االجتمتعي 67، شترع 

املقتو ة، الطتأق 2 ب - 90000 

طنجة املغرب.

تغيير نشتط الشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.2248

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

ام تغيير   (1(1 02  ترس  املؤرخ في 

«أيع  البس  الشركة  ن  نشتط 

 صنعة« إلى «- الوصتطة العقتر4ة

- التجترة اإليلكترونية 

- الخد تت التوصي1

-اإلعالا بشك1 عتم

في  الجودة  و راقبة  التدر4ب   -

صنتعة النسيج

- املالبس الجتهزة«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

08  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 111533.

64I

CABINET MASTER COMPTABLE

WALART TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CABINET MASTER COMPTABLE

 AV HASSAN ( RESIDENCE

 OUAKRIM N 113

 IMINTANOUT ، 11151،

IMINTANOUT MAROC

 WALART TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي 

اكتديرت اغزر نتسرفيا زنقة 

 تسة رقم 15 ا نتتنوت - 11151 

ا نتتنوت املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

1753

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 08  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.WALART TRAVAUX
:  قتول  أإيجتز  الشركة  غرض 

أتالشغتل املختلفة و البنتء

 فتوض

كراء اال تكن العمو ية

حي   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

اكتديرت اغزر نتسرفيا زنقة  تسة 
رقم 15 ا نتتنوت - 11151 ا نتتنوت 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : ايوب  أت و�صى  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  ايوب  أت و�صى  السيد 

زنقة  نتسرفيا  اغزر  اكتديرت  حي 

 11151 ا نتتنوت   15 رقم   تسة 

ا نتتنوت املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  ايوب  أت و�صى  السيد 

زنقة  نتسرفيا  اغزر  اكتديرت  حي 

 11151 ا نتتنوت   15 رقم   تسة 

ا نتتنوت املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 18 أتتر4خ  أت نتتنوت   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 1)1)/68.

65I

INFOPLUME

PROMOTION DU RIF
إعالا  تعدد القرارات

INFOPLUME

119 شترع  حمد الخت س اقت ة 

 يموزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

PROMOTION DU RIF «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: اجزءة 

 يديتيراني، قسمة 52 - 90000 

طنجة املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«
رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.2768

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 11  ترس 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

300 حصة إجتمتعية  افو4ت   تيلي: 

 ن السيد  حمد عز4ز الفتطمي إلى 

السيدة الجبنوني ب تني

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

 تيلي: تعييا السيدة الجبنوني ب تني 

كمسيرة للشركة ملدة غير  حدودة

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم 6: الذي ينص على  تيلي: 

السيد  حمد عز4ز الفتطمي 70.000 

ب تني   الجبنوني  لسيدة  درهم، 

30.000 درهم

أند رقم 7: الذي ينص على  تيلي: 

 700 الفتطمي  عز4ز  السيد  حمد 

 300 حصة، لسيدة الجبنوني ب تني  

حصة

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

22  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 71981.

66I

Consulting store

CONSULTING STORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

Consulting store

 Residence select 5ème étage

n°11 ، 51111، Meknes Maroc

Consulting store شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي إقت ة 

سيليكت الطتأق الخت س رقم 11 - 

50000  كنتس املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

51361

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   2020 غشت   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.Consulting store

:  كتب  أإيجتز  الشركة  غرض 

اإلستشترات والتكو4ن.

إقت ة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 - سيليكت الطتأق الخت س رقم 11 

50000  كنتس املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 111   : الرحمتني  السيدة  نتل 

حصة أقيمة 11.111 درهم للحصة .

 900   : الرحمتني  اوفيق  السيد 

حصة أقيمة 90.000 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيدة  نتل الرحمتني عنوانه)ا( 

رقم 151 الزرهونية اوسيع 4 الشطر 

2 50000  كنتس املغرب.
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السيد اوفيق الرحمتني عنوانه)ا( 
رقم 151 الزرهونية اوسيع 2 الشطر 

4  50000  كنتس املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيدة  نتل الرحمتني عنوانه)ا( 
رقم 151 الزرهونية اوسيع 4 الشطر 

2 50000  كنتس املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
التجتر4ة أمكنتس  أتتر4خ - احت رقم 
67I

COMPTACOMPTE

KHALIFA ELECTRICITY
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

COMPTACOMPTE
 BD MLY ABDELAZIZ ET 86 BIS
 AV MLY ABDERRAHMAN 39
 ,(6 RUE ABI ZARA mly IMM
E BUR N 3، 11111، القنيطرة 

 غرب
KHALIFA ELECTRICITY شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 23  كتب 
رقم 4 زنقة انوال عمترة فلوري 11 
 يموزة - 11111 القنيطرة املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
56177

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   2020 شتنبر   11
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.KHALIFA ELECTRICITY
غرض الشركة أإيجتز : التركيبتت 

وخد تت كهربتئية .

عنواا املقر االجتمتعي : 23  كتب 
 11 زنقة انوال عمترة فلوري   4 رقم 

 يموزة - 11111 القنيطرة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111  : السيد لخليفي كعبودي 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد لخليفي كعبودي عنوانه)ا( 

 11111 دوار عيا اعريس الحدادة  

القنيطرة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد لخليفي كعبودي عنوانه)ا( 

 11111 دوار عيا اعريس الحدادة  

القنيطرة املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 23 أتتر4خ  أتلقنيطرة   االأتدائية 

شتنبر 2020 احت رقم 79302.

68I

COMPTACOMPTE

CUSTOMLIB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

COMPTACOMPTE

 BD MLY ABDELAZIZ ET 86 BIS

 AV MLY ABDERRAHMAN 39

 ,(6 RUE ABI ZARA mly IMM

E BUR N 3، 11111، القنيطرة 

 غرب

CUSTOMLIB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 59 

شترع  والي عبد العز4ز رقم 4 

اقت ة  والي عبد العز4ز  - 11111 

القنيطرة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

59367

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.CUSTOMLIB

:  بر ج،  أإيجتز  الشركة  غرض 

خد تت في  جتل املعلو يتت

االستيراد والتصدير.

59 شترع  عنواا املقر االجتمتعي : 

 والي عبد العز4ز رقم 4 اقت ة  والي 

القنيطرة   11111  - العز4ز   عبد 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

500 حصة    : السيد نزار ادهبتت 

أقيمة 50.000 درهم للحصة .

 500   : بهواري  جمتل  السيد 

حصة أقيمة 50.000 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

 80 السيد نزار ادهبتت عنوانه)ا( 

كوربفوى   92400 نور تن�صي   زنقة 

فرنست.

عنوانه)ا(  بهواري  جمتل  السيد 

اجزئة حي االزدهتر رقم س 1 الهرهورة 

111)1 امترة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

 80 السيد نزار ادهبتت عنوانه)ا( 

كوربفوى   92400 نور تن�صي   زنقة 

فرنست

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 04 أتتر4خ  أتلقنيطرة   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم )8111.

69I

aice compta

SEVEN CABLE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، (1191،

casablanca maroc
SEVEN CABLE شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 
الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي زنقة سمية 
إقت ة شهرزاد 3 الطتأق 5 رقم 22 
النخي1 - 20370 البيحتء املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
195991

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 SEVEN : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.CABLE
انتتج   : أإيجتز  الشركة  غرض 
واوزيع وتسو4ق الكتأالت الكهربتئية.

زنقة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
سمية إقت ة شهرزاد 3 الطتأق 5 رقم 
22 النخي1 - 20370 البيحتء املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : السيد حستا الطو14 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد حستا الطو14 عنوانه)ا( 
حي القدس ألوك 65 رقم 4البرنو�صي 

20370 البيحتء املغرب.
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والعتئلية  الشخصية  األسمتء   
و واطن  سيري الشركة:

السيد حستا الطو14 عنوانه)ا( 
حي القدس ألوك 65 رقم 4البرنو�صي 

20370 البيحتء املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 24 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771685.

70I

ACDEN

انفرواي
إعالا  تعدد القرارات

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
(1381، CASABLANCA MAROC

انفرواي «شركة  املستهمة«
وعنواا  قرهت االجتمتعي: أالطفورم 

لوجيستيك سونطر دافيغ  يطت 
شترع  والي اسمتعي1 عيا السبع  - 

0000 الدار البيحتء املغرب.
«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 
.485957

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 
املؤرخ في 30 ينتير 2020

ام ااختذ القرارات التتلية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي:  
اجتمتع  جلس  أمقت�صى  ححر 
ام:  املنعقد في  1)1)/31/1  االدارة  
املولى  عبد  السيد  استقتلة  قبول 

الزكراوي  ن  هت ه كمدير عتم
قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 
تعييا السيد ختلد خيراا املزداد في 
 7 في  والقتطن  أوجدة    1/6/1968
شترع آيت  تلك زنقة بوالد فترس أير 
قتسم ، السوي�صي ، الربتط والحت 1 
عدد  الوطنية  التعر4ف  لبطتقة 

GK9923  ديرا عت ت
قرار رقم 3: الذي ينص على  تيلي: 
اإلقرار أتستقتلة السيد ختلد خيراا 

 ن  هت ه كمتصرف
وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم 0: الذي ينص على  تيلي: 
لم يتم تعدي1 اي أند

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 18 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 770698.

71I

aice compta

NOMATIC TRAVAUX
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، (1191،

casablanca maroc
NOMATIC TRAVAUX شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 
الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 11  زنقة 
الحر4ة الطتأق 3 الشقة 5 - 20370 

البيحتء  املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
196169

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.NOMATIC TRAVAUX
بعمتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 

البنتء والهندسة املدنية .
عنواا املقر االجتمتعي : 11  زنقة 
 20370 - 5 3 الشقة  الحر4ة الطتأق 

البيحتء  املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : السيد حستا الطو14 
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

السيد حستا الطو14 عنوانه)ا( 
 4 رقم   65 القدس  جموعة  حي 

البرنو�صي 20620 البيحتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد حستا الطو14 عنوانه)ا( 
 4 رقم   65 القدس  جموعة  حي 

البرنو�صي 20620 البيحتء  املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 25 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771761.

72I

INFOPLUME

ESHTARINY SHOP
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

INFOPLUME
119 شترع  حمد الخت س اقت ة 

 يموزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

ESHTARINY SHOP شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 1، إقت ة 

الز وري 3، ليليتا ب1، الطتأق 
السفلي رقم5،  - 90000 طنجة 

املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
111597

 09 عقد حر  ؤرخ في  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ESHTARINY SHOP

التجترة   : أإيجتز  الشركة  غرض 

اإللكترونية، التجترة جميع  نتوجتت 

عبر اإلنترنيت.

عنواا املقر االجتمتعي : 1، إقت ة 

الطتأق  ب1،  ليليتا   ،3 الز وري 

طنجة   90000  - رقم5،   السفلي 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 111 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد أوعزة ربيع :  1.111 حصة 

أقيمة 1.111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

 ،1 عنوانه)ا(  ربيع  أوعزة  السيد 

الطتأق  ل،  ب13،  الز وري  إقت ة 

السفلي رقم5، 90000 طنجة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

 ،1 عنوانه)ا(  ربيع  أوعزة  السيد 

الطتأق  ل،  ب13،  الز وري  إقت ة 

السفلي رقم5، 90000 طنجة املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

25  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 2895.

74I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE OBJECTIF FASSIE DE

PROMOTION SARL
إعالا  تعدد القرارات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH (EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 31111، fès

Maroc

 STE OBJECTIF FASSIE DE

 PROMOTION SARL
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شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنواا  قرهت االجتمتعي: فتس 

شترع بأو شعيب الدكتلي إقت ة رقم 6 
 كتب رقم 2 - 30000 فتس املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«
رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.37003
أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 18 فبراير 1)1)
ام ااختذ القرارات التتلية: 

الذي ينص على  قرار رقم األول: 
 تيلي: املداولة في اإلدارة

الذي ينص على   : قرار رقم التتني 
وتعييا  الستأق  املدير  عزل   تيلي: 

 دير جديد للشركة
الذي ينص على  قرار رقم الثتلت: 

 تيلي: صالحيتت املدير الجديد
الذي ينص على  قرار رقم الرابع: 
الصالحيتت إلنجتز اإلجراءات   تيلي: 

الشكلية
وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 
على  ينص  الذي  األول:  رقم  أند 

 تيلي: املداولة في اإلدارة
الذي ينص على  الثتني:  أند رقم 
وتعييا  الستأق  املدير  عزل   :  تيلي 

 دير جديد للشركة
الذي ينص على  أند رقم الثتلت: 

 تيلي: صالحيتت املدير الجديد
الذي ينص على  الرابع:  أند رقم 
الصالحيتت إلنجتز اإلجراءات   تيلي: 

الشكلية
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
22  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1)1)/1313.
75I

BELGAZI ALI

INGET
إعالا  تعدد القرارات

BELGAZI ALI
شترع ا ير  والي عبد هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم املكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب
INGET  «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: زنقة 
اكتدير اقت ت جسوس ,  - 90000 

طنجة املغرب.
«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 
.6223

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 
املؤرخ في 17  ترس 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي:   
الشر4ك   حمد  أوفتة  اإلعالم  ام 

أوليند طرجو تا
قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي:     
اتم تعييا   سير اخر ملدة غير  حدود  
إيتد ارجمتا سويسري قتءم  السيد 

أطنجة أوبتنت 
قرار رقم 3: الذي ينص على  تيلي: 
اتم التسيير الشركة   ، وفقت لذالك   
 ن قب1   سيريني  شتركيا الستدة  

 حمد  ا أدلس وإيتد ارجمتا
وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 
أند رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 
16  ن  و   13  -  7 تعدي1 الفصول  

النظتم االءسل�صي
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
25  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 240708.

76I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

UNIVERS STONE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
 185BD ZERKTOUNI

 RESIDENCE ZERKTOUNI 6EME
 ETAGE ، (1331، CASABLANCA

MAROC
UNIVERS STONE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  6 زنقة 
هوفوي أوانيي، الطتأق األول   
−  الدار البيحتء - 20000 الدار 

البيحتء املغرب.

احو14  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.11393
أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
املؤرخ في 16 فبراير 2020 ام  احو14  
املقر االجتمتعي الحتلي للشركة  ن « 
6 زنقة هوفوي أوانيي، الطتأق األول   
الدار   20000  - البيحتء  الدار    −
سنتر  «او4ن  إلى  املغرب«  البيحتء 
املسيرة  و  قطوني  الزر  شترع  زاو4ة 
 - البيحتء   الدار  الخت س  الطتأق 

20000 الدار البيحتء  املغرب«.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 24 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771561.
77I

DONE DISTRIBUTION

ASVMED SARL AU اسفمد
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

ASVMED SARL AU
 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE
 ،3EME ETAGE N° (1 ، 91191

طنجة املغرب
ASVMED SARL AU اسفمد 

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اقت ة 
العز4ز4ة شترع  اململكة العربية 

السعودية الطتأق الثتلث رقم 20 - 
90090 طنجة املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
111619

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 18  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

ASVMED SARL AU اسفمد.

اشغتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 

البنتء و االعمتل املتنوعة 

أيع جميع املعدات الكهربتئية بو 

الصنتعية.

اقت ة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

العربية  اململكة  شترع   العز4ز4ة 

 -  20 السعودية الطتأق الثتلث رقم 

90090 طنجة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيدة سنتء نوح :  1.111 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيدة سنتء نوح عنوانه)ا( شترع 

الحسن التتني اقت ة النخلة الطتأق 

05 شقة 09 93000 اطواا املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيدة سنتء نوح عنوانه)ا( شترع 

الحسن التتني اقت ة النخلة الطتأق 

05 شقة 09 93000 اطواا املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

25  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 240750.

79I

BLANCHTOO

BLANCHTOO SARLAU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

BLANCHTOO

 IMM P MAGASIN ( RESIDENCE

 PARC PLAZZA ، (6651،

MOHAMMEDIA MAROC

BLANCHTOO SARLAU شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
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 IMM وعنواا  قرهت اإلجتمتعي

 P MAGASIN ( RESIDENCE

 PARC PLAZZA - (1651

MOHAMMEDIA MAROC

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

27475

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 02  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.BLANCHTOO SARLAU

 : أإيجتز  الشركة  غرض 

.PRESSING

 IMM  : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 P MAGASIN 2 RESIDENCE

 PARC PLAZZA - 20650

.MOHAMMEDIA MAROC

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 NOUASSE EL السيد 

حصة أقيمة   MOSTAPHA :  111

111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

 NOUASSE EL السيد 

عنوانه)ا(   MOSTAPHA

 MOHAMMEDIA 20650

.MOHAMMEDIA MAROC

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

 NOUASSE EL السيد 

عنوانه)ا(   MOSTAPHA

 MOHAMMEDIA 20650

.MOHAMMEDIA MAROC

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 08 أتتر4خ  أتملحمدية   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 680.

80I

fidomek

SOCIETE SARA SEED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

fidomek

 N13 1EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA

 PLACE ( SEPTEMBRE ، 51111،

meknes maroc

SOCIETE SARA SEED شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزئة 

البستايا 7 رقم 661  كنتس - 

50000  كنتس املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

52803

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 19  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.SOCIETE SARA SEED

 IMPORT : غرض الشركة أإيجتز

EXPORT

IMPORTATION DEPOTAGE

 DISTRIBUTION DES

.SEMENCES ET PLANTES

اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 - 661  كنتس  رقم   7 البستايا 

50000  كنتس املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 400.000  بلغ ربسمتل الشركة:  

درهم،  قسم كتلتتلي:

 2.640   : حكتم  سعيد  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 1.361   : افتيس  رشيد  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  حكتم  سعيد  السيد 

م ج  كنتس   6 كلم   2 اجزئة صور4ت 

50000  كنتس املغرب.

عنوانه)ا(  افتيس  رشيد  السيد 

7  كنتس  اجزئة البستايا  رقم 661 

50000  كنتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  حكتم  سعيد  السيد 

م ج  كنتس   6 كلم   2 اجزئة صور4ت 

50000  كنتس املغرب

عنوانه)ا(  افتيس  رشيد  السيد 

7  كنتس  اجزئة البستايا  رقم 661 

50000  كنتس املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

25  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمكنتس  

1)1) احت رقم 1575.

81I

aice compta

 DROGUERIE DE LA

CALIFORNIE MAROC
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، (1191،

casablanca maroc

 DROGUERIE DE LA

 CALIFORNIE MAROC

شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 13بحمد 

املجتتي إقت ة األلب الطتأق 1 

الشقة رقم 8 حي املعتر4ف - 20370 

البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

496397

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 24  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

 DROGUERIE DE LA CALIFORNIE

.MAROC

غرض الشركة أإيجتز : شراء وبيع 

األجهزة.

: 13بحمد  عنواا املقر االجتمتعي 

املجتتي إقت ة األلب الطتأق 1 الشقة 

رقم 8 حي املعتر4ف - 20370 البيحتء 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : السيد حستا الطو14 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد حستا الطو14 عنوانه)ا( 

 65 القدس  جموعة  البرنو�صي حي 

رقم 4 20620 البيحتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد حستا الطو14 عنوانه)ا( 

 65 القدس  جموعة  البرنو�صي حي 

رقم 4 20620 البيحتء املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 26 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 772002.

82I
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EUROMED COMPTA-SARL

OURIKA MULTI SERVICES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau N° 1 1er etage Imm

 N° 1116 Lot Al Massar

 QI Marrakech ، 11111،

MARRAKECH MAROC

Ourika multi services شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي عمترة 

املستر رقم 1116 شقة رقم 1  الحي 

الصنتعي  راكش - 40000  راكش 

املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(893

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 08  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 Ourika : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.multi services

االشغتل   : غرض الشركة أإيجتز 

العمو ية.

عمترة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

الحي    1 1116 شقة رقم  املستر رقم 

40000  راكش   - الصنتعي  راكش 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : كوراحي  السيد  حمد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  كوراحي  السيد  حمد 

يحيى  سيدي  زنقة  لال ر4م  شترع 

عمترة 27 شقة اتأر4كت سال 11111 

سال املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  كوراحي  السيد  حمد 

يحيى  سيدي  زنقة  لال ر4م  شترع 

عمترة 27 شقة اتأر4كت سال 11111 

سال املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

26  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 69)))1.

83I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

TELEMARKETING FNIDEQ
إعالا  تعدد القرارات

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

شترع املوحدين اجزئة اال يرة 

الطتأق االول رقم 02،الفنيدق ، 

93111، الفنيدق املغرب

  TELEMARKETING FNIDEQ

«شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: شترع 

املوحدين اجزئة اال يرة رقم 408 

الطتأق االول  - 93111 الفنيدق 

املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«
رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.24353

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 11  ترس 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 

على  ينص  الذي   :11 رقم  قرار 

العتم  الجمع  أمقت�صى   تيلي: 

ربسمتل  رفع  اقرر  االستثنتئي 

درهم   67.000 قدره  أمبلغ  الشركة 

عن   167.111 الى   111.111 بي  ن 

جديدة حصة   67 اصدار  طر4ق 

،وذلك  درهم للحصة   1111 أقيمة   
أتلكت 1  واملدفوع  نقدا  أتالشتراك 
عند االكتتتب قتم أتيداعه في حستب 
الشركة. أتسم  فتحه  ام   صرفي  
وهذه العملية امت عن طر4ق خلق 
فئة  جديدة  ن  حصة   67 اكتتتب 
الوحيدة  للحصة  درهم   1111.11
و املخصصة   67 الى   1 و املرقمة  ن 
السيد. الجديد  للشر4ك  أتلكت 1 

الشعيري يوسف. 
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
 تيلي: بصبض الشك1 القتنوني للشركة 
 ، ذات  سئولية  حدودة  شركة 
القديم  األست�صي  النظتم  إلغتء  وام 
الجديد  أتلنص  واستبداله  للشركة 

للنظتم األست�صي امللحق بهذا . 
على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
جديد:  اضتفة  سير  شترك   تيلي: 
لفترة غير   ، السيد الشعيري يوسف 
إدارة  ستتم   ، وبتلتتلي   ،  حدودة 
قب1  اآلا فصتعًدا  ن  الشركة  ن 
عميمي  السيد.  املشتركيا:  املسيرين 
يوسف.  الشعيري  والسيد   حمد 
األعمتل  أجميع  الشركة  ستلتزم 
خالل  بهت  ن  املتعلقة  والوثتئق 
املسيرين  ألحد  املنفص1  التوقيع 
عميمي  السيد  حمد  املشتركيا: 
فقط،   ، يوسف  الشعيري  والسيد 
اوقيع  البنكية  ث1  املستندات 
الشيكتت والتحو4الت والتوفير ، عقد 
االئتمتا ، الرهن العقتري ، التعهد ، 
يتطلب التوقيع الوحيد للسيد  حمد 

عميمي. 
على  ينص  الذي   :04 رقم  قرار 
القرارات  العتمتد  نتيجة   تيلي: 
الستأقة،اقرر تعدي1 املواد املتعلقة 
والحصص  الشركة  أربسمتل 
،الشك1  الشركة  أربسمتل  املشتركة 
وتسيير  ،ادارة  للشركة  القتنوني 
للشركة  االست�صي  لنظتم  الشركة 
املذكورة ،وفقت الحكتم القتنوا ،التي 
املسؤولية  ذات  الشركتت  احكم 
قوانيا  اعتمتد  اقرر  .كمت  املحدودة 
نسخة  نهت  ارفتق  سيتم  جديدة 

أتملحتضر الحتلية.

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 
النظتم األست�صي التتلية: 

على  ينص  الذي   :11 رقم  أند 
 تيلي: بصبض الشك1 القتنوني للشركة 

شركة ذات  سئولية  حدودة 
أند رقم 06 و 07: الذي ينص على 
أمبلغ  الشركة  ربسمتل  حدد   تيلي: 
(167.111(  تئة وسبعة ستيا بلف 
وسبعة  إلى  تئة  ،  قسًمت  درهم 
ك1  نهت أقيمة  حصة   وستيا)167( 
للحصة،  رقمة  )1111(درهم  بلف 
 ن 1 إلى 67  وزعة على الشركتء على 
-السيد. حمد عميمي- النحو التتلي: 
)111(حصة  أمئة  ----- ستهم 
درهم   1111.11 فئة  اجتمتعية  ن 
يوسف- .-والسيد.الشعيري  للحصة 

 (67( وستوا  بسبعة  ----  ستهم 
 1111.11 حصة اجتمتعية  ن فئة 

درهم للحصة .   
على  ينص  الذي   :13 رقم  أند 
جديد:  اضتفة  سير  شترك   تيلي: 
لفترة غير   ، السيد الشعيري يوسف 
إدارة  ستتم   ، وبتلتتلي   ،  حدودة 
قب1  اآلا فصتعًدا  ن  الشركة  ن 
عميمي  السيد.  املشتركيا:  املسيرين 
يوسف،  الشعيري  والسيد   حمد 
فقط ، املستندات البنكية  ث1 اوقيع 
الشيكتت والتحو4الت والتوفير، عقد 
االئتمتا ، الرهن العقتري ، التعهد ، 
يتطلب التوقيع الوحيد للسيد  حمد 

عميمي.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
19  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتطواا  

1)1) احت رقم 935.

84I

شركة جهتد املحتسب

شركة جهتديتك

 ) Sté JIHADIAG S.A.R.L AU(
شركة ذات  سؤولية  حدودة

 ذات الشر4ك الوحيد
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

شركة جهتد املحتسب
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الرقم 02 عمترة نيتس شترع احمد 
الطيب أنهيمة املدينة الجديدة 
بسفي ، 46000، بسفي املغرب

 Sté JIHADIAG(شركة جهتديتك
S.A.R.L AU ( شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد  
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 30 
زنقة الوالي حي الجر4فتت بسفي  - 

46000  بسفي  املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
11195

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 18  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
شركة   : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 
 Sté JIHADIAG S.A.R.L(جهتديتك
AU ( شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشر4ك الوحيد .
غرض الشركة أإيجتز :  

• تشخيص السيترات
•  كتنيك السيترات وإصالحهت

• بعمتل  ختلفة.
 30 رقم   : عنواا املقر االجتمتعي 
 - بسفي   الجر4فتت  حي  الوالي  زنقة 

46000  بسفي  املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : السيد الزاعم اأراهيم  

حصة أقيمة 111 درهم للحصة.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد الزاعم اأراهيم عنوانه)ا( 
الجر4فتت   حي  الوالي  زنقة   30 رقم 

46000 بسفي  املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 
و واطن  سيري الشركة:

السيد الزاعم اأراهيم عنوانه)ا( 
الجر4فتت   حي  الوالي  زنقة   30 رقم 

46000 بسفي  املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
25  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أآسفي  

1)1) احت رقم -.

85I

aice compta

DINC ELEC
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، (1191،

casablanca maroc
DINC ELEC شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 13بحمد 

املجتتي إقت ة األلب الطتأق 1 
الشقة رقم 8 حي املعتر4ف - 20370 

البيحتء املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
496393

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 22  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 DINC  : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

.ELEC
غرض الشركة أإيجتز : شراء وبيع 

 واد الكهربتء.
: 13بحمد  عنواا املقر االجتمتعي 
املجتتي إقت ة األلب الطتأق 1 الشقة 
رقم 8 حي املعتر4ف - 20370 البيحتء 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : السيد حستا الطو14 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد حستا الطو14 عنوانه)ا( 

 65 القدس  جموعة  البرنو�صي حي 
رقم 4 20620 البيحتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد حستا الطو14 عنوانه)ا( 

 65 القدس  جموعة  البرنو�صي حي 
رقم 4 20620 البيحتء املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 26 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 772005.

88I

EURODEFI

NOV8
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، (1361، CASABLANCA

MAROC

NOV8 شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 119 شترع 

عبد املو ن الطتأق التتني رقم 15 - 

20360 الدار البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

496099

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   19

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
.NOV8 : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت
غرض الشركة أإيجتز : استشترات 
ونظتم  ,التنظيم  االستراايجية 

الكمبيوار.
 119  : االجتمتعي  املقر  عنواا 
شترع عبد املو ن الطتأق التتني رقم 

15 - 20360 الدار البيحتء املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد  نير قالم عنوانه)ا( ألجيكت 

1115 أر4كستل ألجيكت.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد  نير قالم عنوانه)ا( ألجيكت 

1115 أر4كستل ألجيكت
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 25 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771869.

89I

BELGAZI ALI

 PROMOTION
IMMOBILIERE SOLINGE 3

إعالا  تعدد القرارات

BELGAZI ALI
شترع ا ير  والي عبد هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم املكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب
 PROMOTION IMMOBILIERE

SOLINGE 3 «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: زنقة 
اكتدير اقت ت جسوس , - 90000 

طنجة املغرب.
«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 
.15981
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أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 
ام ااختذ  17  ترس 1)1)  املؤرخ في 

القرارات التتلية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 
املرحوم  حمد  أوفتة  علمت  يحيط 

أوليند ارجمتا  الشر4ك  للشركة
قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 
اتم التسيير الشركة   ، وفقت لذالك   
 ن قب1   سيريني  شتركيا الستدة  

 حمد  ا أدلس و عمر أرهوا
وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 
أند رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 
تعدي1 الفصول - 13 و 16  ن النظتم 

االءسل�صي
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
25  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 240709.

92I

aice compta

WIT ELEC
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، (1191،

casablanca maroc
WIT ELEC شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 11 شترع 
الزرقطوني الطتأق 7 شقة 37 - 

20370 البيحتء املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
496395

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 23  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 WIT  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ELEC
غرض الشركة أإيجتز : شراء وبيع 

ك1  واد الكهربتء.
عنواا املقر االجتمتعي : 11 شترع 
 -  37 شقة   7 الطتأق  الزرقطوني 

20370 البيحتء املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : السيد حستا الطو14 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد حستا الطو14 عنوانه)ا( 
 65 القدس  جموعة  البرنو�صي حي 

رقم 4 20620 البيحتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد حستا الطو14 عنوانه)ا( 
 65 القدس  جموعة  البرنو�صي حي 

رقم 4 20620 البيحتء املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 26 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 111)77.
94I

CCJF

BEST MILK
إعالا  تعدد القرارات

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
(1111، CASABLANCA MAROC

BEST MILK «شركة  املستهمة«
وعنواا  قرهت االجتمتعي: زنقة 

اإلدري�صي، الحي الصنتعي - -  راكش 
املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«
رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.((185
أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 
ام ااختذ  فبراير 1)1)   22 املؤرخ في 

القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 
اوسيع الهدف االجتمتعي

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 
النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 
اوسيع الهدف االجتمتعي

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
15  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 1711)1.
95I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

MEGAINDUS ZF
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاو4ة شترع ببي جر4ر الطبري 

وزنقة عبد الرحمتا نتصر، إقت ة 
املنصور، الطتأق األول، الشقة رقم 

2 ، 90000، طنجة املغرب
MEGAINDUS ZF شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي املنطقة 
الحرة للتصدير أطنجة، الجزء رقم 
11، القطعة رقم 1، املكتب رقم 36 

- 90000 طنجة املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
111135

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.MEGAINDUS ZF

إصالح   : أإيجتز  الشركة  غرض 
وصيتنة املعدات واآلالت..

املنطقة   : عنواا املقر االجتمتعي 
رقم  الجزء  الحرة للتصدير أطنجة، 
 36 11، القطعة رقم 1، املكتب رقم 

- 90000 طنجة املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
السيد عبد الرحيم الزبتخ :  111 

حصة أقيمة 1.111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
الزبتخ  الرحيم  عبد  السيد 
 90000 البرانص النرجس  عنوانه)ا( 

طنجة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد  حمد  حسن 
طنجة   90000 شترع  هتامت غتندي 

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
22  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 240589.

97I

EURODEFI

REPAR AUTO PREMIUM
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، (1361، CASABLANCA

MAROC
REPAR AUTO PREMIUM شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 119 شترع 
عبد املو ن الطتأق التتني رقم 15 

الدار البيحتء 20360 الدار البيحتء 
املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
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رقم التقييد في السج1 التجتري : 

195157

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   26

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 REPAR : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.AUTO PREMIUM

اصليض   : أإيجتز  الشركة  غرض 

الصيتنة ,  يكتنيكي.

 119  : االجتمتعي  املقر  عنواا 

التتني  الطتأق  املو ن  عبد  شترع 

الدار   20360 الدار البيحتء  رقم 15 

البيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 -

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  املهدي  صقلي  السيد 

شقة   1 طتأق  درج1  زنقة  يتز 

1لوكنطوار الدار البيحتء 2000 الدار 

البيحتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  املهدي  صقلي  السيد 

شقة   1 طتأق  درج1  زنقة  يتز 

1لوكنطوار الدار البيحتء 2000 الدار 

البيحتء املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 19 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 770908.

99I.

COMPTABLE

شركة اجين الفاج
شركة ذات  سؤولية  حدودة

 ذات الشر4ك الوحيد

ح1 شركة

COMPTABLE

 QUARTIER INDUSTRIEL N 51

 QUARTIER INDUSTRIEL N 51،

 11311، SOUK EL ARBAA DU

GHARB MAROC

شركة اجيا الفتج  شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزئة 

الغرب رقم 11 حي هند   - 11311 

سوق االربعتء الغرب  املغرب.

ح1 شركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.25839

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

2020 اقرر ح1  املؤرخ في 16 شتنبر 

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد شركة اجيا الفتج   

درهم   111.111 ربسمتلهت   بلغ 

اجزئة  اإلجتمتعي  وعنواا  قرهت 

 11311  - حي هند     11 الغرب رقم 

املغرب نتيجة  الغرب   سوق االربعتء 

ل : فسخ الشركة قب1 االواا .

اجزئة  ب  التصفية  حدد  قر  و 

 11311  - حي هند     11 الغرب رقم 

سوق االربعتء الغرب  املعرب. 

و عيا:

و  اسعيد   النتجي    السيد)ة( 

حي   11 اجزئة الغرب رقم  عنوانه)ا( 

 11311 الغرب   االربعتء  هند سوق 

سوق االربعتء الغرب  املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

وعند اإلقتحتء الحدود املفروضة 

لهم  ح1  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  و  ح1  املختأرة 

اجزئة   : أتلتصفية  املتعلقة  الوثتئق 

الغرب رقم 11 حي هند  .

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
الغرب   االربعتء  بسوق  االأتدائية 
رقم  احت   (1(1 17  ترس  أتتر4خ 

.31/(1(1

111I

FADIFISC

NAWAR TRANS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

FADIFISC
شترع املقتو ة رقم 2 الطتأق االول 

عمترة ا ز14 و الزركدي اكتدير 
 AVENUE AL MOUQ N°1( 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 81111، اكتدير املغرب
NAWAR TRANS شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 
الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اقت ة اأن 
زهر عمترة 117 ا 1 2 أن سركتو  - 

80000 اكتدير املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
46685

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 04  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.NAWAR TRANS
نق1   : أإيجتز  الشركة  غرض 

البحتئع الج1 الغير.
عنواا املقر االجتمتعي : اقت ة اأن 
 - أن سركتو    2 ا 1   117 زهر عمترة 

80000 اكتدير املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 
درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : أتاله  السيد نوار املعتز 
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 1111  : أتاله  املعتز  نوار  السيد 
أقيمة 111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   
وصفتت و واطن الشركتء :

السيد نوار املعتز أتاله عنوانه)ا( 
 117 شقة   6 عمترة  زهر  اأن  اقت ة 
اكتدير   80000 سركتو  أن   2 اال 1 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد نوار املعتز أتاله عنوانه)ا( 
 117 شقة   6 عمترة  زهر  اأن  اقت ة 
اكتدير   80000 سركتو  أن   2 اال 1 

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
22  ترس  أتتر4خ  أتكتدير   التجتر4ة 

1)1) احت رقم )9881.
11(I

IL CONSIGLIO SARLAU

SILVER BOX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

IL CONSIGLIO SARLAU
 LOT 18-APPT N°18 IMM N°17

 SOKOMA MARRAKECH ،
40000،  راكش املغرب

SILVER BOX SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 208 
املنطقة الصنتعية سيدي غتنم  
طر4ق اسفي الطتأق الثتني   كتب 
رقم 3  راكش - 40000  راكش  

املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(8(7
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 04  ترس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 SILVER : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.BOX SARL

غرض الشركة أإيجتز : - شراء وبيع 

و ستححرات  الطبيعية   نتجتت 

التجمي1  والتسليم املنزلي.

الطبيعية  واصدير  استيراد   -

و نتجتت التجمي1..
عنواا املقر االجتمتعي : رقم 208 

غتنم   سيدي  الصنتعية  املنطقة 

الثتني   كتب  الطتأق  اسفي  طر4ق 
40000  راكش    - 3  راكش  رقم 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد  هتتش  هدي :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد  فالحي يحيى :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  السيد  هتتش  هدي 

370  راكش  رقم  ب   3 املسيرة 

40000  راكش  املغرب.

عنوانه)ا(  يحيى  فالحي  السيد  
 40000 7  راكش  رقم   3 أرادي 

 راكش  املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد  هتتش  هدي 

370  راكش  رقم  ب   3 املسيرة 

40000  راكش  املغرب

عنوانه)ا(  يحيى  فالحي  السيد  
 40000 7  راكش  رقم   3 أرادي 

 راكش  املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

25  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 16)))1.

113I

CANOCAF SARL

WEST CONCASSAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص

CANOCAF SARL
شترع الجيش امللكي زنقة الخنستء 

رقم 7 الطتأق الثتني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،النتظور

MAROC
WEST CONCASSAGE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اقت ة 

كوثر الطتأق الستبع رقمّ 89)، شترع 
الجيش امللكي - 62000 النتظور  

املغرب.
افو4ت حصص

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.16657

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
امت   (1(1 فبراير   08 في  املؤرخ 

املصتدقة على :
املطلب  عبد  )ة(  السيد  افو4ت 
اجتمتعية  ن  حصة   111 قتسمي 
)ة(  السيد  400 حصة لفتئدة   بص1 
سهي1 هوبتا أتتر4خ 08 فبراير 1)1).
)ة(  عتو4ة هوبتا  افو4ت السيد 
بص1  اجتمتعية  ن  حصة   111
200 حصة لفتئدة  السيد )ة( سهي1 

هوبتا أتتر4خ 08 فبراير 1)1).
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   
االأتدائية أتلنتضور  أتتر4خ 1)  ترس 

1)1) احت رقم 525.

111I

ACCOUNTANT FIDUS

LOCASER MEDICAL
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

ACCOUNTANT FIDUS
 Rue de Bapaume, Etage ,(1
 6, N°31, Quartier de la gare,
 Casablanca ، (15(1، Ville

املغرب
LOCASER MEDICAL

  شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 11 
زنقة الحر4ة الطتأق 3 رقم 5 

الدارالبيحتء املغرب  - 20000 
الدارالبيحتء   املغرب 

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
496207

 15 عقد حر  ؤرخ في  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. LOCASER MEDICAL
أيع شراء   : غرض الشركة أإيجتز 

وكراء األدوات الطبية.
زنقة   11  : عنواا املقر االجتمتعي 
الحر4ة الطتأق 3 رقم 5 الدارالبيحتء 
الدارالبيحتء     20000  - املغرب  

املغرب .
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : السيد هشتم الزكراوي 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد هشتم الزكراوي عنوانه)ا( 
ستحة لو يكر دوبروي عمترة الحر4ة 
الدارالبيحتء     20000  13 الطتأق 

املغرب .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد هشتم الزكراوي عنوانه)ا( 
ستحة لو يكر دوبروي عمترة الحر4ة 
الدارالبيحتء     20000  13 الطتأق 

املغرب .

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 25 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771893.
116I

Sara Facility Invest sarl

 SOCIETE REVE LINGE DE
MAISON

شركة ذات املسؤولية املحدودة
احو14 املقر االجتمتعي للشركة

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.( Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 51111، Meknès
Maroc

 SOCIETE REVE LINGE DE
MAISON شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 4 
 كرر،  كنب 6، املركز التجتري، 

ديتر ستيس، شترع أئر بنزراا، الزهوة 
- 50000  كنتس املغرب.

احو14  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.22557
أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
ام    (1(1 11  ترس  في  املؤرخ 
الحتلي  االجتمتعي  املقر  احو14  
4  كرر،  كنب  «رقم  للشركة  ن 
ستيس،  ديتر  التجتري،  املركز   ،6
 50000  - الزهوة  بنزراا،  أئر  شترع 
20، شترع  إلى «رقم   كنتس املغرب« 
 - الجديدة  املدينة  الزرقطوني، 

50000  كنتس  املغرب«.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
26  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمكنتس  

1)1) احت رقم 1593.
117I

FIDUCIAIRE RAFYA

»SECTEUR ASSISTANCE«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FIDUCIAIRE RAFYA
شترع عبد الرحمتا الدكتلي، اجزئة 

النخ1، عمترة 9، الشقة 2، الجديدة 
، 24000، الجديدة املغرب
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»SECTEUR ASSISTANCE« شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي الشقة 
رقم 3، الطتأق األول، زنقة لندا، 
الجديدة - 24000 الجديدة املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

17811
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.»SECTEUR ASSISTANCE«
أيع   -  : أإيجتز  الشركة  غرض 
االستشترة   - الطبية.  الشبه  املواد 
استغالل سيترة   - املنزلي.  والتطبيب 

اإلسعتف..
الشقة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
لندا،  زنقة  األول،  الطتأق   ،3 رقم 

الجديدة - 24000 الجديدة املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
السيد كر4م قصدي :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .
 500   : العطيري  السيد  حمد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  قصدي  كر4م  السيد 

الجديدة 24000 الجديدة املغرب.
السيد  حمد العطيري عنوانه)ا( 

الجديدة 24000 الجديدة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  قصدي  كر4م  السيد 

الجديدة 24000 الجديدة املغرب
السيد  حمد العطيري عنوانه)ا( 

الجديدة 24000 الجديدة املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
االأتدائية أتلجديدة  أتتر4خ 11  ترس 

1)1) احت رقم 6113).

118I

Sara Facility Invest sarl

 SOCIETE AL MADINA
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
احو14 املقر االجتمتعي للشركة

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.( Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 51111، Meknès
Maroc

 SOCIETE AL MADINA
IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 

4،  كنب 5، املركز التجتري، ديتر 
ستيس، شترع أئر بنزراا، الزهوة - 

50000  كنتس املغرب.
احو14  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.44925

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
املؤرخ في 11  ترس 1)1) ام  احو14  
للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
التجتري،  املركز   ،5 4،  كنب  «رقم 
ديتر ستيس، شترع أئر بنزراا، الزهوة 
- 50000  كنتس املغرب« إلى « كتب 
سيدي  الحي الصنتعي،   ،39 رقم   ،2

أوزكري - 50000  كنتس  املغرب«.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
26  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمكنتس  

1)1) احت رقم 1591.

111I

EURODEFI

MILISIMA EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، (1361، CASABLANCA

MAROC

MILISIMA EVENTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 119 شترع 

عبد املو ن الطتأق التتني رقم 15 - 

20360 الدار البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

495943

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.MILISIMA EVENTS

األحداث   : غرض الشركة أإيجتز 

,انظيم املعترض.

 119  : االجتمتعي  املقر  عنواا 

شترع عبد املو ن الطتأق التتني رقم 

15 - 20360 الدار البيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 350.000  بلغ ربسمتل الشركة:  

درهم،  قسم كتلتتلي:

 -

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

وافي  جمتل  الصمد  عبد  السيد 

عنوانه)ا(  جمع اور4دة رقم02 اتركة 

 راكش 20630  راكش املغرب.

 MILLESIMA EVENTS الشركة 

عنوانه)ا( اونس 1153 اونس اونس.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  أز4دي  هتروا  السيد 

اونس 1153 اونس اونس

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 24 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771611.

111I

FORMAFID CONSEIL

URBAN COOK
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL

 N°33 BOULEVARD LARBI

 LOUADI ETG ( ، (6111،

SETTAT MAROC

URBAN COOK شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 3  كرر و 

4  كرر إقت ة العرو�صي - 26000 

سطتت املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

61(1

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   24

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.URBAN COOK

أيع   : أإيجتز  الشركة  غرض 

الوجبتت السربعة سنتك.
3  كرر   : عنواا املقر االجتمتعي 

 26000  - 4  كرر إقت ة العرو�صي  و 

سطتت املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 400.000  بلغ ربسمتل الشركة:  

درهم،  قسم كتلتتلي:

 -

 4000  : الوجداني  حمزة  السيد 

أقيمة 111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :
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السيد حمزة الوجداني عنوانه)ا( 

جليز   64 فيال  الحسنية  اجزئة 

40000  راكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد حمزة الوجداني عنوانه)ا( 

جليز   64 فيال  الحسنية  اجزئة 

40000  راكش املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

23  ترس  االأتدائية بسطتت  أتتر4خ 

1)1) احت رقم 1)/111.

113I

RADFID

BATIAKRAMEEN
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

RADFID

 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA ، (1111،

CASABLANCA MAROC

BATIAKRAMEEN شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 23 زنقة 
أور4د الطتأق 3 رقم 5 الصخور 

السوداء  - 20000 الدار البيحتء 

املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

19(911

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   15

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.BATIAKRAMEEN

:  نعش  أإيجتز  الشركة  غرض 
عقتري .

زنقة   23  : عنواا املقر االجتمتعي 
الصخور   5 رقم   3 الطتأق  أور4د 
البيحتء  الدار   20000  - السوداء  

املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : السيد  حمد  وجود  

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  السيد  حمد  وجود  
اجزئة بسية رقم 117 سيدي  عروف 

20000 الدار البيحتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد  حمد  وجود  
اجزئة بسية رقم 117 سيدي  عروف 

20000 الدار البيحتء املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 03 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم -.

111I

SAFIGESTRA كتب سفي جيسترا للمحتسبة 

TECHNOWORK WEB
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 كتب سفي جيسترا للمحتسبة 
SAFIGESTRA

 RUE (8 LOTIS OUMNIA 31
 QUARTIER BOUAB ، 16111،

SAFI safi
TECHNOWORK WEB شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 
الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي الرقم 59 
زنقة جبتل االلب اجنتا الشقوري 

اسفي  - 46000 اسفي  اسفي
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11199

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 19  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.TECHNOWORK WEB

أيع   : أإيجتز  الشركة  غرض 

أيع   - الحواسيب  بجهزة  وإصالح 

املعدات اجهزة وبثتث املكتاب

عنواا املقر االجتمتعي : الرقم 59 

الشقوري  اجنتا  االلب  زنقة جبتل 

اسفي  - 46000 اسفي  اسفي.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : البدح   املهدي  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  البدح   املهدي  السيد 

حي  االردا  ستحة  زنقة   1( الرقم 

اسفي    46000 اسفي  اال ير  نجتح 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  البدح   املهدي  السيد 

حي  االردا  ستحة  زنقة   1( الرقم 

اسفي    46000 اسفي  اال ير  نجتح 

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

26  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أآسفي  

1)1) احت رقم -.

115I

SUD EST CONSEIL

DADES OUARZAZATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

SUD EST CONSEIL

 Immeuble Dahir B, Apt 16,

 Bd Hassan II,  Hay Hassani ،

11131، Marrakech maroc

DADES OUARZAZATE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي بسكجور 

اجزئة اال تا الطتأق األول الرقم 

111 املحت يد  - 11151  راكش  

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(753

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.DADES OUARZAZATE

بشغتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 

بشغتل  تعددة  األلو نيوم،   نجترة 

اوالبنتء.
عنواا املقر االجتمتعي : بسكجور 

الرقم  األول  الطتأق  اال تا  اجزئة 

11151  راكش    - املحت يد    111

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 550   : العرابي  صطفى  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 450   : لحسن  اوالعربي  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
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السيد العرابي  صطفى عنوانه)ا( 

 111 اجزئة اال تا الرقم  اسكجور  

املحت يد 11151  راكش املغرب.

السيد اوالعربي لحسن عنوانه)ا( 

 111 اجزئة اال تا الرقم  اسكجور  

املحت يد 11151  راكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد العرابي  صطفى عنوانه)ا( 

 111 اجزئة اال تا الرقم  اسكجور  

املحت يد 11151  راكش املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

24  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 153))1.

116I

EURODEFI

SOLFINDER CONSULTING
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
ح1 شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، (1361، CASABLANCA

MAROC

 SOLFINDER CONSULTING

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد)في طور التصفية(

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي زنقة سمية 

إقت ة شهرزاد3 الطتأق 5 رقم 22 

النخي1 زنقة سمية إقت ة شهرزاد3 

الطتأق 5 رقم 22 النخي1 20360 

الدار البيحتء املغرب.

ح1 شركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.391715

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

اقرر   (1(1 02  ترس  في  املؤرخ 

ذات  سؤولية  حدودة  ح1 شركة 

 SOLFINDER ذات الشر4ك الوحيد 

ربسمتلهت  CONSULTING   بلغ 

وعنواا  قرهت  درهم   3.000

إقت ة  سمية  زنقة  اإلجتمتعي 

النخي1   22 رقم   5 الطتأق  شهرزاد3 
الطتأق  زنقة سمية إقت ة شهرزاد3 
الدار   20360 النخي1   22 رقم   5
خسترة   : ل  نتيجة  املغرب  البيحتء 

زبوا  هم  .
زنقة  ب  التصفية  حدد  قر  و 
سمية إقت ة شهرزاد3 الطتأق 5 رقم 
الدار البيحتء   20360  - النخي1   22

املغرب. 
و عيا:

و  حميدش  فواز   السيد)ة( 
13119  رستي  فرنست  عنوانه)ا( 

فرنست كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتحتء  وعند   
املخولة  الصالحيتت  على  املفروضة 
ابليغ  و  ح1  املختأرة  لهم  ح1 
العقود و الوثتئق املتعلقة أتلتصفية 

:  ححر ح1 الشركة
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 25 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771873.
117I

HOLDING YAMY

MOZART DESIGN
إعالا  تعدد القرارات

HOLDING YAMY
شترع ادريس األول إقت ة طنجة 

بوفيس سنتر الطتأق الخت س رقم 
54-54ب ، 90000، طنجة املغرب

MOZART DESIGN «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر4ك 

الوحيد«
وعنواا  قرهت االجتمتعي: شترع 
ادريس األول، )1 إقت ة طنجة 
بوفيس سنتر، الطتأق األر�صي، 

املح1 رقم 1 - 90000 طنجة املغرب.
«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 
.(1115

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 
املؤرخ في 24 فبراير 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الشركة  ربسمتل  في  الز4تدة   تيلي: 
إلى5.000.000   درهم   111.111  ن 

حصة   4.900 وذلك أإصدار  درهم، 

درهم   1.111 فئة  جديدة  ن 

للحصة الواحدة، أمبلغ إجمتلي قدره 

:  بلغ  يلي  كمت  درهم   4.900.000

درهم عن طر4ق إد تج   1.911.111

املرح1  حستب  في  املسجلة  األربتح 

 ن جديد في ربسمتل الشركة، واملبلغ 

املتبقي واملتمث1 في 3.000.000 درهم 

 750.000 بي  الربع  نسبة  دفع  ام 

في  نقدا  االكتتتب  أواسطة  درهم 

الحستب البنكي للشركة. 

قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 

في  الشركة  إدارة  في  الثقة  اجديد 

السيد عبد الحق السعيدي أصفته 

املسير الوحيد الغير شر4ك للشركة، 

وذلك ملدة غير  حدودة. الزم الشركة 

املسير  أتوقيع  جميع  عت التهت  في 

الوحيد الغير شر4ك السيد عبد الحق 

السعيدي.

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

 تيلي: احييا وإعتدة صيتغة القتنوا 

األست�صي للشركة. 

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

على  ينص  الذي   :0 رقم  أند 

احييا وإعتدة صيتغة النظتم   تيلي: 

األست�صي أتلكت 1

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

22  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 11611).

118I

JEM MAROC

JEM MAROC - RC 90589
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

إنشتء فرع اتبع للشركة

JEM MAROC

25 شترع يوسف اأن اتشفيا، 

إقت ة اأن أطوطة، الطتأق الثتني، 

املح1 رقم ب2-02 ، 90000، طنجة 

املغرب

JEM MAROC - RC 91589 شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 25 شترع 

يوسف اأن اتشفيا إقت ة اأن 

أطوطة الطتأق الثتني املح1 رقم 

ب2-02 - 90000 طنجة املغرب.

إنشتء فرع اتبع للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.26643

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

املؤرخ في 18 فبراير 1)1) اقرر إنشتء 

فرع  اتبع للشركة  احت التسمية - و 

الكتئن أتلعنواا اجزئة كر4مة، شترع 

على  )اط1   427 رقم  رشيد   والي 

شترع طنجة( - )9315  تراي1 اطواا 

املغرب و املسير  ن طرف السيد)ة( 

 حصوا  حمد .

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

15  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتطواا  

1)1) احت رقم 0534.

119I

SAGMI

STE SAGMI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

SAGMI

 SETTAT ، (6111، SETTAT

MAROC

STE SAGMI SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي سفلي 

الرقم 71 اجزئة هتجر  - 26000 

سطتت املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

3479

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (11( نونبر   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.SAGMI SARL

استيراد   : أإيجتز  الشركة  غرض 

واصدير اجزاء السيترات.

سفلي   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 26000  - هتجر   اجزئة   71 الرقم 

سطتت املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ربسمتل   بلغ 

111.111,11 درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد  عبد العز4ز املودا  :  500 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

500 حصة    : السيد احمد عربي 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

املودا   العز4ز  عبد  السيد  

هللا  عبد  أن  عالل  شترع  عنوانه)ا( 

الرقم 72 26000 سطتت املغرب.

السيد احمد عربي عنوانه)ا(  حي 

 16 الرقم  يط 
ٗ
السمتعلة شترع شنك

26000 سطتت املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

املودا    العز4ز  عبد  السيد  

هللا  عبد  أن  عالل  شترع  عنوانه)ا( 

الرقم 72 26000 سطتت املغرب

السيد احمد عربي عنوانه)ا(  حي 

 16 الرقم  يط 
ٗ
السمتعلة شترع شنك

26000 سطتت املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

نونبر   28 أتتر4خ  االأتدائية بسطتت  

)11) احت رقم )651/1.

1(1I

SAGMI

STE SAGMI SARL
إعالا  تعدد القرارات

SAGMI

 SETTAT ، (6111، SETTAT

MAROC

STE SAGMI SARL «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: سفلي 

الرقم 71 اجزئة هتجر - 26000 

سطتت املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.3479

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 11  ترس 117)

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي:  

افو4ت السيد احمد عربي 500 حصة 

اجتمتعية  ن اص1 500 لفتئدة عبد 

العز4ز املودا أتتر4خ 117/13/11)

قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي:  

احو14 الشك1 القتنوني للشركة  ن 

الى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 

املحدودة   املسؤولية  ذات   شركة  

دات الشر4ك الوحيد

قرار رقم 3: الذي ينص على  تيلي: 

عربي  ن  احمد  السيد  استقتلة 

التسيير

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

العز4ز  عبد  السيد   تعيا   تيلي: 

املودا الحت 1 للطتقة الوطنية رقم 

للشركة   املسيرالوحيد   W204346

ملدة غير  حددة

قرار رقم 5: الذي ينص على  تيلي: 

واالستيراد  التصدير  نشتط  حدف 

االشغتل  واضتفة  السيترات  الجزاء 

املتعددة٬البنتء.

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 

االست�صي  القتنوا  صيتغة  اعتدة 

للشركة 1 3-6-15-.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

بأر14   25 أتتر4خ  االأتدائية بسطتت  

117) احت رقم 113/17.

1(1I

FIDCOFISC

 SOLUTIONS ET

 TECHNIQUES DE

 LA MAINTENANCE

INDUSTRIELLE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

FIDCOFISC

 Bernoussi Hay al qods RES

 feddane el baraka imm 11 n 7 ،

(1611، CASABLANCA MAROC

 SOLUTIONS ET TECHNIQUES

 DE LA MAINTENANCE

INDUSTRIELLE شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 22 

اجزئة البستتا 2 العمترة 23 الطتأق 

األر�صي البرنو�صي - 1611) الدار 

البيحتء املغرب.

احو14  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.1199(5

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

املؤرخ في 16 فبراير 1)1) ام  احو14  

للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

العمترة   2 اجزئة البستتا   22 «رقم 

 - البرنو�صي  األر�صي  الطتأق   23

إلى  املغرب«  البيحتء  الدار   (1611

 4 الطتأق   18 رقم  كتستيس  « مر 

الدار   20250  - البرنو�صي   5 الشقة 

البيحتء  املغرب«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 22 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771151.

1((I

FIDCOFISC

 SOLUTIONS ET

 TECHNIQUES DE

 LA MAINTENACE

INDUSTRIELLE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
احو14 الشك1 القتنوني للشركة

FIDCOFISC

 Bernoussi Hay al qods RES

 feddane el baraka imm 11 n 7 ،

(1611، CASABLANCA MAROC

 SOLUTIONS ET TECHNIQUES

 DE LA MAINTENACE

INDUSTRIELLE شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

و عنواا  قرهت االجتمتعي رقم 22 

اجزئة البستتا 2 العمترة 23 الطتأق 

األر�صي البرنو�صي   - 1611) الدار 

البيحتء .

احو14 الشك1 القتنوني للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.1199(5

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

املؤرخ في 16 فبراير 1)1) ام احو14 

الشك1 القتنوني للشركة  ن «شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

«شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 22 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771151.

1(3I

FIDCOFISC

 SOLUTIONS ET

 TECHNIQUES DE

 LA MAINTENANCE

INDUSTRIELLE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
رفع ربسمتل الشركة
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FIDCOFISC
 Bernoussi Hay al qods RES

 feddane el baraka imm 11 n 7 ،
(1611، CASABLANCA MAROC
 SOLUTIONS ET TECHNIQUES

 DE LA MAINTENANCE
INDUSTRIELLE  شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 
الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 22 
اجزئة البستتا 2 العمترة 23 الطتأق 

األر�صي البرنو�صي - 1611) الدار 
البيحتء املغرب.

رفع ربسمتل الشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.1199(5
أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
ام   (1(1 فبراير   16 في  املؤرخ 
قدره  أمبلغ  الشركة  ربسمتل  رفع 
»200.000 درهم« بي  ن «500.000 
عن  درهم«   1.111.111» إلى  درهم« 
ديوا  إجراء  قتصة  ع    : طر4ق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 22 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771151.

1(1I

FIDCOFISC

 SOLUTIONS ET
 TECHNIQUES DE

 LA MAINTENANCE
INDUSTRIELLE

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

رفع ربسمتل الشركة

FIDCOFISC
 Bernoussi Hay al qods RES

 feddane el baraka imm 11 n 7 ،
(1611، CASABLANCA MAROC
 SOLUTIONS ET TECHNIQUES

 DE LA MAINTENANCE
INDUSTRIELLE  شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 
الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 22 
اجزئة البستتا 2 العمترة 23 الطتأق 

األر�صي البرنو�صي - 1611) الدار 
البيحتء املغرب.

رفع ربسمتل الشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.1199(5
أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
ام   (1(1 فبراير   16 في  املؤرخ 
قدره  أمبلغ  الشركة  ربسمتل  رفع 
»300.000 درهم« بي  ن «500.000 
عن  درهم«   1.111.111» إلى  درهم« 
بو  نقدية  حصص  اقديم    : طر4ق 

عينية.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 22 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771151.
1(5I

FIDCOFISC

 SOLUTIONS ET
 TECHNIQUES DE

 LA MAINTENANCE
INDUSTRIELLE -STMI

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

تعييا  سير جديد للشركة

FIDCOFISC
 Bernoussi Hay al qods RES

 feddane el baraka imm 11 n 7 ،
(1611، CASABLANCA MAROC
 SOLUTIONS ET TECHNIQUES

 DE LA MAINTENANCE
INDUSTRIELLE -STMI  شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 22 
اجزئة البستتا 2 العمترة 23 الطتأق 

األر�صي البرنو�صي - 1611) الدار 
البيحتء املغرب.

تعييا  سير جديد للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.1199(5
أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
ام تعييا  املؤرخ في 16 فبراير 1)1) 
ايت  السيد)ة(  للشركة   سير جديد 

 تلك عبد السالم كمسير وحيد.

ابعت إلقتلة  سير.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 22 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771151.

1(6I

FCGI

AIMCHI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FCGI

 AVENUE MOHAMED V N°

 159 ، 11(11، SIDI SLIMANE

MAROC

AIMCHI CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزئة 

بكدال رقم 640 - 11)11 سيدي 

سليمتا املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

2849

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (119 دجنبر   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.AIMCHI CAR

كراء   : أإيجتز  الشركة  غرض 

السيترات.

اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

سيدي   11(11  -  640 رقم  بكدال 

سليمتا املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 500   : يونس  عيم�صي  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 500   : العتطفي  روة  السيدة 
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  يونس  عيم�صي  السيد 
 30000 أنسودة  فدوى  اجزئة   54

فتس املغرب.
السيدة العتطفي  روة عنوانه)ا( 
 4 شترع املقتو ة اجزئة اشراردة رقم 

11)11 سيدي سليمتا املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيدة العتطفي  روة عنوانه)ا( 
 4 شترع املقتو ة اجزئة اشراردة رقم 

11)11 سيدي سليمتا املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
أتتر4خ  سليمتا   بسيدي  االأتدائية 

30 دجنبر 119) احت رقم 202.
1(7I

EL BOUKHARI BRIQUES SARLAU

EL  BOUKHARI BRIQUES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 EL BOUKHARI BRIQUES
SARLAU

- الدار البيحتء املغرب - الدار 
البيحتء املغرب، 20300، 
CASABLANCA MAROC

EL  BOUKHARI BRIQUES شركة 
ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 13 زنقة 
بحمد املجتطي إقت ة لزالب الطتأق 
1 رقم 8 - 20320 الدار البيحتء 

املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
487897

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   18
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

  EL  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.BOUKHARI BRIQUES

:  نعش  أإيجتز  الشركة  غرض 

عقتري  النق1.
زنقة   13  : عنواا املقر االجتمتعي 

بحمد املجتطي إقت ة لزالب الطتأق 
البيحتء  الدار   20320  -  8 رقم   1

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
البوختري  العز4ز  عبد  السيد 

درهم   111 أقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
البوختري  العز4ز  عبد  السيد 
حي   6 الزنقة   67 رقم  عنوانه)ا( 

الوفتق از ور 11131 از ور املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
البوختري  العز4ز  عبد  السيد 
حي   6 الزنقة   67 رقم  عنوانه)ا( 

الوفتق از ور 11131 از ور املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 03 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

فبراير 1)1) احت رقم 763704.

1(8I

RAGHOUA TIEC

STE RAGHOUA TIEC
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

RAGHOUA TIEC
زنقة وليلي رقم 260 العيوا  املغرب

STE RAGHOUA TIEC شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي زنقة وليلي 
رقم 260 العيوا - 70000 العيوا 

املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

35803

في  عقد  وثق  ؤرخ  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 19  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.RAGHOUA TIEC

نق1    : أإيجتز  الشركة  غرض 

-اجترة  -اصدير   استيراد    -  ختلف 

عت ة.
عنواا املقر االجتمتعي : زنقة وليلي 
العيوا   70000  - العيوا   260 رقم 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : لعرو�صي رغوى  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

لعرو�صي رغوى عنوانه)ا(  السيد 
 7000 العيوا   260 زنقة وليلي رقم 

العيوا املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

لعرو�صي رغوى عنوانه)ا(  السيد 
 70000 260 العيوا  زنقة وليلي رقم 

العيوا املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

23  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 1)/)88.

1(9I

CENTRE AZROU SERVICES

ATLAS PAM

 جموعة ذات النفع االقتصتدي

ح1 شركة

CENTRE AZROU SERVICES

 CENTRE AZROU ، 53111،

AZROU MAROC

ATLAS PAM  جموعة ذات النفع 

االقتصتدي)في طور التصفية(

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي ايزي شترع 

الحسن الثتني ايزي شترع الحسن 

الثتني 53111 عيا اللوح املغرب.

ح1 شركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 

.455

العتم  الجمع  أمقت�صى 

 (1(1 ينتير   19 اإلستثنتئيتملؤرخ في 

النفع  ذات  ح1  جموعة  اقرر 

ATLAS PAM   بلغ  االقتصتدي 

وعنواا  درهم   111.111 ربسمتلهت 

 قرهت اإلجتمتعي ايزي شترع الحسن 

الثتني  الحسن  شترع  ايزي  الثتني 

53111 عيا اللوح املغرب نتيجة ل : 

التوقف النهتئي.

و حدد  قر التصفية ب ايزي شترع 

عيا اللوح   53111  - الثتني  الحسن 

املغرب. 

و عيا:

السيد)ة( نجية   وكتل و عنوانه)ا( 

احداف   اغبتل  عيا  اجزئة   1116

اللوح املغرب كمصفي  عيا   53111

)ة( للشركة.

وعند اإلقتحتء الحدود املفروضة 

لهم  ح1  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  و  ح1  املختأرة 

الوثتئق املتعلقة أتلتصفية : -

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

29  ترس  أتتر4خ  أتزرو   االأتدائية 

1)1) احت رقم 22.

131I

STRA2C

 STE PERIGRINE MUSIC
COLLICTIVE SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

STRA2C
 Av Mansour dahbi entre sol ,35

nº (1 ، 91111، Tanger Maroc
 STE PERIGRINE MUSIC

COLLICTIVE SARL AU شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
 Av وعنواا  قرهت اإلجتمتعي
 moulay youssef la galerie

 Mimouza N° 37  - 91111 tanger
maroc

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
111181

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   11
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 
 PERIGRINE MUSIC COLLICTIVE

.SARL AU
 : أإيجتز  الشركة  غرض 
 Prestation de service de

 développement des artistes et
 le poste production , la  
 photographie, la music, vidéo,et

.télévision
 Av  : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 moulay youssef la galerie
 Mimouza N° 37  - 91111 tanger

.maroc
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 DEMETRIUS السيد 

 ALEXANDER OSBORN :  1.111

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

 DEMETRIUS السيد 

ALEXANDER OSBORN عنوانه)ا( 

 ADIL BLOC C ETAGE N° 1 N° 51

 RUE MOULAY IDRIS R 90000

.TANGER MAROC

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

و واطن  سيري الشركة:

 DEMETRIUS السيد 

ALEXANDER OSBORN عنوانه)ا( 

 ADIL BLOC C ETAGE N° 1 N° 51

 RUE MOULAY IDRIS R 90000

TANGER MAROC

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

22  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 2782.

131I

BURO INVEST

GROUPE MCTRA

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

BURO INVEST

 bd oukba ibnou nafii hay 23

 mohammadi (3 bd oukba

 ibnou nafii hay mohammadi،

(1571، casablanca MAROC

GROUPE MCTRA  شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 23 شترع 

عقبة أن نتفع الحي املحمدي 

الدارالبيحتء 20570 الدارالبيحتء 

املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

1918(9

في  عقد  وثق  ؤرخ  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 29  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. GROUPE MCTRA

اجترة   : أإيجتز  الشركة  غرض 

االستيراد والتصدير ألجهزة الكمبيوار 

و ستلز تت  االستهالكية  واملواد 

الكمبيوار واألجهزة املنزلية والكهربتء.

 23  : االجتمتعي  املقر  عنواا 

نتفع الحي املحمدي  شترع عقبة أن 

الدارالبيحتء   20570 الدارالبيحتء 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : السيدة ز4زاوي سعتد  

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  السيدة ز4زاوي سعتد  

كلميمة   ا الكو  أو4زم  ايت  القصر 

20000 كلميم  املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيدة ز4زاوي سعتد  

كلميمة   ا الكو  أو4زم  ايت  القصر 

كلميمة   ا الكو  أو4زم  ايت  القصر 

كلميم  كلميم 

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 25 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

فبراير 1)1) احت رقم 767113.

13(I

WINIUM Expertو4نيوم إكسبير

LEOS ليوس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

WINIUM Expertو4نيوم إكسبير

رقم 11  بنى اتشفيا نهج يعقوب 

املر4ني جيليز، 40020،  راكش 

املغرب

ليوس LEOS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 11 عمترة 

اتشفيا نهج يعقوب املر4ني جليز - 

40000  راكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

3005

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

ليوس   : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

.LEOS

إستغالل   : غرض الشركة أإيجتز 

األفالم  وإنشتء  اإلاصتالت  وكتلة 

إستيراد   ، للشركتت  اإلشهتر4ة 

واصدير.

عنواا املقر االجتمتعي : 11 عمترة 

 - جليز  املر4ني  يعقوب  نهج  اتشفيا 

40000  راكش املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 50   : يتسميا  سعيدي  السيدة 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

50 حصة  السيدة يسرا الجرني :  

أقيمة 111 درهم للحصة .

 50  : يتسميا  سعيدي  السيدة 

أقيمة 111 درهم.

أقيمة   50  : السيدة يسرا الجرني 

111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :

يتسميا  سعيدي  السيدة 

فيال  اليتسميا  اجزئة  عنوانه)ا( 

40000  راكش  البيحتء  طر4ق   42

املغرب.

عنوانه)ا(  الجرني  يسرا  السيدة 
67 زنقة  حمد البقتل عمترة الليموا 

رقم1    40000  راكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

يتسميا  سعيدي  السيدة 

فيال  اليتسميا  اجزئة  عنوانه)ا( 

40000  راكش  البيحتء  طر4ق   42

املغرب

عنوانه)ا(  الجرني  يسرا  السيدة 
67 زنقة  حمد البقتل عمترة الليموا 

رقم1 40000  راكش املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

)1  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 1631)1.

133I

WINIUM Expertو4نيوم إكسبير

SOYO سويو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف1 التصفية

WINIUM Expertو4نيوم إكسبير
رقم 11  بنى اتشفيا نهج يعقوب 

املر4ني جيليز، 40020،  راكش 

املغرب

SOYO سو4و شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي : 11 عمترة 

اتشفيا نهج يعقوب املر4ني جليز - 

40000  راكش املغرب.

قف1 التصفية
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

.3644

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

22 فبراير 1)1) اقرر ح1  املؤرخ في 

SOYO سو4و شركة ذات املسؤولية
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 111.111 ربسمتلهت  املحدودة  بلغ   

 11 اإلجتمتعي  درهم وعنواا  قرهت 

املر4ني  يعقوب  نهج  اتشفيا  عمترة 

جليز - 40000  راكش املغرب نتيجة 

لعدم  زاولة النشتط السيتحي بسبب 

الوبتء كوفيد 19.

و عيا:

 Sylvie  Andrée, Ann, )السيد)ة

 RUE DE عنوانه)ا(  و   MORAIS

   LA FRANCHISE NR 9 33000

BORDEAUX FRANCE كمصفي )ة( 

للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختت ية 

أتتر4خ 22 فبراير 1)1) وفي 11 عمترة 

 - جليز  املر4ني  يعقوب  نهج  اتشفيا 

40000  راكش املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

24  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم )18))1.

131I

WINIUM Expertو4نيوم إكسبير

TARGA IMOULA تاركة إموال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

WINIUM Expertو4نيوم إكسبير

رقم 11  بنى اتشفيا نهج يعقوب 

املر4ني جيليز، 40020،  راكش 

املغرب

 TARGA IMOULA اتركة إ وال

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي دوار إ لي1 

بسني الحوز - 40000  راكش 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

3064

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

اتركة   : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.TARGA IMOULA إ وال

إستغالل   : غرض الشركة أإيجتز 

واإلقت تت السيتحية  دور الحيتفة  

أتملنتطق القرو4ة.

دوار   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

40000  راكش  إ لي1 بسني الحوز - 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 50   : إدار  بيت  السيدة  ليكة 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

السيدة  ينة بيت إدار :  50 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

 50  : إدار  بيت  السيدة  ليكة 

أقيمة 111 درهم.

السيدة  ينة بيت إدار : 50 أقيمة 

111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :

السيدة  ليكة بيت إدار عنوانه)ا( 

 40000 الحوز  بسني  إ لي1  دوار 

 راكش املغرب.

السيدة  ينة بيت إدار عنوانه)ا( 

 40000 الحوز  بسني  إ لي1  دوار 

 راكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيدة  ليكة بيت إدار عنوانه)ا( 

 40000 الحوز  بسني  إ لي1  دوار 

 راكش املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

15  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 1679)1.

135I

Maitre Idriss el khatib

COPRADO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan Tetouan، 93111،

Tetouan Maroc
COPRADO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع  رج 
خالل عيا  لول ألوك 4  كتب 11 
والية سنتر - 93000 اطواا املغرب.

افو4ت حصص
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.(1631
أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
امت   (1(1 15  ترس  في  املؤرخ 

املصتدقة على :
)ة( عدنتا املراأط  افو4ت السيد 
 800 حصة اجتمتعية  ن بص1   80
حصة لفتئدة  السيد )ة( عبد الواحد  

بشيبتا أتتر4خ 15  ترس 1)1).
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   
24  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتطواا  

1)1) احت رقم 682.

136I

STE IKODADI CONSULTING SARL AU

 SOCIETE DIAMOND
FRUITS SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

 STE IKODADI CONSULTING
SARL AU

 AV ZERKTOUNI RUE 7 N° (
 NOUVEAU QUARTIER  SIDI

 KACEM ، 16111، SIDIKACEM
MAROC

 SOCIETE DIAMOND FRUITS
SARL AU شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد
 HAY وعنواا  قرهت اإلجتمتعي

 AZGHAR BP ( N°7, SIDI KACEM
16111 - سيدي قتسم املغرب.

احو14  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.28763
الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 
ام    (1(1 03  ترس  في  املؤرخ 
الحتلي  االجتمتعي  املقر  احو14  
 HAY AZGHAR BP» للشركة  ن 
 ( N°7, SIDI KACEM - 16111
 ZONE» إلى  املغرب«  قتسم  سيدي 
 INDUSTRIELLE N°6 A ROUTE
 D’EL HAJ EL ARBI, SIDI KACEM. -

16111 سيدي قتسم  املغرب«.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 26 أتتر4خ  االأتدائية بسيدي قتسم  

 ترس 1)1) احت رقم 88.

137I

OUR EXPERT

 COMPTOIR GENERAL AIT
FASKA

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 11111، marrakech

maroc
 COMPTOIR GENERAL AIT
FASKA شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

 N 7 LOT وعنواا  قرهت اإلجتمتعي
 399 ZONE INDUSTRILLLE AL

 MASSAR MARRAKECH - 11111
 راكش املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
11(871

 15 عقد حر  ؤرخ في  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
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عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

 COMPTOIR GENERAL AIT

.FASKA

 : أإيجتز  الشركة  غرض 

 MARCHAND DE MATÉRIAUX

. DE CONSTRUCTION

 N 7 LOT : عنواا املقر االجتمتعي

 399 ZONE INDUSTRILLLE AL

 MASSAR MARRAKECH - 40000

 راكش املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : السيد الحسيا فتسكت 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد الحسيا فتسكت عنوانه)ا( 

 45000 ورزازات  ار يكت  اتأونت 

ورزازات املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد الحسيا فتسكت عنوانه)ا( 

 45000 ورزازات  ار يكت  اتأونت 

ورزازات املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

26  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 57)))1.

138I

OUR EXPERT

COMPTOIRS TIKIDA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 11111، marrakech

maroc

COMPTOIRS TIKIDA شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

 N 7 LOT وعنواا  قرهت اإلجتمتعي
 399 ZONE INDUSTRILLLE AL

 MASSAR MARRAKECH - 11111
 راكش املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
11(873

 15 عقد حر  ؤرخ في  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.COMPTOIRS TIKIDA
 TRAVAUX : غرض الشركة أإيجتز

.DIVERS OU CONSTRUCTION
 N 7 LOT : عنواا املقر االجتمتعي
 399 ZONE INDUSTRILLLE AL
 MASSAR MARRAKECH - 40000

 راكش املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
السيد اأراهيم صفصتف :  1.111 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
صفصتف  اأراهيم  السيد 
ورزازات  ار يكت  اتأونت  عنوانه)ا( 

45000 ورزازات املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
صفصتف  اأراهيم  السيد 
ورزازات  ار يكت  اتأونت  عنوانه)ا( 

45000 ورزازات املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
26  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 58)))1.

139I

WAY CONSEIL

AIT TADARTES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 8(3 MASSIRA 1 -A ، 11111،

MARRAKECH MAROC
AIT TADARTES «شركة  دنية 

عقتر4ة«
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي: شترع عبد 
الكر4م اقت ة جواد عمترة 119 شقة 
رقم 43 الطتأق 3 - 11161  راكش 

املغرب
«اأسيس شركة  دنية عقتر4ة«

أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ في 11 
شركة  اأسيس  اقرر   2020 دجنبر 

 دنية عقتر4ة ذات البيتنتت التتلية:
عند  الشركة،  تبوعة  تسمية   
 AIT تسميتهت:  أمختصر  اإلقتحتء، 

TADARTES
أيع   - أإيجتز:  الشركة  غرض   -
املز ع  بو  املبنية  العقترات  جميع 
وبيع  حيتزة   , اقسيمهت  بو  تشييدهت 
واطو4ر وإدارة وإدارة وتشغي1 واأجير 

جميع العقترات
شترع  االجتمتعي:  املقر  عنواا   -
 119 عبد الكر4م اقت ة جواد عمترة 
 11161  -  3 الطتأق   43 رقم  شقة 

 راكش املغرب
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة   -

الشركة )سنة(: 99
-  بلغ ربسمتل الشركة: 111.111 

درهم
النقدية:  الحصص  -  بلغ 

111.111 درهم
- - أيتنتت حول الشركتء
األشختص الطبيعيوا: 

أصفته)ا(  عمر  املنور  السيد   –
اقت ة  ب:  عنوانه  والكتئن  شر4ك 
اتشفيا عمترة 3      11161  راكش 

املغرب
أصفته)ا(  املنور  حمد  السيد   
ب:  عنوانه  والكتئن  شر4ك  سير 
انغير   45200 ب دنتغ القلعة ب كونة 

املغرب .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

بو األغيتر  وصفتت و واطن الشركتء 

الذين يحق لهم إلزام الشركة ااجته 

الغير:

األشختص الطبيعيوا: 

املنور عمر أصفته)ا(  السيد)ة(   -

اقت ة  ب:  عنوانه  والكتئن  شر4ك  

11161  راكش   3 عمترة  اتشفيا 

املغرب

أصفته)ا(  املنور  حمد  السيد   

ب:  عنوانه  والكتئن  شر4ك  سير  

انغير   45200 ب دنتغ القلعة ب كونة 

املغرب
التجتري  السج1  في  التقييد  ام 

أتتر4خ 29  ترس 1)1) احت رقم 0

111I

FLASH ECONOMIE

FCS ROBINETTERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FCS ROBINETTERIE

 حدودة املسؤولية

درهم 1.111.111.11  ربسمتلهت

املقر اإلجتمتعي: 31 زنقة أيير أترانت 

أتلدارالبيحتء

أمقت�صى عقد عرفي سج1 أتلدار 

 ، فبراير1)1)   16 أتتر4خ   البيحتء 

لشركة  األست�صي  القتنوني  احر4ر  ام 

 حدودة املسؤولية ،  ميزاتهت كتآلتي:

 .-FCS ROBINETTERIE  : التسمية

الهدف االجتمتعي: 

استيراد واوزيع وبيع أتلتقسيط   

الستنيتير  للمعدات  أتلجملة  وشبه 

والتكييف  والتدفئة  السبتكة   ن 

واألجهزة  العت ة  واإلنترة  والكهربتء 

والطالء  واملطبخ  املنزلية  واملعدات 

البالط  وختصة  بنواعه  أجميع 

والرختم واملرايت وبي عم1 بضفهت له.

األنشطة  ك1  عت ة  أصفة  و    -

الصنتعية،  التجتر4ة،  املتلية، 

العقتر4ة و املنقولة املرابطة  بتشرة 

بو غير  بتشرة أتلغرض االجتمتعي.
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الشركتء :
 ETABLISSEMENT  » شركة 
 LOUIS GUILLAUD & CIE par
رقم   ،»  »  abréviation » ELG
التعر4ف   5273 التجتري  السج1 
1166115   قرهت الرئي�صي  الجبتئي 
أترانت  أيير  زنقة   31 أتلدارالبيحتء 
السيد  طرف  سيرهت   مثلة  ن 

 حمد الفياللي الشتهد.
 SANIDIS. SANITAIRE  » شركة 
السج1  رقم   ،»  »DISTRIBUTION
377.763 التعر4ف الجبتئي  التجتري 
الرئي�صي  20787564   قرهت 
أترانت  أيير  زنقة   31 أتلدارالبيحتء 
السيد  طرف  سيرهت   مثلة  ن 

 حمد جواد صقلي حسيني 
 : الدار البيحتء  املقر االجتمتعي:  

31 زنقة أيير أترانت
الربسمتل: 

الربسمتل:  1.111.111.11 درهم 
أقيمة  حصة   11.111 إلى   قسمة 
درهم للحصة. دفوعة  ن   111،11

طرف الشركتء كتلتتلي
 ETABLISSEMENT  » شركة 
 LOUIS GUILLAUD & CIE par

»» abréviation » ELG
7.000 حصة

 SANIDIS. SANITAIRE  » شركة 
 »DISTRIBUTION

3.000 حصة
املجموع  11.111 حصة 

سنة اأتداء  ن اتر4خ   99 املدة:  
تسجيلهت أتلسج1 التجتري. 

السنة االجتمتعية:  ابدب  ن فتاض 
ينتير و انتهي في 31 دجنبر  ن ك1 سنة. 

ام تعييا
الشتهد  الفياللي  السيد  حمد 
الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  .الحت 1 

B11819
الفياللي  عبدالواحد  السيد 
التعر4ف  لبطتقة  الشتهد.الحت 1 

B66(19الوطنية
صقلي  جواد  السيد  حمد 
التعر4ف  لبطتقة  حسيني.الحت 1 

.Z56603 الوطنية

ملدة  للشركة  للشركة  كمسيروا 

غير   حدودة

االيداع القتنوني :

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 18 أتتر4خ  البيحتء  أتلدار  التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت عدد 771711.   
التسجي1 أتلسج1 التجتري

السج1  في  الشركة  تسجي1  ام 

 18 أتتر4خ  البيحتء  أتلدار  التجتري 

 ترس 1)1) احت عدد 494987.
قصد النشر و اإلعالا

111I

FLASH ECONOMIE

FL MEDIA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
ح1 شركة

 FL MEDIA  تسمية الشركة

 درهم  111111.11: ربسمتل 

الشركة

 الشك1 القتنوني للشركة

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد 

املقر االجتمتعي: )1 صتأري أوجمعة 

الطتأق األول شقة رقم 6 الدار 

البيحتء 
رقم السج1 التجتري:290045

ح1 شركة

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

ح1  اقرر   .(5/11/(1(1 في  املؤرخ 

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

ربسمتلهت  الوحيد  بلغ  الشر4ك 

وعنواا  قرهت  درهم   111111

أوجمعة  صتأري   1( االجتمتعي 

الطتأق األول شقة رقم 6 

الدار البيحتء نتيجة عدم احقيق 

الهدف
وحدد  قر التصفية في)1 صتأري 

رقم6  شقة  األول  الطتأق  أوجمعة 

الدار البيحتء 

عنوانه  عمر  البراح  السيد  وعيا 

البيحتء  الدار  األ يا  قصبة  االلفة 

كمصفي للشركة.

وعند االقتحتء الحدود املفروضة 

لهم  ح1  املخولة  الصالحيتت  على 

املختأرة و ح1 ابليغ العقود والوثتئق 

املتعلقة أتلتصفية

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

أتتر4خ  البيحتء  أتلدار  التجتر4ة 

1)1)/)18/1  احت رقم 756659 

11(I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

NETTOYAGE ELJANOUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 16 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

(19 ، 73111، DAKHLA MAROC

NETTOYAGE ELJANOUB شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 

 حمد الرفتعي حي املسيرة 11 واد 

الدهب - 73000 الداخلة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

17653

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 16  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.NETTOYAGE ELJANOUB

لنظتفة   : أإيجتز  الشركة  غرض 

املصتنع  وادارة  للمبتني  العت ة 

واالنشطة  الفسيفستئي  والسجتد 

املمتثلة.

شترع   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

واد   11 املسيرة  حي  الرفتعي   حمد 

الدهب - 73000 الداخلة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 500   : أزطتط  رضواا  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 500   : الطتكي1  اأراهيم  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد رضواا أزطتط عنوانه)ا( 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب.

السيد اأراهيم الطتكي1 عنوانه)ا( 

20000 الدار البيحتء  الدار البيحتء 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد رضواا أزطتط عنوانه)ا( 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب

السيد اأراهيم الطتكي1 عنوانه)ا( 

73000 الدار البيحتء  الدار البيحتء 

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 18 أتتر4خ  االأتدائية أوادي الدهب  

 ترس 1)1) احت رقم 428.

113I

بسمتء  يديت

ISKANE PRO
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

بسمتء  يديت

شترع صهيب الرو ي ألوك 39 الرقم 

20 البرنو�صي البيحتء، 20000، 

البيحتء املغرب

ISKANE PRO شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 13 شترع 

بحمد املجتطي  اقت تت األلب 

الطتأق األول رقم 8 البيحتء - 

20000 الدارالبيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

189191
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في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   30

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ISKANE PRO

:   طور  أإيجتز  الشركة  غرض 

عقترات

عنواا املقر االجتمتعي : 13 شترع 

بحمد املجتطي  اقت تت األلب الطتأق 

 20000  - البيحتء   8 رقم  األول 

الدارالبيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ربسمتل   بلغ 

111.111,11 درهم،  قسم كتلتتلي:

ضر4ف  الرحيم  عبد  السيد 

درهم   111 أقيمة  حصة   1.111   :

للحصة.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

ضر4ف  الرحيم  عبد  السيد 

 80 اليسرى عمترة  اجزئة  عنوانه)ا( 

شقة 04 األلفة الدارالبيحتء 20000 

الدارالبيحتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

ضر4ف  الرحيم  عبد  السيد 

 80 اليسرى عمترة  اجزئة  عنوانه)ا( 

شقة 04 األلفة الدارالبيحتء 20000 

الدارالبيحتء املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 11 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

فبراير 1)1) احت رقم 765131.

111I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

MOUAMALAT EL JAWDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العربية السعودية – رقم 

العمترة -20 الطتأق األول رقم 5 ، 
30000، فتس  غرب

MOUAMALAT EL JAWDA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 4 
شترع سليمتا الفتري�صي أور تنة 

فتس - 30000 فتس املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

66925
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.MOUAMALAT EL JAWDA
اتجر   -  : أإيجتز  الشركة  غرض 

العقتقير أتلتقسيط
- اتجر 

- اعمتل  ختلفة.
 4 رقم   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
أور تنة  الفتري�صي  سليمتا  شترع 

فتس - 30000 فتس املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
السيد نجتري  حمد :  334 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .
السيد الورايني  نير :  333 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .
السيد املطلع  حمد :  333 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  نجتري  حمد  السيد 

رقم 57 اجزئة النصر 2 زواغة فتس 

30000 فتس املغرب.

عنوانه)ا(  الورايني  نير  السيد 

ايموزار  طر4ق   2 صولينت  اجزئة 

الزهور 2 فتس 30000 فتس املغرب.

عنوانه)ا(  املطلع  حمد  السيد 

اأن  شترع   2 سيبرونور  اجزئة   26

الخطيب فتس 30000 فتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  نجتري  حمد  السيد 

رقم 57 اجزئة النصر 2 زواغة فتس 

30000 فتس املغرب

عنوانه)ا(  املطلع  حمد  السيد 

اأن  شترع   2 سيبرونور  اجزئة   26

الخطيب فتس 30000 فتس املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

25  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1113.

115I

COMPTAFFAIRES

JMSN
إعالا  تعدد القرارات

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 111 1er ETAGE N°(

 MOHAMMEDIA، (1811،

MOHAMMEDIA MAROC

JMSN «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر4ك الوحيد«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: 39 شترع 

اللة يتقوت الطتأق الخت س - 

20000 الدار البيحتء املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.268885

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

ام ااختذ  15  ترس 1)1)  املؤرخ في 

القرارات التتلية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
 تيلي: رفع ربس املتل أقيمة 874000 

لرفعه  ن 111111 إلى 974000  ن 

الحستب الجتري لشر4ك الوحيد.

قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 

 474000 أقيمة  املتل  ربس  خفض 

 500000 إلى   974000 لخفحه  ن 

درهم ال تصتص الخستئر.

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  أند 

األست�صي  النظتم  احييا   تيلي: 

للشركة.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 23 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 1)7713.

116I

GHIZLANE DOUBLANE

 MOUAD TRANSFERT

D›ARGENT ET SERVICE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمترة العبدي شترع  حمد 

الستدس ، 24000، الجديدة املغرب

 MOUAD TRANSFERT

D›ARGENT ET SERVICE شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 

دوارالدعيجتت  والي عبد هللا - 

24000 الجديدة ااملغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

175(1

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   18

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 
 MOUAD TRANSFERT  :

.D’ARGENT ET SERVICE
 : أإيجتز  الشركة  غرض 
 TRANSFERT D’ARGENT ET

.SERVICES
 : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 - هللا  عبد  دوارالدعيجتت  والي 

24000 الجديدة ااملغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : أنغنو  السيد   عتد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  أنغنو  السيد   عتد 
هللا  عبد  دوارالدعيجتت  والي 

24000 الجديدة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  أنغنو  السيد   عتد 
هللا  عبد  دوارالدعيجتت  والي 

24000 الجديدة املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
االأتدائية أتلجديدة  أتتر4خ 1) ينتير 

1)1) احت رقم 25894.

117I

CORPORATE AUDIT GROUP

CMBH IMMOBILIER
إعالا  تعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شترع عبد املو ن، الطتأق 
الخت س، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
CMBH IMMOBILIER «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنواا  قرهت االجتمتعي: جمتعة 
سيدي حجتج, ود حستر دوار ولد

  سعود - 20000 الدار البيحتء 

املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«
رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.311313

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 15  ترس 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1.: الذي ينص على  تيلي: 

كشر4ك   TRANSMEL شركة  قبول 

جديد أتلشركة

قرار رقم 2.: الذي ينص على  تيلي: 
رفع ربسمتل الشركة  ن 3.000.000 

عن  درهم   3.161.111 الى  درهم 

اجتمتعية  حصص  احر4ر  طر4ق 

لفتئدة  أتلكت 1  نقديت  خصصة 

شركة TRANSMEL  شركة  حدودة 

املسؤولية  

قرار رقم 3.: الذي ينص على  تيلي: 

تعدي1 القتنوا األست�صي للشركة

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم 7: الذي ينص على  تيلي: 

الحصص

أند رقم 8: الذي ينص على  تيلي: 

الربسمتل

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 23 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771367.

118I

GLOBAL FINANCE ADVISORS

إيلترا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

GLOBAL FINANCE ADVISORS

 MARRAKECH  11AVENUE

 MOHAMED ZERKTOUNI

  GUELIZ MARRAKECH

 11AVENUE MOHAMED

 ZERKTOUNI GUELIZ، 11111،

MARRAKECH MAROC

إيلترا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي دوار بوالد 

 سعود رقم 26 جمتعة واحة سيدي 

اأراهيم  راكش - 40000  راكش 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(139

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 
ام إعداد القتنوا   (1(1 05  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

اإلقتحتء أمختصر تسميتهت : إيلترا.

بعمتل   -  : غرض الشركة أإيجتز 

 تنوعة البنتء بو إنشتئية البنتء.

- التجترة.

- استيراد آالت و عدات البنتء.

اأجير  واد وآالت وبدوات للبنتء   -

والصنتعة..

عنواا املقر االجتمتعي : دوار بوالد 

 سعود رقم 26 جمتعة واحة سيدي 

40000  راكش   - اأراهيم  راكش 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ربسمتل   بلغ 

2.500.000 درهم،  قسم كتلتتلي:

 1(.511   : السيد الغميري عتدل 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

  : املو ن  عبد  البحر  السيد 

درهم   111 أقيمة  حصة   1(.511

للحصة .

 1(.511  : الغميري عتدل  السيد 

أقيمة 111 درهم.

السيد البحر عبد املو ن : 511)1 

أقيمة 111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  عتدل  الغميري  السيد 

تسلطتنت    45 اجزىة الجواسم رقم 

40000  راكش املغرب.

املو ن  عبد  البحر  السيد 
عنوانه)ا( بسكجور املحت يد 9 عملية 
 40000  209 شقة  عمترة  صور4ت 

 راكش املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  عتدل  الغميري  السيد 
تسلطتنت    45 اجزىة الجواسم رقم 

40000  راكش املغرب
املو ن  عبد  البحر  السيد 
عنوانه)ا( بسكجور املحت يد 9 عملية 
 40000  209 شقة  عمترة  صور4ت 

 راكش املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
16  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 1)17)1.

119I

FACE FIDUCIAIRE

THOR SPORT ACADEMY
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
209 شترع  صطفى املعني الطتأق 

الثتلث رقم 6 ، 1131)، الدار 
البيحتء املغرب

 THOR SPORT ACADEMY
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 11) 

شترع  صطفي املعتني ط 2 ش 9  - 
1131) الدارالبيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
19(971

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   17
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
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عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 THOR : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.SPORT ACADEMY

ادر4ب   : أإيجتز  الشركة  غرض 
ر4ت�صي و االاجتر أتألدوات الر4تضية 

والتخييم أتلجملة.

 (11  : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 -   9 2 ش  شترع  صطفي املعتني ط 

1131) الدارالبيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : ختلد  غواس  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  ختلد  غواس  السيد 

الجزائر 25200 الجزائر الجزائر.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  ختلد  غواس  السيد 

الجزائر 25200 الجزائر الجزائر

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 03 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم -.

151I

KAMAR BENOUNA

HONIG TECH ش م م دات 
مساهم وحيد

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
ح1 شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

(1161، Casablanca MAROC

HONIG TECH ش م م دات 

 ستهم وحيد شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 7 

اقت ة را ي زنقة سبتة - 20590 

الدارالبيحتء املغرب.

ح1 شركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.1(1819
العتم  الجمع  أمقت�صى 
25  ترس 1)1)  اإلستثنتئيتملؤرخ في 
ذات  سؤولية  شركة  ح1  اقرر 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 
HONIG TECH ش م م دات  ستهم 
 11.111 ربسمتلهت  وحيد   بلغ 
 7 اإلجتمتعي  وعنواا  قرهت  درهم 
 20590  - سبتة  زنقة  را ي  اقت ة 
الدارالبيحتء املغرب نتيجة ل : عدم 

الشغ1 .
 7 ب  التصفية  حدد  قر  و 
 20590  - سبتة  زنقة  را ي  اقت ة 

الدارالبيحتء املغرب. 
و عيا:

و  سفيتا   يهتل  السيد)ة( 
را ي زنقة سبتة  اقت ة   7 عنوانه)ا( 
املغرب  الدارالبيحتء   20590

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتحتء  وعند   
املخولة  الصالحيتت  على  املفروضة 
ابليغ  و  ح1  املختأرة  لهم  ح1 
العقود و الوثتئق املتعلقة أتلتصفية 
زنقة سبتة اقت ة را ي الطتأق    7  :

الثتني  كتب رقم 8
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 15 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771118.
151I

ACTUAL

 LE 20MARS  » « »
« S.A.R.L.A.U

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

ACTUAL
 BOULEVARD HASSA( V.N ،

51111، MEKNES MAROC
      » LE (1MARS  » » S.A.R.L.A.U »
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 50 

املح1 2 اجزئة النور االسمتعلية, .  - 

50000  كنتس املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

5(571

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   22

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 LE  »  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.     » (1MARS  » » S.A.R.L.A.U

غرض الشركة أإيجتز : - 

   قتول لزراعة بو صيتنة الحدائق 

واملواقف و الشوارع الخ 

بو  قتول  عت ة  بشغتل  -  قتول 

البنتء.

- استراد و اصدير.

 50 رقم   : عنواا املقر االجتمتعي 

املح1 2 اجزئة النور االسمتعلية, .  - 

50000  كنتس املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : ايمن   أنمو ن  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(     ايمن   أنمو ن  السيد 

حي الخيتم املهتية    حي الخيتم املهتية 

 كنتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(     ايمن   أنمو ن  السيد 

حي الخيتم املهتية    حي الخيتم املهتية 

 كنتس املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
03  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمكنتس  
PM-(11313- رقم  احت   (1(1

.MK-0823
15(I

Decima

Decima
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف1 التصفية

Decima
عمترة 13/38 شقة 1  نزه االطلس 
A ( / GH(7 ات نصورت  راكش، 

40000،  راكش املغرب
Decima شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي : عمترة 
 A ( 13/38 شقة 1  نزه االطلس
GH(7 / ات نصورت - 40000  

 راكش املغرب.
قف1 التصفية

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
.81791

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 
2020 اقرر ح1  03 فبراير  املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة   Decima
 11.111 ربسمتلهت  املحدودة  بلغ 
اإلجتمتعي  وعنواا  قرهت  درهم 
1  نزه االطلس  شقة   38/13 عمترة 
  40000  - ات نصورت   A 2 / GH27
النهتء  بكر  نتيجة  املغرب   راكش 

للنشتط.
و عيا:

اال راني  رشيد   السيد)ة(  والي 
و عنوانه)ا( 168 درب الكبص سيبع 
)ة(  40000  راكش املغرب كمصفي 

للشركة.
و قد ام انعقتد الجمعية الختت ية 
عمترة  وفي   2020 فبراير   03 أتتر4خ 
 A 2 / 1  نزه االطلس  شقة   38/13
GH27 ات نصورت - 40000  راكش 

املغرب.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
16  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

2020 احت رقم 2980.
153I
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FIDULONIA

SONORDDIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FIDULONIA

 AV DES FAR RES ALISMAILIA

 N°A1 TETOUAN ، 93111،

TETOUAN MAROC

SONORDDIN  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع عبد 

الرحمتا الثتلث قيستر4ة ر4ف دور 

كراج رقم 11  راي1 - 93151  راي1 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

(7917

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   2020 بكتوبر   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. SONORDDIN

 : أإيجتز  الشركة  غرض 

اتجرالعقترات.

عنواا املقر االجتمتعي : شترع عبد 

دور  ر4ف  قيستر4ة  الثتلث  الرحمتا 

كراج رقم 11  راي1 - 93151  راي1 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد  نور الدين العمراني :  511 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 490   : السيدة نعيمة ب شيشح 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

العمراني  الدين  نور  السيد 

شترع  البحر  اجزئة  عنوانه)ا( 

 93200 املحيق   11 رقم  الصو4رة 

املحيق املغرب.

السيدة نعيمة ب شيشح عنوانه)ا( 

اجزئة البحر شترع الصو4رة رقم 11 

املحيق 93200 املحيق املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

العمراني  الدين  نور  السيد 

شترع  البحر  اجزئة  عنوانه)ا( 

 93200 املحيق   11 رقم  الصو4رة 

املحيق املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أتطواا  أتتر4خ 27 بكتوبر 

2020 احت رقم 5117.

151I

FIDUCIAIRE BENHASSI

مجور بتب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FIDUCIAIRE BENHASSI

 N°3( LOT ZAKARIA ASKEJOUR

 LAMHAMID MARRAKECH،

11161، MARRAKECH MAROC

 جور أتب شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 

1عمترة الفردوس 67  املسيرة د 

 راكش - 11111  راكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(815

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
:  جور  أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

أتب.

األشغتل   : غرض الشركة أإيجتز 
العت ة والبنتء.

رقم   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
د  املسيرة    67 الفردوس  1عمترة 

 راكش - 11111  راكش املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ربسمتل   بلغ 

1.111.111 درهم،  قسم كتلتتلي:
 4.000   : السيد لشهب نورالدين 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
 3.000   : كمتل  لشهب  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
 3.000   : املهدي  لشهب  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد لشهب نورالدين عنوانه)ا( 
رقم 1عمترة الفردوس 67  املسيرة 1 د 

 راكش 11111  راكش املغرب.
عنوانه)ا(  كمتل  لشهب  السيد 
رقم 1عمترة الفردوس 67  املسيرة1 د 

 راكش 11111  راكش املغرب.
عنوانه)ا(  املهدي  لشهب  السيد 
67  املسيرة 1  رقم 1عمترة الفردوس 

د  راكش 11111  راكش املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  كمتل  لشهب  السيد 
67  املسيرة 1  رقم 1عمترة الفردوس 

د  راكش 11111  راكش املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
25  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 9))))1.

155I

fiduazizi

ARS WORKS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
احو14 املقر االجتمتعي للشركة

fiduazizi
شترع عمر املختتر حي القدس شترع 
عمر املختتر حي القدس، 7000، 

العيوا املغرب

ARS WORKS شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزئة 

الوكتلة 11 ألوك F رقم 54 اجزئة 

الوكتلة 11 ألوك F رقم 54 70000 

العيوا املغرب.

احو14  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.3(111

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

املؤرخ في )1  ترس 1)1) ام  احو14  

للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

 54 رقم   F ألوك   11 «اجزئة الوكتلة 

 54 رقم   F ألوك   11 الوكتلة  اجزئة 

«اجزئة  إلى  العيوا املغرب«   70000

اجزئة القوبع رقم   151 القوبع رقم 

151 70000 العيوا  املغرب«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

23  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 1)1)/891.

156I

 كتب الدراستت و الخبرات عبد املجيد الرايس

سما ترافل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف1 التصفية

 كتب الدراستت و الخبرات عبد 

املجيد الرايس

61) شترع عبد املو ن إقت ة األ 1 

العمترة ب الطتأق 3 الشقة رقم 7 ، 

20360، الدار البيحتء املغرب

سمت اراف1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي : زنقة 

سقراط إقت ة إسالم العمترة 52 

الطتأق 1 الرقم 2 الدار البيحتء - 

20000 الدار البيحتء املغرب.

قف1 التصفية

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

.11131

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

26 فبراير 1)1) اقرر ح1  املؤرخ في 

املسؤولية ذات  شركة  اراف1  سمت 



عدد 5659 - فتاض ر حتا )111 )11 بأر14 1)1))الجريدة الرسمية   7750

 111.111 ربسمتلهت  املحدودة  بلغ   

درهم وعنواا  قرهت اإلجتمتعي زنقة 

 52 العمترة  إسالم  إقت ة  سقراط 

 - البيحتء  الدار   2 الرقم   1 الطتأق 

الدار البيحتء املغرب نتيجة   20000

لحكم ح1 الشركة.

و عيا:

الرايس  املجيد   عبد  السيد)ة( 

املو ن  شترع عبد   (61 عنوانه)ا(  و 

الشقة  الثتلث  الطتأق  األ 1  إقت ة 

املغرب  البيحتء  الدار   20360  7

كمصفي )ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختت ية 

 (61 وفي   (1(1 فبراير   26 أتتر4خ 

شترع عبد املو ن إقت ة األ 1 العمترة 

 20360  -  7 الشقة رقم   3 ب الطتأق 

الدار البيحتء املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 23 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771115.

157I

segex

AMSACASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 1( FES BP (3(1 ،

31111، fes MAROC

AMSACASH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي املح1 

التجتري الكتئن أإقت ة البرج رقم 22 

ألوك 8 صهر4ج كنتوة فتس - 30000 

فتس املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

66799

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 05  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.AMSACASH

وكتلة    : أإيجتز  الشركة  غرض 

احو14 اال وال.

املح1   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 22 التجتري الكتئن أإقت ة البرج رقم 

ألوك 8 صهر4ج كنتوة فتس - 30000 

فتس املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 500   : السيد  حمد البورقتدي 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 500   : الفقير  اأن  السيد سعد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

البورقتدي  السيد  حمد 

عنوانه)ا( رقم 11 درب السيور رحبة 

فتس   30000 فتس  ق  م  الزبيب 

املغرب.

السيد سعد اأن الفقير عنوانه)ا( 

ثغتت  الحديقة  حي  زس   /358 رقم 

فتس 30000 فتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

البورقتدي  السيد  حمد 

عنوانه)ا( رقم 11 درب السيور رحبة 

فتس   30000 فتس  ق  م  الزبيب 

املغرب

السيد سعد اأن الفقير عنوانه)ا( 

ثغتت  الحديقة  حي  زس   /358 رقم 

فتس 30000 فتس املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

19  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 89)1.

158I

TQG FIDUCIAIRE

SHMTRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

TQG FIDUCIAIRE
 ، ازلي  اتشفيا  أن   1111 رقم 

11151،  راكش املغرب

SHMTRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

أن  اإلجتمتعي  وعنواا  قرهت 

 - ازلي  راكش   1111 رقم  اتشفيا 

40000  راكش املغرب

املسؤولية  ذات  شركة  اأسيس 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(879

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.SHMTRO

الهندسة   : غرض الشركة أإيجتز 

املهنية.

أن   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 - ازلي  راكش   1111 رقم  اتشفيا 

40000  راكش املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 500   : الدراجي  السيد  حمد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد حسن ا ريس :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

 500  : الدراجي  السيد  حمد 

أقيمة 111 درهم.

السيد حسن ا ريس : 500 أقيمة 

111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  الدراجي  السيد  حمد 

 22300 د نتت  املخزا  جنتا  حي 

د نتت املغرب.

عنوانه)ا(  ا ريس  حسن  السيد 

أولخلف   سيدي  دوارا زوزواا 

22300 د نتت املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  الدراجي  السيد  حمد 

 22300 د نتت  املخزا  جنتا  حي 

د نتت املغرب

عنوانه)ا(  ا ريس  حسن  السيد 

أولخلف  سيدي  دوارا زوزواا 

22300 د نتت املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

26  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 61)))1.

159I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

FAB ET FIL
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL

 BEQUAL GUELIZ ، 11111،

MARRAKECH MAROC

FAB ET FIL  شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 6 شترع 
اأن اتشفيا اقت ة هند اكنة الغول 

الطتأق الثتلث الشقة 18 40000 

 راكش املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(615

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   26

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 FAB  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. ET FIL
:  ؤسسة  غرض الشركة أإيجتز 
صنتعية لصنتعة املالبس- التصدير 

واالستيراد.
شترع   6  : عنواا املقر االجتمتعي 
اأن اتشفيا اقت ة هند اكنة الغول 
 40000  18 الشقة  الثتلث  الطتأق 

 راكش املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 111   : السيدة نسر4ن املسكوا 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
املسكوا  نسر4ن  السيدة 
طر4ق  املسكوا  ضيعة  عنوانه)ا( 
 40065 تسلطتنت   7 كم  بور4كة 

 راكش املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
املسكوا  نسر4ن  السيدة 
طر4ق  املسكوا  ضيعة  عنوانه)ا( 
 40065 تسلطتنت   7 كم  بور4كة 

 راكش املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
19  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 1869)1.

161I

Arithmetic Compta 

صوصيتي  روكتا دانجينيوري اي 
داكو بتنيو و اكر4كول 

 SOCIETE MAROCAINE (
 D›INGENIERIE ET

 D›ACCOMPAGNEMENT
)AGRICOLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

Arithmetic Compta

117 شترع  والي عبد العز4ز )اقت ة 

الر4تا( املكتب رقم 4 ، 11111، 

القنيطرة املغرب

صوصيتي  روكتا دانجينيوري اي 

 SOCIETE ( داكو بتنيو و اكر4كول

 MAROCAINE D›INGENIERIE

 ET D›ACCOMPAGNEMENT

AGRICOLE( شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 111 شترع 

 والي عبد العز4ز إقت ة سنوبر رقم 

4 القنيطرة - 11111 القنيطرة 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

59723

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 03  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

اي  دانجينيوري  صوصيتي  روكتا 

 SOCIETE  ( اكر4كول  داكو بتنيو و 

 MAROCAINE D’INGENIERIE

 ET D’ACCOMPAGNEMENT

.(AGRICOLE

أيع   : أإيجتز  الشركة  غرض 

و  االستراد   / الفالحية  املعدات 

التصدير .

 111  : االجتمتعي  املقر  عنواا 

شترع  والي عبد العز4ز إقت ة سنوبر 
القنيطرة   11111  - القنيطرة   4 رقم 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد رشيد ديدي الشيخ  :  311 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

السيدة  روة ديدي الشيخ :  230 
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

ديدي  الزهراء  فتطمة  السيدة 
 111 أقيمة  حصة   230   : الشيخ 

درهم للحصة .
السيد  حمد ستلم ديدي الشيخ: 
230 حصة أقيمة 111 درهم للحصة.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
الشيخ   ديدي  رشيد  السيد 
حفيظ  زنقة  والي   502 عنوانه)ا( 
 11111 القنيطرة   29 الشقة 

القنيطرة املغرب.
الشيخ  ديدي  السيدة  روة 
حفيظ  زنقة  والي   502 عنوانه)ا( 
 11111 القنيطرة   29 الشقة 

القنيطرة املغرب.
ديدي  الزهراء  فتطمة  السيدة 
زنقة  والي   502 عنوانه)ا(  الشيخ 
القنيطرة 11111   29 حفيظ الشقة 

القنيطرة املغرب.
ديدي  ستلم  السيد  حمد 
زنقة  والي   502 عنوانه)ا(  الشيخ 
القنيطرة 11111   29 حفيظ الشقة 

القنيطرة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
الشيخ  ديدي  رشيد  السيد 
حفيظ  زنقة  والي   502 عنوانه)ا( 
 11111 القنيطرة   29 الشقة 

القنيطرة املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
احت   - أتتر4خ  االأتدائية أتلقنيطرة  

رقم -.

161I

WORLD SKY BATIMENT

WORLD SKY BATIMENT
إعالا  تعدد القرارات

WORLD SKY BATIMENT
 ،NREA 183 شترع ولي العهد،  ركز
الطتأق األر�صي، املح1 رقم 13 ، 

90000، طنجة املغرب
WORLD SKY BATIMENT «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: 183 شترع 

ولي العهد،  ركز NREA، الطتأق 

األر�صي، املح1 رقم 13 - 90000 

طنجة املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.111(13

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 18 فبراير 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

111 حصة اجتمتعية  افو4ت   تيلي: 

للحصة  درهم   1.111 فئة   ن 

حصة   111 بص1  الواحدة،  ن 

اجتمتعية  حصة   50  : اجتمتعية 

نتفع  احمد  للستدة  سلفت   كتتبة 

وحسن نتفع  حصة اجتمتعية(   33(

)17 حصة اجتمتعية( لفتئدة شركة 

املسجلة   ،HOLDING HBF SARL

أتلسج1 التجتري ملكنتس احت رقم 

االجتمتعي  الكتئن  قرهت   ،37151

أمكنتس، 22 شترع شفشتوا، إقت ة 

املكتب  األر�صي،  الطتأق  يتسميا، 

واملمثلة  الجديدة،  املدينة   ،1 رقم 

ألمكي،  الستدة  حمد  طرف   ن 

الستكن أمكنتس،   غربي الجنسية، 

وعبد العتلي ألمكي،  غربي الجنسية، 

حصة  و50  أمكنتس.  والستكن 

للستدة  سلفت  اجتمتعية  كتتبة 

اجتمتعية(  حصة   33( نتفع   حمد 

وحسن نتفع )17 حصة اجتمتعية(، 

لفتئدة السيد أوزكري سلمتم،  غربي 

الجنسية، الستكن أمكنتس.

قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 

نتفع  السيد احمد  قبول استقتلة   -

للشركة،  وحيد  كمسير   ن  نصبه 

 ع  نحه شهتدة إأراء الذ ة  ن بج1 

فترة تسييره.

قرار رقم 3: الذي ينص على  تيلي: 

- تغيير الهدف االجتمتعي للشركة إلى : 

استغالل  لعب ر4ت�صي. 
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قرار رقم 4: الذي ينص على  تيلي: 

تعييا الستدة : -1 عبد العتلي ألمكي، 

الستكن أمكنتس،   غربي الجنسية، 

الجديدة.  املدينة  شفشتوا،  شترع 

الجنسية،  روم،  غربي  -2  حمد 

اجزئة السنبلة،  والستكن أمكنتس، 

ألمكي،  الرحيم  عبد   3- النعيم. 

 غربي الجنسية، والستكن أمكنتس، 
رقم 38/39، جنتح 1، إقت ة يتسيا، 

وذلك  للشركة،  كمسيرين غير شركتء 

في  الشركة  الزم  غير  حدودة.  ملدة 

املشترك  أتلتوقيع  جميع  عت التهت 

للستدة عبد العتلي ألمكي و حمد روم 

بو عبد الرحيم ألمكي و حمد روم. 

قرار رقم 5: الذي ينص على  تيلي: 
القتنوا  صيتغة  وإعتدة  احييا   -

األست�صي للشركة.

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

على  ينص  الذي   :0 رقم  أند 

احييا وإعتدة صيتغة النظتم   تيلي: 

األست�صي أتلكت 1

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

19  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 240555.

16(I

FIDUCIAIRE AL JOZORE

ALIM DARNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL JOZORE

 IMM 3( APPT5 GH(1E  LES

 PORTES DE MARRAKECH ،

11111، MARRAKECH MAROC

ALIM DARNA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي املحت يد 4 
رقم 91)  راكش - 40000  راكش  

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(659

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 ALIM  : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

.DARNA

:  قتولة  أإيجتز  الشركة  غرض 

بشغتل نجترة األملنيوم 

بشغتل  ختلفة و بشغتل البنتء.

املحت يد   : عنواا املقر االجتمتعي 
4 رقم 91)  راكش - 40000  راكش  

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 500   : صالح  السكتكي  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 500   : الحبيب  السكتكي  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد السكتكي صالح عنوانه)ا( 

 5 عمترة   16 بوراد  جموعة  جنتا 

40000  راكش  3  راكش  الشقة 

املغرب.

السيد السكتكي الحبيب عنوانه)ا( 

 5 عمترة   16 بوراد  جموعة  جنتا 

40000  راكش  3  راكش  الشقة 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد السكتكي صالح عنوانه)ا( 

 5 عمترة   16 بوراد  جموعة  جنتا 

40000  راكش  3  راكش  الشقة 

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

22  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 111))1.

163I

ZHAR AHMED

TRANSLIK
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

ZHAR AHMED

 HAY QODS BENSOUDA ، 11

31131، FES MAROC

TRANSLIK شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 5 زنقة 

 يمورة ألوك 18ب سيدي اأراهيم 

فتس - 30080 فتس املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

65287

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   2020 نونبر   24

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.TRANSLIK
:  قتول  أإيجتز  الشركة  غرض 

نق1 البحتئع.
 5 رقم   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
سيدي  18ب  ألوك  زنقة  يمورة 

اأراهيم فتس - 30080 فتس املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : بيوب  السيد  سلك 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  بيوب   السيد  سلك 
فتس  ليراك   5 رقم   18 ب  ألوك 

30080 فتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  بيوب   السيد  سلك 
فتس  ليراك   5 رقم   18 ب  ألوك 

30080 فتس املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

دجنبر   11 أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

2020 احت رقم 3566/2020.

161I

BUREAU ESSOUFYANI

 LA CONSERVERIE

MODERNE
إعالا  تعدد القرارات

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،

71111، LAAYOUNE MAROC

 LA CONSERVERIE MODERNE

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر4ك الوحيد«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: املنطقة 

الصنتعية الرقم 74  كرر - املينتء 

- - أوجدور املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«
رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.33511

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 08  ترس 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 

على  ينص  الذي   :11 رقم  قرار 

 تيلي: افو4ت جميع حصص السيد: 

فحيلي  السيد:  إلى  اأراهيم،  أتأت 

 يترة، وقدرهت 11.111 حصة أحسب 

 بلغ 111 درهم للحصة الواحدة، بي 

درهم،   1.111.111،11  ت  جموعه 

فحيلي  السيد  بصبض  فقد  وعليه، 

 يترة، هو املتلك الوحيد لجميع بسهم 

حصة،   11.111 أحسب  الشركة 

درهم،   111 الواحدة  الحصة  قيمة 

 1.111.111،11 بي  ت  جموعه 

درهم.
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على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

الوحيد  الشر4ك  تعييا  ام   تيلي: 

فحيلي  يترة،  سيرا وحيدا  السيد: 

للشركة وبشك1  ستمر أدوا نهتية.

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم 11: الذي ينص على  تيلي: 

املسير  يعتبر  فحيلي  يترة،  السيد: 
الوحيد للشركة وبشك1  ستمر أدوا 

القتنوني  التوقيع  و4ملك حق  نهتية، 

واإلافتقيتت  املستندات  جميع  على 

والعقود اإلدار4ة واملتلية

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

29  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 1)/963.

165I

SOFI RIMA

STE DELICO LAMSYAH
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

SOFI RIMA

صندوق البريد 2436 املدينة 

الجديدة فتس ، 30000، فتس 

املغرب

STE DELICO LAMSYAH  شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 390 

اجزئة املستقب1 املسيرة  - 30000 

فتس  املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

66797

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   16

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. DELICO LAMSYAH
تسو4ق   : أإيجتز  الشركة  غرض 
انواع الحلو4تت و امللفتي ـ  خبزة لبيع 

الحلو4تت أللتقسيط..
 390  : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 30000  - املسيرة   املستقب1  اجزئة 

فتس  املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : احمد   ملسيض  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  احمد   ملسيض  السيد 
املسيرة   املستقب1  اجزئة   208 رقم 

30000  فتس  املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  احمد   ملسيض  السيد 
املسيرة   املستقب1  اجزئة   208 رقم 

30000  فتس  املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
19  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 88)1.

166I

KAMAR BENOUNA

AMWP 1 ش م م
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
ح1 شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

(1161، Casablanca MAROC
AMWP 1 ش م م   شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 7 اقت ة 
را ي زنقة سبتة  الطتأق الثتتي 

 كتب رقم 8 - 20590
 الدارالبيحتء املغرب.

ح1 شركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.311399
أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
اقرر ح1  25  ترس 1)1)  املؤرخ في 
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
AMWP 1 ش م م     الشر4ك الوحيد 
 بلغ ربسمتلهت 50.000 درهم وعنواا 
اقت ة را ي زنقة   7  قرهت اإلجتمتعي 
 -  8 الطتأق الثتتي  كتب رقم  سبتة  
املغرب نتيجة  الدارالبيحتء   20590

ل : عدم الشغ1 .
اقت ة   7 و حدد  قر التصفية ب 
را ي زنقة سبتة  الطتأق الثتتي  كتب 
رقم 8 - 20590 الدارالبيحتء املغرب. 

و عيا:
و  سندجير  السيد)ة(  يشتل  
را ي زنقة سبتة  اقت ة   7 عنوانه)ا( 
املغرب  الدارالبيحتء   20590

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتحتء  وعند   
املخولة  الصالحيتت  على  املفروضة 
ابليغ  و  ح1  املختأرة  لهم  ح1 
العقود و الوثتئق املتعلقة أتلتصفية 
الطتأق  اقت ة را ي زنقة سبتة    7  :

الثتتي  كتب رقم 8
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 22 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 13)771.
167I

BELCOMPTA

OUIFAK EXPERT
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

BELCOMPTA
رقم 4 ألوك ب شترع النور زواغة 

العليت ، 30000، فتس املغرب
OUIFAK EXPERT  شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزئة 

يتسميا 1 و 2 شترع حسيا االردا 
 كتاب طر4ق ايموزار كتب 4 طتأق 

1 فتس - 30000 فتس املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

66709

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   16

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. OUIFAK EXPERT

 EXPERT  : غرض الشركة أإيجتز 

 POUR LE REGLEMENT

 DES SINISTRE EN MATIERE

D’ASSURANCES

.CONSEIL DE GESTION

اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

شترع حسيا االردا   2 و   1 يتسميا 

طتأق   4  كتاب طر4ق ايموزار كتب 

1 فتس - 30000 فتس املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:

حصة   111   : السيد وفتق ا يا 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

فيال  السيد وفتق ا يا عنوانه)ا( 
58 زنقة 1 حي واد فتس  30000 فتس 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

فيال  السيد وفتق ا يا عنوانه)ا( 
58 زنقة 1 حي واد فتس  30000 فتس 

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

11  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1)1)/1155.

168I
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KAMAR BENOUNA

VERNE  MAROC  ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشتط الشركة

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

(1161، Casablanca MAROC

VERNE  MAROC  ش م م  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت االجتمتعي اجزئة 

االفتق  التجزئة رقم 111  سيدي 

 عروف - 1111) الدارالبيحتء 

املغرب.

تغيير نشتط الشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.455533

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

ام تغيير   (1(1 فبراير   16 املؤرخ في 

«اركيب االليتف  نشتط الشركة  ن 

التركيبتت  « قتول  إلى   » البصر4ة 

الكهربتئية «.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 22 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 15)771.

169I

GHIZLANE DOUBLANE

FORESPOIR
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE

رقم 5 عمترة العبدي شترع  حمد 

الستدس ، 24000، الجديدة املغرب

FORESPOIR شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي املنزه 

عمترة س الشقة  - 24000 الجديدة 

ااملغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

17851

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 02  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.FORESPOIR
 : أإيجتز  الشركة  غرض 

.PLANTATION
: حي املنزه  عنواا املقر االجتمتعي 
عمترة س الشقة  - 24000 الجديدة 

ااملغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 111   : املهدي  الحب�صي  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد الحب�صي املهدي عنوانه)ا( 
حي املنزه عمترة س الشقة 9  24000 

الجديدة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد الحب�صي املهدي عنوانه)ا( 
حي املنزه عمترة س الشقة 9  24000 

الجديدة املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
االأتدائية أتلجديدة  أتتر4خ 23  ترس 

1)1) احت رقم 6195).
171I

karama conseil

STE TF1 SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة است ة 
اأن ز4د شترع الجيش امللكي فتس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة است ة 

اأن ز4د شترع الجيش امللكي فتس، 

30000، فتس املغرب

STE TF1 SARL AU شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 11 الزنقة 

2 أتب السيفر عيا هتروا فتس - 

30000 فتس املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

66879

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 16  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.TF1 SARL AU

أتئع   : أإيجتز  الشركة  غرض 

العقتقير - االستيراد والتصدير .

عنواا املقر االجتمتعي : 11 الزنقة 

 - فتس  هتروا  عيا  السيفر  أتب   2

30000 فتس املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : السيد البران�صي احمد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد البران�صي احمد عنوانه)ا( 

فتس 30000 فتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد البران�صي احمد عنوانه)ا( 

فتس 30000 فتس املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

24  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1)1)/1366.

171I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

OBRA COM SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°(1 MARRAKECH ، 11111،

MARRAKECH MAROC

OBRA COM SARL AU شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 24 شترع 

أرانس  والي عبد هللا - 40000 

 راكش املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(681

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   24

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 OBRA : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.COM SARL AU

بعمتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 

البنتء . أيع وكراء بدوات البنتء.

24 شترع  عنواا املقر االجتمتعي : 

 40000  - هللا  عبد  أرانس  والي 

 راكش املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي :
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 1.111   : السيدة سليمة  كدي 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 1111  : سليمة  كدي  السيدة 

أقيمة 111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :

السيدة سليمة  كدي عنوانه)ا( 

املسيرة1 عمترة 94 الشقة 44  راكش 

40000  راكش املغرب.

السيدة سليمة  كدي عنوانه)ا( 

املسيرة1 عمترة 94 الشقة 44  راكش 

40000  راكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيدة سليمة  كدي عنوانه)ا( 

املسيرة1 عمترة 94 الشقة 44  راكش 

40000  راكش املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

23  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 177))1.

17(I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

PHARMACIE DOUKKARAT
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 15 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 11( ، 31111،

FES MAROC

 PHARMACIE DOUKKARAT

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اقت ة ج 
رقم 1-2-3 الدكترات - 30000 فتس 

املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

66899

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   2020 ينتير   02
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.PHARMACIE DOUKKARAT
غرض الشركة أإيجتز : - صيدلية.
اقت ة ج   : عنواا املقر االجتمتعي 
30000 فتس   - الدكترات  رقم 3-)-1 

املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ربسمتل   بلغ 

1.111.111 درهم،  قسم كتلتتلي:
الدين  نور  املتلكي  عبد  السيد 
درهم   111 حصة أقيمة   11.111   :

للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
الدين  نور  املتلكي  عبد  السيد 
شقة   2 اجزئة  ربيت   13 عنوانه)ا( 
فتس   30000 طر4ق عيا الشقف   4

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
الدين  نور  املتلكي  عبد  السيد 
شقة   2 اجزئة  ربيت   13 عنوانه)ا( 
فتس   30000 طر4ق عيا الشقف   4

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
24  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1)1)/)138.
173I

SITOMAR SARL

SITOMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ربسمتل الشركة

SITOMAR SARL
 1rue 6 immeuble 6 lotissement
 Ottor Sidi Moumen Casablanca

، (1111، Casablanca Maroc

sitomar  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 1 زنقة 

6 عمترة 6 اجزئة عطور سيدي 

 و ن الدار البيحتء - 20400  الدار 

البيحتء املغرب.
رفع ربسمتل الشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 

.1(3383

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

ام   (1(1 ينتير   26 في  املؤرخ 
قدره  أمبلغ  الشركة  ربسمتل  رفع 

»460.000 درهم« بي  ن «550.000 

عن  درهم«   1.111.111» إلى  درهم« 
ديوا  إجراء  قتصة  ع    : طر4ق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 25 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 768920.

171I

karama conseil

 STE ARDIA NEGOCE SARL
AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة است ة 

اأن ز4د شترع الجيش امللكي فتس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة است ة 

اأن ز4د شترع الجيش امللكي فتس، 

30000، فتس املغرب

 STE ARDIA NEGOCE SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  ح1 2 

القطعة 42 اجزئة املوحدين زواغة 

أنسودة فتس - 30000 فتس املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

66917

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   11
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ARDIA NEGOCE SARL AU
االشغتل   : غرض الشركة أإيجتز 
املختلفة و البنتء -  أتئع  واد البنتء - 

املتتجرة.
 2 :  ح1  عنواا املقر االجتمتعي 
اجزئة املوحدين زواغة   42 القطعة 
أنسودة فتس - 30000 فتس املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : الشركة ا عحتر ربيعة 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيدة ا عحتر ربيعة عنوانه)ا( 

فتس 30000 فتس املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيدة ا عحتر ربيعة عنوانه)ا( 

فتس 30000 فتس املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
25  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1)1)/1119.
175I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

AYA MISS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
احو14 املقر االجتمتعي للشركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العربية السعودية – رقم 

العمترة -20 الطتأق األول رقم 5 ، 
30000، فتس  غرب

AYA MISS شركة ذات  سؤولية 
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 حدودة ذات الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 

اأن يتسميا الحي الصنتعي سيدي 
اأراهيم فتس - 30000 فتس  املغرب 

.احو14  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.54405
الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 
املؤرخ في 20 ينتير 1)1) ام  احو14  
للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
الصنتعي  الحي  يتسميا  اأن  «شترع 
30000 فتس    - سيدي اأراهيم فتس 
املغرب « إلى «اجزئة عنبرة رقم 345\

S2 طر4ق عيا السمن فتس  - 30000 
فتس  املغرب«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
08  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1161.
176I

LAARISS

GROUPE S N A
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
احو14 املقر االجتمتعي للشركة

LAARISS
 rue aguelmane sidi ali app ( 20
 AGDAL  RABAT ، 11191، RABAT

MAROC
GROUPE S N A شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 
الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 44 شترع 
بكلمتا سيدي علي رقم 7 الطتأق 

االول اكدال الربتط - 11191 
الربتط املغرب.

احو14  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.1398(5
أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
املؤرخ في 30 نونبر 2020 ام  احو14  
للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
»44 شترع بكلمتا سيدي علي رقم 7 
الطتأق االول اكدال الربتط - 11191 
الربتط املغرب« إلى «ب 1 05 رقم 116 
 11151  - املدينة الربتط  حي  سيرة  

الربتط  املغرب«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

فبراير   17 أتتر4خ  أتلربتط   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 111157.

177I

JIHA FIDUCIAIRE

FAT CLUB INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3918 HAY EL QODS

 DCHEIRA INEZGANE ، 86361،

INEZGANE MAROC

  FAT CLUB INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  الرقم 40 
الزنقة )116حي النور سيدي فدول 

اراست - 86353 انزكتا املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

22807

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 08  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 FAT  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. CLUB INTERNATIONAL

شراء،   -  : أإيجتز  غرض الشركة 

أيع و كراء جميع بنواع الدراجتت

- االستيراد و التصدير .

عنواا املقر االجتمتعي :  الرقم 40 
)116حي النور سيدي فدول  الزنقة 

اراست - 86353 انزكتا املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 15.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 LANNEZVAL MIKAEL, السيد 

DANIEL DENIS :  135 حصة أقيمة 

111 درهم للحصة .

 KHALILI HAKIMA :  15 السيدة

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

 LANNEZVAL MIKAEL, السيد 

 N°56 عنوانه)ا(   DANIEL DENIS

 RUE JEAN-MARIE DESBROSSES

  44800 SAINT-HERBLAIN

.44800 NANTES FRANCE

 KHALILI HAKIMA السيدة 

 N°56 RUE JEAN-MARIE )عنوانه)ا

DESBROSSES 44800 SAINT-

 HERBLAIN  44800 NANTES

.FRANCE

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

 LANNEZVAL MIKAEL, السيد 

 N°56 عنوانه)ا(   DANIEL DENIS

 RUE JEAN-MARIE DESBROSSES

 44800 SAINT-HERBLAIN

 FRANCE 44800 NANTES

FRANCE

 KHALILI HAKIMA السيدة 

 N°56 RUE JEAN-MARIE )عنوانه)ا

DESBROSSES 44800 SAINT-

 HERBLAIN  44800 NANTES

FRANCE

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

23  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتنزكتا  

1)1) احت رقم 720.

178I

fiding sarl

 ALMADAR SERVICES DU
NORD SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
احو14 املقر االجتمتعي للشركة

fiding sarl

 IMM (5 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER MEKNES ، 51111،

MEKNES MAROC

 ALMADAR SERVICES DU

NORD SARL AU  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 31 

شترع 9  كرر فرع ب, البستايا  - 

50000  كنتس املغرب.

احو14  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.43857

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

املؤرخ في 07 دجنبر 2020 ام  احو14  

للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
ب,  فرع  9  كرر  شترع   31 «رقم 

50000  كنتس املغرب«  البستايا  - 

 ,3 رقم  االول  أتلطتأق  «أالطو  إلى 
عمترة أيزنيس سنتر, في رقم 15 زنقة 

 50000  - الجديدة   املدينة  اتدلة 

 كنتس  املغرب«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

24  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمكنتس  

1)1) احت رقم 1)15.

179I

ائتمتنية أيتا حنتا

LILYA SHOES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف1 التصفية

ائتمتنية أيتا حنتا

عرصة ملعتش طر4ق املستودع 

البلدي رقم 117  راكش ، 40000، 

 راكش  راكش

LILYA SHOES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي : دوار احت 

الدوم اور4كة الحوز  راكش  راكش 

40.000  راكش املغرب.

قف1 التصفية
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

.97911

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

اقرر ح1   (1(1 ينتير   1( املؤرخ في 

LILYA SHOES شركة ذات املسؤولية 

 111.111 ربسمتلهت  املحدودة  بلغ 

درهم وعنواا  قرهت اإلجتمتعي دوار 

الحوز  راكش  اور4كة  الدوم  احت 

املغرب  40.000  راكش   راكش 

نتيجة لعدم املردودية.
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و عيا:

أتري  ايت  رشيد    السيد)ة( 

 31 عمترة   05 املحت يد  و عنوانه)ا( 

40.000  راكش  04  راكش  رقم 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

التتزي زكر4تء    السيد)ة( 

 26 رقم   9 املحت يد  عنوانه)ا(  و   

40.000  راكش  اسكجور  تكش 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

ألعطتر  العز4ز   عبد   السيد)ة( 

دوار احت الدوم اور4كة  و عنوانه)ا( 

40.000  راكش  الحوز  راكش 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختت ية 

دوار  وفي   (1(1 ينتير   1( أتتر4خ 

 - احت الدوم اور4كة الحوز  راكش 

40.000  راكش املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

25  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 31)))1.

181I

FLASH ECONOMIE

 STATION-SERVICE SHELL »

 « FAGES
إعالا  تعدد القرارات

التشطيب على السج1 التجتري

ابعت   Vivo Energy Maroc SA  ,

لفسخ العقد أتتر4خ )1 دجنبر 1)1) 

أيا شركة  

البيحتء  أتلدار  املوجودة   463,

عمترة زنيت 2 اجزئة التوفيق سيدي 

 عروف و املسجلة أتلسج1 التجتري 

احت رقم

 George العتم   املدير  ,كرئيس 

Alexander Roberts يمثلهت السيد 

»FAGES»   Shell  و القتطن أحي 

الوحدة رقم )1 أوجدور  سير ملحطة 

وبيا السيد فؤاد    B611(75 خد ة

الوطنية  للبطتقة  الحت 1  جتهدي 

رقم .

شترع  والي  ب82  املوجودة 

حذف  قرر  السبع  عيا  سليمتا 

 432944 رقم  التجتري  السج1 

املسج1 أتسم السيد فؤاد جتهدي و 

إنهتء هذا النشتط

181I

sofoget

AMAOBY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° ( et 3

، 11111، kenitra maroc

AMAOBY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  القنيطرة 

اوالد بوجيه ألوك ج 1 رقم 65  ح1 

رقم 3 - 11111  القنيطرة املغرب.

ح1 شركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.35235

العتم  الجمع  أمقت�صى 

 2020 نونبر   1( اإلستثنتئيتملؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة  ح1  اقرر 

AMAOBY   بلغ ربسمتلهت  املحدودة 

وعنواا  قرهت  درهم   390.000

بوجيه  اوالد  القنيطرة  اإلجتمتعي  

 -  3 رقم  65  ح1  رقم   1 ج  ألوك 

 : 11111  القنيطرة املغرب نتيجة ل 

ز4تدة خستئر الشركة.

و حدد  قر التصفية ب  القنيطرة 

65  ح1  اوالد بوجيه ألوك ج 1 رقم 

رقم 3 - 11111  القنيطرة  املغرب. 

و عيا:

السيد)ة(  الدريسية   العموري و 

عنوانه)ا( القنيطرة 11111 القنيطرة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتحتء الحدود املفروضة 

لهم  ح1  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  و  ح1  املختأرة 

الوثتئق املتعلقة أتلتصفية : -

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
االأتدائية أتلقنيطرة  أتتر4خ 17 نونبر 

2020 احت رقم 81111.

18(I

ايكمتايك

تيكماتيك
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

ايكمتايك
شترع عبد الرحيم أوعبيد إقت ة 

البوغتز ألوك 5 ط 3 شقة 5 اطواا 
، 93000، اطواا املغرب

ايكمتايك شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع دكت 
درب 1 رقم )1 الطواأ1 السفلى 
اطواا - 93040 اطواا املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
28893

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

ايكمتايك.
األامتة   : أإيجتز  الشركة  غرض 

الصنتعية و التركيبتت الكهربتئية.
شترع   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
الطواأ1 السفلى  دكت درب 1 رقم )1 

اطواا - 93040 اطواا املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : الديالل  يتسيا  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  الديالل  يتسيا  السيد 
إقت ة  أوعبيد  الرحيم  عبد  شترع 
 5 شقة   3 طتأق   5 ألوك  البوغتز 

93000 اطواا املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  الديالل  يتسيا  السيد 
إقت ة  أوعبيد  الرحيم  عبد  شترع 
 5 شقة   3 طتأق   5 ألوك  البوغتز 

93000 اطواا املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
)1  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتطواا  

1)1) احت رقم 537.

183I

NEOCOMPTADUNORD

CAFE DOUZ
إعالا  تعدد القرارات

NEOCOMPTADUNORD
 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3

 ETAGE N°31 TANGER ، 91111،
TANGER MAROC

CAFE DOUZ «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنواا  قرهت االجتمتعي:  جمع 
الحسني اقت ة جوهرة1 رقم 11 

اجزانتية 2 - 90000 طنجة املغرب.
«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 
.37571

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 
املؤرخ في 15  ترس 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 
قرار رقم -1املصتدقة على افو4ت 
ينص  الذي  االجتمتعية:  الحصص 
على  تيلي: امت املصتدقة على افو4ت 
البشيطو  و  املرزوقي  السيد  حسن 
عمر 111 حصة اجتمتعية   ن بص1 
111 حصة لفتئدة السيد عبد العتلي 

فقيري
قرار رقم -2استقتلة  سير الشركة 
الذي  للشركة:  جديد  وتعييا  سير 

ينص على  تيلي : 
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امت املصتدقة على استقتلة ك1 
 ن السيد  حسن املرزوقي و البشيطو 
لشركة كمسيرين   عمر  ن  هت همت 
فقيري  العتلي  عبد  السيد  تعيا  و   

كمسير وحيد لشركة.  
وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 
أند رقم -6 الحصص االجتمتعية: 
يقدم  على  تيلي:  ينص  الذي 
املستهمة  الشر4ك الوحيد للشركة  
درهم   111111 قدره  أملغ  النقدية 
العتلي  عبد  السيد   : كتتلي   وزعة 

فقيري111111  درهم .
أند رقم -7 راسمتل الشركة: الذي 
ينص على  تيلي: رسمتل الشركة هو 
) ئة آالف درهم(  قسمة   111111
درهم.   1111 حصة أقيمة   111 إلى 
ك1  نهت  رقم  ن 11 إلى 111  وزعة 
كتتلي:السيد عبد العتلي فقيري يمللك 

111 حصة.
الذي  -13 تسير الشركة:  أند رقم 
السيد عبد  تعيا   ينص على  تيلي: 
لشركة  وحيد  كمسير  فقيري  العتلي 

ملدة غير  حددة
أند رقم -16اال حتء: الذي ينص 
أإ حتء  الشركة  التزم  على  تيلي: 
العتلي  عبد  السيد  شركة  املسير 
فقيري لجميع الوثتئق وعقود الشركة
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
25  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 11717).
181I

AL WIFAK OUVRAGE SARL

AL WIFAK OUVRAGE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

AL WIFAK OUVRAGE SARL
59 شترع الزرقطوني طتأق 6 رقم 
18 الدار البیحتء ، 20360، الدار 

البيحتء املغرب
 AL WIFAK OUVRAGE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 

الزرقطوني طتأق 6 رقم 18 - 20360 
الدار البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

495843

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 08  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 AL  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.WIFAK OUVRAGE SARL

األشغتل   : غرض الشركة أإيجتز 

املختلفة والبنتء..

شترع   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

الزرقطوني طتأق 6 رقم 18 - 20360 

الدار البيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 500   : الطتهري  رشيد  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد بحمد الشتبي :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد رشيد الطتهري عنوانه)ا( 

487  20300 قلعة  حي الهنتء 1 رقم 

السراغنة املغرب.

عنوانه)ا(  الشتبي  بحمد  السيد 

حي الهنتء 11 فيال رقم )13  20300 

قلعة السراغنة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد رشيد الطتهري عنوانه)ا( 

487  20300 قلعة  حي الهنتء 1 رقم 

السراغنة املغرب

عنوانه)ا(  الشتبي  بحمد  السيد 

حي الهنتء 11 فيال رقم )13  20300 

قلعة السراغنة املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 23 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم )77111.

185I

A. SAAIDI CONSULTANTS

INFRA INVEST
شركة املستهمة

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

»INFRA INVEST«
شركة  ستهمة رسمتلهت 

300.000,00 درهم
الكتئن  قرهت: الدار البيحتء – 30، 
شترع  والي يوسف 20.000 – بنفــت

السج1 التجتري رقم : 83).)18
نقـ1   قـر الشركــة

I– قرر  جلس اإلدارة املجتمع في 
2 دجنبـر 2020 :

نقـــ1  قر الشركــة  ن الدار   •
البيحتء – 30، شترع  والي يوسف، 
 – البيحتء  الدار  إلى  بنفت،   20.000
28، شترع املسيرة الخحراء، الطتأق 

الثتلث رقم 11، 20.000 ؛
الرابع  ن  الفص1  تعدي1   •

النظتم األست�صي. 
ام القيتم أتإليـداع القتنوني   –  II
املحكمة  لدى  الحبط  أكتتأة 
 23 أتتر4خ  البيحتء  للدار  التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771111. 
عن املستخلص والبيتنتت

186I

FIDAROC GRANT THORNTON

 MANN AND HUMMEL
FILTERS MOROCCO

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

تعييا  سير جديد للشركة

FIDAROC GRANT THORNTON
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH 47

 CASABLANCA ، (1111،
CASABLANCA MAROC

 MANN AND HUMMEL FILTERS
MOROCCO  شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

 RDC وعنواا  قرهت اإلجتمتعي

رقم5، عمترة  نظرونت، اجزئة 

1، سيدي  عروف  عيا الشق، 

الدارالبيحتء 1153)  الدارالبيحتء  

املغرب.

تعييا  سير جديد للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.424679

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

ام تعييا   2020 نونبر   26 املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد   سير 

العشير نسيم  كمسير آخر

ابعت إلقتلة  سير.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 23 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771337.

187I

FIDAROC GRANT THORNTON

FESTO EURL
إعالا  تعدد القرارات

FIDAROC GRANT THORNTON

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH 47

 CASABLANCA ، (1111،

CASABLANCA MAROC

FESTO EURL «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر4ك 

الوحيد«

 Le ,8 :وعنواا  قرهت االجتمتعي

 Clos Sainte Catherine, Z.A des

 Maisons Rouges 91361 ,  - -

.Bry-sur- Marne France

«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.1(7111

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 09 فبراير 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 

ينص  الذي  وحيد:  رقم  قرار 

 FESTO» قررت شركة  على  تيلي:  

E.U.R.L« تغيير اسم فرعهت في املغرب 

 FESTO» إلى »FES TO MAROC» ن 

.»MAROC
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وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم -: الذي ينص على  تيلي: -

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 23 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771336.

188I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

ASAFCO
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
قف1 التصفية

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 N° 5 IMM 151 AVENUE

 MOHAMED V GUELIZ

 MARRAKECH ، 11111،

marrakech maroc

ASAFCO شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي : شترع اأن 

عتئشة عمترة 29 الطتأق 3  كتب 

32 جليز - 40000  راكش املغرب.

قف1 التصفية
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

.51613

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

املؤرخ في 15 فبراير 1)1) اقرر ح1 

ذات  سؤولية  شركة   ASAFCO

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد  بلغ 
وعنواا  درهم   50.000 ربسمتلهت 

عتئشة  اأن  شترع  اإلجتمتعي   قرهت 

عمترة 29 الطتأق 3  كتب 32 جليز - 

40000  راكش املغرب نتيجة لالز ة 

االقتصتدية.

و عيا:

 FABIENNE MARTH السيد)ة( 

 . MARIE  LEMASSON و عنوانه)ا( 

)ة(  40000  راكش املغرب كمصفي 

للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختت ية 

28 ينتير 1)1) وفي شترع اأن  أتتر4خ 

عتئشة عمترة 29 الطتأق 3  كتب 32 

جليز - 40000  راكش املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

22  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 151))1.

189I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

PARA-TINGIS 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue beethoven, immeuble

 opéra (ème etage 13 TANGER،

91111، TANGER MAROC

 PARA-TINGIS  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي الفتض  
زنقة أطتي رقم )1  كرر - 90000 

طنجة املغرب.

ح1 شركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.57077

العتم  الجمع  أمقت�صى 

25 فبراير 1)1)  اإلستثنتئيتملؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة  ح1  اقرر 

PARA-TINGIS    بلغ  املحدودة  
وعنواا  درهم   11.111 ربسمتلهت 
زنقة  الفتض   حي  اإلجتمتعي   قرهت 

أطتي رقم )1  كرر - 90000 طنجة 

الشر4ك  وفتة   : ل  نتيجة  املغرب 

الرئي�صي .

و حدد  قر التصفية ب حي الفتض  
 90000  - )1  كرر  زنقة أطتي رقم 

طنجة  املغرب . 

و عيا:

السعدية    السيدة  السيد)ة( 
الركتوي  و عنوانه)ا( حي الفتض  زنقة 

طنجة   90000 )1  كرر  أطتي رقم 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتحتء  وعند   

املخولة  الصالحيتت  على  املفروضة 

ابليغ  و  ح1  املختأرة  لهم  ح1 

العقود و الوثتئق املتعلقة أتلتصفية 

: ال الحدود املفروضة .

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

18  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 240522.

191I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

PALINEC
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°(7

 APPART N°( 1ER ETAGE SETTAT

، (6111، SETTAT MAROC

PALINEC شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 64 زنقة 
عبد هللا املديوني الطتأق االول 

الشقة 2 - 20000 الدار البيحتء 

املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

196195

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.PALINEC

 : أإيجتز  الشركة  غرض 

 TRAVAUX D’INSTALLATIONS

 ELECTRIQUES, PLOMBERIE

 ET AUTRES TRAVAUX

..D’INSTALLATIONS
زنقة   64  : عنواا املقر االجتمتعي 

عبد هللا املديوني الطتأق االول الشقة 

2 - 20000 الدار البيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : غالم  است ة  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  غالم  است ة  السيد 

 5 اجزئة الخير اقت ة الحمد عمترة ا 

الشقة 5 26000 سطتت املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  غالم  است ة  السيد 

 5 اجزئة الخير اقت ة الحمد عمترة ا 

الشقة 5 26000 سطتت املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

25  ترس  االأتدائية بسطتت  أتتر4خ 

1)1) احت رقم 11611.

191I

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 STE GUENNOUNI

BOUCHERIE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES CARREFOUR N° 18 1

 EME ETAGE -FES ، 31111، FES

MAROC

  STE GUENNOUNI BOUCHERIE

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شقة رقم 

19 زنقة ابي الطيب املتنبي  عمترة 

أنسودة 2 فتس - 31111 فتس 

 غرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

66889
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في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. GUENNOUNI BOUCHERIE
: الجزارة و  غرض الشركة أإيجتز 

 شتقتتهت.
عنواا املقر االجتمتعي : شقة رقم 
عمترة  املتنبي   الطيب  ابي  زنقة   19
فتس   31111  - فتس   2 أنسودة 

 غرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
حسني  حمد  كنوني  السيد 
درهم   111 أقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
حسني  حمد  كنوني  السيد 
عنوانه)ا( اسكجور اجزئة  عطى هللا 

رقم 72  30000  راكش  غرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
حسني  حمد  كنوني  السيد 
عنوانه)ا( اسكجور اجزئة  عطى هللا 

رقم 72 30000  راكش  غرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
24  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1371.
19(I

sofoget

HAJAR BEAUTY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة
sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° ( et 3

، 11111، kenitra maroc
 HAJAR BEAUTY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
)في طور التصفية(

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  
الدارالبيحتء 15  كرر زنقة السوق 
 عتر4ف   -----  الدارالبيحتء املغرب.

ح1 شركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.1(9651
العتم  الجمع  أمقت�صى 
 2020 اإلستثنتئيتملؤرخ في 18 غشت 
املسؤولية  ذات  شركة  ح1  اقرر 
HAJAR BEAUTY   بلغ  املحدودة 
وعنواا  درهم   111.111 ربسمتلهت 
 15 الدارالبيحتء   قرهت اإلجتمتعي  
  ----- السوق  عتر4ف    زنقة   كرر 
الدارالبيحتء املغرب نتيجة ل : ز4تدة 

خستئر الشركة.
ب   التصفية  حدد  قر  و 
15  كرر زنقة السوق  الدارالبيحتء 
الدارالبيحتء   -------  -  عتر4ف 

املغرب. 
و عيا:

السيد)ة(  عبدالسالم   الحدو�صي 
 11111 القنيطرة  عنوانه)ا(  و 
)ة(  كمصفي  املغرب  القنيطرة 

للشركة.
وعند اإلقتحتء الحدود املفروضة 
لهم  ح1  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  و  ح1  املختأرة 

الوثتئق املتعلقة أتلتصفية : -
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 24 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771556.
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mohammed boumzebra

 STE D ENGRAISSEMENT EL
KOMIRI

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، (3(11، FKIH

BEN SALAH MAROC
 STE D ENGRAISSEMENT EL

KOMIRI

 شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي دوار اوالد 

احمد أني شكدال - 23200 الفقيه 

أن صتلح املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

4673

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 09  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE D : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.ENGRAISSEMENT EL KOMIRI

اتجر   : أإيجتز  الشركة  غرض 

-تغذية  جملة  نصف  يبيع   ستورد 

البقر والعجول.

عنواا املقر االجتمتعي : دوار اوالد 

الفقيه   23200  - احمد أني شكدال 

أن صتلح املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ربسمتل   بلغ 

111.111,11 درهم،  قسم كتلتتلي:

الواحد  عبد  الكميري  السيد 

درهم   111 أقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

الواحد  عبد  الكميري  السيد 

 23200 الفقيه أن صتلح  عنوانه)ا( 

الفقيه أن صتلح املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

الواحد  عبد  الكميري  السيد 

 23200 الفقيه أن صتلح  عنوانه)ا( 

الفقيه أن صتلح املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

صتلح   أن  أتلفقيه  االأتدائية 

رقم  احت   (1(1 26  ترس  أتتر4خ 

.11(/(1(1

191I

إئتمتنيتت الدر4وش

Société AMID TRUCKS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

إئتمتنيتت الدر4وش

شترع عالل أن عبد هللا رقم 48 ص 

ب 682، 92000، العرائش املغرب

Société AMID TRUCKS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزئة 

شعبتا 1 رقم 437 العرائش - 

92000 العرائش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

61(1

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.Société AMID TRUCKS

 TOUS  : أإيجتز  الشركة  غرض 

.TRAVAUX DE CONSTRUCTION

اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 - العرائش   437 رقم   1 شعبتا 

92000 العرائش املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد عميد املهدي :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

500 حصة    : السيدة خلود النو 

أقيمة 111 درهم للحصة .
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والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  املهدي  عميد  السيد 

 92000  437 رقم   1 اجزئة شعبتا 

العرائش املغرب.

عنوانه)ا(  النو  خلود  السيدة 

 92000  437 رقم   1 اجزئة شعبتا 

العرائش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  املهدي  عميد  السيد 

 92000  437 رقم   1 اجزئة شعبتا 

العرائش املغرب

عنوانه)ا(  النو  خلود  السيدة 

 92000  437 رقم   1 اجزئة شعبتا 

العرائش املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أتلعرائش  أتتر4خ 25  ترس 

1)1) احت رقم 393.

195I

SAGASUD

SAYDAH SAHRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

SAGASUD

شترع اال ير  والي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 71111، العيوا

LAAYOUNE املغرب

SAYDAH SAHRA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 

 كة عمترة الزلفي شقة 3  - 70000 

العيوا املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

35693

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.SAYDAH SAHRA

االنتتج   : أإيجتز  الشركة  غرض 

السمعي البصري والسينمتئي انظيم 

واللقتءات  التكو4نية  الدورات 

عت ة  اجترة  والحفالت  التواصلية 

اجتري  نشتط  ك1  واصدير  استيراد 

خد تتي.

شترع   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 70000 -  3  كة عمترة الزلفي شقة 

العيوا املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 300.000  بلغ ربسمتل الشركة:  

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.511   : أوشلك  احمد  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 1.511   : حيمتد  اافرح  السيدة 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  أوشلك  احمد  السيد 

الحي االداري شترع  كة عمترة اليسر 

شقة 23 70000 العيوا املغرب.

عنوانه)ا(  حيمتد  اافرح  السيدة 

عمترة  الركم  زنقة  السعتدة  حي 

العيوا   70000 02 الصتلحي الشقة 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  حيمتد  اافرح  السيدة 

عمترة  الركم  زنقة  السعتدة  حي 

العيوا   70000 02 الصتلحي الشقة 

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

أتتر4خ 17  ترس  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 818.

196I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

STE VENIZIA SERVICE MIX
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui
SARL

 11BIS,AVENUE MOHAMED V ،
3(111، AL HOCEIMA MAROC
 STE VENIZIA SERVICE MIX

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي السينية 
حي ايت عزة فوق الطر4ق الرئيسية 

 دخ1  دينة ارجيست اقليم 
الحسيمة  - 32353 الحسيمة  

املغرب 
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 75
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 08  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.VENIZIA SERVICE MIX
:  طعم  أإيجتز  الشركة  غرض 

 قهى و  جزرة .
السينية   : عنواا املقر االجتمتعي 
حي ايت عزة فوق الطر4ق الرئيسية 
اقليم  ارجيست   دخ1  دينة 
الحسيمة    32353  - الحسيمة  

املغرب .
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
السيد صديق املنصوري  :  1.111 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
السيد صديق املنصوري  : 1111 

أقيمة 111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   
وصفتت و واطن الشركتء :

املنصوري   صديق  السيد 
دوار ا شحوذا أني اجمي1  عنوانه)ا( 
الحسيمة  32000 الحسيمة  املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
املنصوري   صديق  السيد 
دوار ا شحوذا أني اجمي1  عنوانه)ا( 
الحسيمة  32000 الحسيمة املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 08 أتتر4خ  أتترجيست   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم -.

197I

FIDUCIAIRE ENNOUR

 EXPERIENCE TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، (3(11، FQUIH
BEN SALAH MAROC

 EXPERIENCE TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي الطتأق 
الثتلث رقم 8 اجزئة اأتستم شترع 

عالل أن عبد هللا الفقيه أن صتلح - 
23200 الفقيه أن صتلح املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

1671
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   1(
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.EXPERIENCE TRAVAUX SARL
و  اجترة   : أإيجتز  الشركة  غرض 

اعمتل  ختلفة.
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الطتأق   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
شترع  اأتستم  اجزئة   8 رقم  الثتلث 
عالل أن عبد هللا الفقيه أن صتلح - 

23200 الفقيه أن صتلح املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 500   : السيد لبيدة عبد الكر4م 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
 500   : يوسف  العلواني  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
الكر4م  عبد  لبيدة  السيد 
الزهور  اقت ة  الزهور  حي  عنوانه)ا( 
ألوك اوه الرقم 03 الفقيه أن صتلح 

23200 الفقيه أن صتلح املغرب.
السيد العلواني يوسف عنوانه)ا( 
الفقيه  حي الرجتء زنقة نهرو رقم 18 
الفقيه أن صتلح   23200 أن صتلح 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد العلواني يوسف عنوانه)ا( 
الفقيه  حي الرجتء زنقة نهرو رقم 18 
الفقيه أن صتلح   23200 أن صتلح 

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
صتلح   أن  أتلفقيه  االأتدائية 
رقم  احت   (1(1 24  ترس  أتتر4خ 

.111/(1(1

198I

AGRI PRECISION

AGRI PRECISION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

AGRI PRECISION
 Rue Pasquier, Résidence

 Abdelmoumen, Immeuble 6, N°
 7, Franceville II, Casablanca ،
(1391، CASABLANCA MAROC
AGRI PRECISION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي الطتأق 

الثتني رقم 5  جموعة السكنية 

بكبتر  - 86151 إيت  لول إنزكتا  

املغرب.

احو14  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.494275

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

املؤرخ في 08 فبراير 1)1) ام  احو14  

للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

5  جموعة  رقم  الثتني  «الطتأق 
إيت  لول   86151 - السكنية بكبتر  
أتسكيي  «زنقة  إلى  املغرب«  إنزكتا  
إقت ة عبد املؤ ن عمترة 6 رقم 7 حي 

فرونسفي21  - 20390 الدار البيحتء  

املغرب«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 11 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 769579.

199I

 شيشت سعيد  حتسب  عتمد أتلرشيدية

SB2H
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
افو4ت حصص

شيشت سعيد  حتسب  عتمد 

أتلرشيدية

57 زنقة  والي عبد هللا أن علي 

الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

52000، الرشيدية الرشيدية

SB2H  شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي قصر 

ا الكو جمتعة ا الكو كومليمة 

الرشيدية - 52250 كومليمة  املغرب.

افو4ت حصص
رقم التقييد في السج1 

التجتري 5357)1 )قب1 احو14 

املقراالجتمتعي الى قصر ا الكو 

كومليمة( .

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

امت   (1(1 فبراير   18 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

)ة(  حسن  أنودي  افو4ت السيد 
بص1  اجتمتعية  ن  حصة   1.111
111 حصة لفتئدة  السيد )ة( حميد 

أنودي  أتتر4خ 28 فبراير 1)1).
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   
 18 أتتر4خ  أتلرشيدية   االأتدائية 

فبراير 1)1) احت رقم 157.

200I

karama conseil

 STE BATIPRO NEGOCE
SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة است ة 
اأن ز4د شترع الجيش امللكي فتس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة است ة 
اأن ز4د شترع الجيش امللكي فتس، 

30000، فتس املغرب
 STE BATIPRO NEGOCE SARL
AU شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  ح1 1 

القطعة 42 اجزئة املوحدين زواغة 
أنسودة فتس - 30000 فتس املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
66949

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   1(
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.BATIPRO NEGOCE SARL AU
االشغتل   : غرض الشركة أإيجتز 
 - أتئع  واد البنتء   - املختلفة و البنتء 

املتتجرة.

 1 :  ح1  عنواا املقر االجتمتعي 

اجزئة املوحدين زواغة   42 القطعة 

أنسودة فتس - 30000 فتس املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : جواد  السلوي  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  جواد  السلوي  السيد 

فتس 30000 فتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  جواد  السلوي  السيد 

فتس 30000 فتس املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

26  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1)1)/1138.

(11I

 شيشت سعيد  حتسب  عتمد أتلرشيدية

SB2H
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

شيشت سعيد  حتسب  عتمد 

أتلرشيدية

57 زنقة  والي عبد هللا أن علي 

الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

52000، الرشيدية الرشيدية

SB2H شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 15 شترع 

االأطتل الشقة الرقم 4 اكدال 

الربتط - 11111 الربتط املغرب.

احو14  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

5357)1 الربتط )قب1 احو14 املقر 

االجتمتعي الى قصر ا الكو جمتعة 

ا الكو الرشيدية(.



7763 الجريدة الرسميةعدد 5659 - فتاض ر حتا )111 )11 بأر14 1)1)) 

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 
املؤرخ في 18 فبراير 1)1) ام  احو14  
للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
الرقم  الشقة  االأطتل  شترع   15«
الربتط   11111  - الربتط  اكدال   4
جمتعة  ا الكو  «قصر  إلى  املغرب« 
ا الكو كومليمة الرشيدية قصر ا الكو 
الرشيدية  كومليمة  ا الكو  جمتعة 

52250 كومليمة  املغرب«.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 24 أتتر4خ  أتلرشيدية   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 157.

202I

 شيشت سعيد  حتسب  عتمد أتلرشيدية

SB2H
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
تعييا  سير جديد للشركة

شيشت سعيد  حتسب  عتمد 
أتلرشيدية

57 زنقة  والي عبد هللا أن علي 
الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

52000، الرشيدية الرشيدية
SB2H  شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي قصر 
ا الكو جمتعة ا الكو كومليمة 
الرشيدية قصر ا الكو جمتعة 

ا الكو كومليمة الرشيدية 52250 
كومليمة املغرب.

تعييا  سير جديد للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

5357)1 الربتط )قب1 احو14 املقر 
االجتمتعي الى قصر ا الكو جمتعة 

املالكو الرشيدية( .
الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 
ام تعييا  08 فبراير 1)1)  املؤرخ في 
أن  السيد)ة(  للشركة  جديد   سير 

ودي  حميد  كمسير وحيد
ابعت لقبول استقتلة املسير.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 24 أتتر4خ  أتلرشيدية   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 157.

203I

ARYAS CONSULTING

RJ BEHAPPY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ARYAS CONSULTING
 Bureau N°1, 1er étage,

 Immeuble Résidence Mohamed
 Lotissement 51/Marouane 19
 RATMA,، 11111، Marrakech

Maroc
RJ BEHAPPY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزئة 
ر4تض النخي1 رقم A26-2 دائرة 

البور جمتعة واحة سيدي اأراهيم 
والد دوار ألعكيد  راكش. - 40000 

 راكش املغرب 
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(819
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 RJ  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.BEHAPPY
انظيم   : أإيجتز  الشركة  غرض 
اإلأداعية  األنشطة  و  الحفالت 

والفنية واألدائية..
اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
دائرة   A26-2 رقم  النخي1  ر4تض 
اأراهيم  واحة سيدي  جمتعة  البور 
 40000  - والد دوار ألعكيد  راكش. 

 راكش املغرب .
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 Mr Robert, Romain, السيد 
Gilbert JEDREJ :  951 حصة أقيمة 

111 درهم للحصة .

  Mr Moumen SEFFAJ : السيد 

50 حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

 Mr Moumen SEFFAJ السيد 

ح ص   1 زنقة وجدة رقم  عنوانه)ا( 

80000 اكتدير  املغرب.

 Mr Robert, Romain, السيد 

اجزئة  عنوانه)ا(   Gilbert JEDREJ

دائرة   A26-2 رقم  النخي1  ر4تض 

اأراهيم  واحة سيدي  جمتعة  البور 

40000  راكش  ألعكيد   دوار  والد 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

 Mr Robert, Romain, السيد 

اجزئة  عنوانه)ا(   Gilbert JEDREJ

دائرة   A26-2 رقم  النخي1  ر4تض 

اأراهيم  واحة سيدي  جمتعة  البور 

40000  راكش  ألعكيد   دوار  والد 

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

25  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 17)))1.

204I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BACHA COFFEE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
رفع ربسمتل الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شترع  ور4تتنيت صندوق البريد 

2609 ، 40000،  راكش املغرب

BACHA COFFEE شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  تحف 

 لتقى دار البتشت - 40000  راكش 

املغرب.

رفع ربسمتل الشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.82657

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

ام   (1(1 فبراير   19 في  املؤرخ 
قدره  أمبلغ  الشركة  ربسمتل  رفع 

بي  ن  درهم«   1.111.111«

 2.000.000» إلى  درهم«   600.000«

إجراء  قتصة    : طر4ق  عن  درهم« 

 ع ديوا الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

26  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 91)))1.

205I

SAGASUD

STE NAHIDFISH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

SAGASUD

شترع اال ير  والي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 71111، العيوا

LAAYOUNE املغرب

STE NAHIDFISH SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي  والي 
رشيد رقم 1)1 - 71111 أوجدور 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

35773

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 17  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.NAHIDFISH SARL

غرض الشركة أإيجتز : أيع واجترة 

نشتط  والتقسيط  أتلجملة  السمك 

واصدير  استيراد  للبحتئع  الطرقي 

صنتعي  الحي  اجتري  نشتط  ك1 

وخد تتي.
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عنواا املقر االجتمتعي : حي  والي 
أوجدور   71111  -  1(1 رقم  رشيد 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 50.000 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 250   : الدحمتني  السيد  حمد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 250   : السيد الحسن الدحمتني 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد  حمد الدحمتني عنوانه)ا( 

اه1  شترع  التراأية  الوحدة  حي 

تسالايا 71111 أوجدور املغرب.

الدحمتني  الحسن  السيد 

عنوانه)ا( حي  والي رشيد رقم 1)1 

71111 أوجدور املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد  حمد الدحمتني عنوانه)ا( 

اه1  شترع  التراأية  الوحدة  حي 

تسالايا 71111 أوجدور املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

أتتر4خ 19  ترس  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 863.

206I

ديفي اكسبيرايز

SCI LES MERINIDES
شركة التحت ن

إنشتء فرع اتبع للشركة

ديفي اكسبيرايز

إقت ة اليتسميا زاو4ة شترع عمر 

الخيتم وزنقة البنفسج عمترة 7 

أوسيجور ، 20220، الدار البيحتء 

املغرب

SCI LES MERINIDES شركة 

التحت ن

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 113 شترع 

  vanves 9(171 - فيكتور هوغو

فرنست.

إنشتء فرع اتبع للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.494775

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
املؤرخ في 29 ينتير 1)1) اقرر إنشتء 
التسمية  احت  للشركة   اتبع  فرع  
 LES MERINIDES DE VANVES
عبد  شترع  زاو4ة  أتلعنواا  الكتئن  و 
املو ن وشترع سمية إقت ة شهرزاد 3 
، الطتأق 4 رقم 20  - 20390 ، الدار 
البيحتء اململكة املغربية و املسير  ن 

طرف السيد)ة(  عالل عتدل .
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 1( أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 770444.
207I

FUDICAIRE ISMAILI

 SOCIETE OASIS
UNIVERSITAIRE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم ألوك 2 رقم 07 السمترة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 SOCIETE OASIS UNIVERSITAIRE

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 BUREAU وعنواا  قرهت اإلجتمتعي
 LOTISSEMENT OASIS D›OR

 RN1-KM7 COMMUNE
 D›AABAYNOU -GUELMUM -

81111 كلميم املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

3383
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 16  ترس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 
 SOCIETE OASIS UNIVERSITAIRE

.SARL

اشغتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 
عت ة.

 : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 BUREAU LOTISSEMENT OASIS
 D’OR RN1-KM7 COMMUNE
 D’AABAYNOU -GUELMUM -

81111 كلميم املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
اللي1:  أرد  ستلك  احمد   السيد 
500 حصة أقيمة 111 درهم للحصة.

 500   : كي  سود  راش  السيد 
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

اللي1  أرد  ستلك  احمد   السيد 
حي  دكتر  زنقة   07 رقم  عنوانه)ا( 
اكتدير   80000 اكتدير  السويسري 

املغرب.
السيد كي  سود  راش عنوانه)ا( 
 مر الخرطوم اكتدير  80000 اكتدير 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
اللي1  أرد  ستلك  احمد   السيد 
حي  دكتر  زنقة   07 رقم  عنوانه)ا( 
اكتدير   80000 اكتدير  السويسري 

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
24  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أكلميم  

1)1) احت رقم 1)1)/119 .

208I

FIDULIMAR

HELPING SARL  AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

FIDULIMAR
 N°(( RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 15111،
OUARZAZATE MAROC

 HELPING SARL  AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي 

فحركوم  - 45000 ورزازات املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11379

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 15  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.HELPING SARL  AU

:  قتول في  غرض الشركة أإيجتز 

االشغتل املختلفة و البنتء

اثبيث انظمة السقي أتلتنقيط

التنقيب و حفر االأتر.

حي   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

فحركوم  - 45000 ورزازات املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ربسمتل   بلغ 

1.611.111 درهم،  قسم كتلتتلي:

 16.111  : السيد عنوا الحسيا 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  الحسيا  عنوا  السيد 
زاكورة   47703 اتزار4ن  اكفراا 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  الحسيا  عنوا  السيد 
اكفراا اتزار4ن 47703 زاكورة املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أورزازات  أتتر4خ 26  ترس 

1)1) احت رقم 334.

209I
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 FIDUCIAIRE D’AUDIT D’ASSISTANCE DE

GESTION ET DE CONTROLE

 FRIGORIFICOS PINA
PESCA-SARL

إعالا  تعدد القرارات

FRIGORIFICOS PINA PESCA-
SARL

احو14 املقر االجتمتعي 
االجتمتعي  املتل  ربس  في  الز4تدة 
 ن  تئة الف درهم الى عشرة  الييا 

درهم
أتتر4خ  اثر  داوالتهت  على   : بوال 
الجمعية  قررت    11/13/(1(1
شركة  لشركتء  العتدية  غير  العت ة 
FRIGORIFICOS PINA PESCA-
ذات  سؤولية  شركة   ،SARL
 حدودة، ربسمتلهت  تئة الف درهم، 
 ،307 أرقم  يوجد  قرهت االجتمتعي 
الدراركة،  سعيد،  سيدي  اجزئة 
التجتري  أتلسج1  اكتدير،   قيدة 
املحكمة  لدى   30335 عدد  احت 

التجتر4ة أأكتدير،  ت يلي : 
احو14 املقر االجتمتعي إلى   1-

العنواا الجديد اآلتي :
قطعة رقم  I.7.11، الحي الصنتعي 
الدراركة،  جمتعة  هتليوبوليس، 

عمتلة اكتدير اداوانتا.
-2 الز4تدة في ربس املتل االجتمتعي 
وتسعمتئة  تسعة  الييا  أمبلغ 
أذلك  ن  تئة  لرفعه  درهم  الف 
درهم  عشرة  الييا  الى  درهم  الف 
حصة  اصدار99.000  طر4ق  عن 
اجتمتعية جديدة  ن فئة 111 درهم 
نقدا وحررت  كلهت  اكتتبت  للواحدة 
الثمتنية  الشركتء  طرف  أكت لهت  ن 
حستأتتهم  املقتصة  ع  طر4ق  عن 
الشركة  بسجالت  املقيدة  الجتر4ة 
والتي امث1 ديونت نقدية ثتأتة وحتلة 
على الشركة، حسب النسب االاية : 

اقتيتي                           اأراهيم  السيد   •
19.711 حصة اجتمتعية

انتا                               رقية  السيدة   •
4.950  حصة اجتمتعية

اقتيتي                        الحق  عبد  السيد   •
4.950  حصة اجتمتعية.

اقتيتي                            السيدة  ر4م   •
4.950  حصة اجتمتعية

اقتيتي                             ليلى  السيدة   •
4.950  حصة اجتمتعية

اقتيتي                           سترة  السيدة   •
4.950  حصة اجتمتعية

اقتيتي                        السيد  صطفى   •
4.950  حصة اجتمتعية

كروبو  كتنوصت  شركة   •
حصة    49.599 انبرستر4تل         

اجتمتعية 
-3  عتينة اوزيع املتئة الف حصة 
املتل  ربس  اكوا  التي  االجتمتعية 
االجتمتعي البتلغ عشرة  الييا درهم 

على الشك1 االتي : 
اقتيتي                           اأراهيم  السيد   •

19.911 حصة اجتمتعية
انتا                               رقية  السيدة   •

5.000  حصة اجتمتعية
اقتيتي                        الحق  عبد  السيد   •

5.000  حصة اجتمتعية
اقتيتي                             السيدة  ر4م   •

5.000  حصة اجتمتعية
اقتيتي                             ليلى  السيدة   •

5.000  حصة اجتمتعية
اقتيتي                            سترة  السيدة   •

5.000  حصة اجتمتعية
اقتيتي                        السيد  صطفى   •

5.000  حصة اجتمتعية
كروبو  كتنوصت  شركة   •
حصة    51.111 انبرستر4تل         

اجتمتعية
و7    6  ،4 الفصول   تعدي1   4-
للشركة  األست�صي  القتنوا   ن 
املتعلقة على التوالي أتملقر االجتمتعي 
وبتملستهمتت وبراس املتل االجتمتعي، 
األست�صي  القتنوا  احييا   5-

للشركة وإعتدة صيتغته. 
ام انجتز اإليداع القتنوني    : ثـتنيـت 
أكتتأة الحبط لدى املحكمة التجتر4ة 
احت   (6/13/(1(1 أتتر4ــخ  أأكتدير 

عدد   98868. 
 لخص قصد النشر

احد املسيرين القتنونييا 
اأراهيم اقتيتي                 

(11I

Noussair mohamed

STE RIAD IDAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

Noussair mohamed

 N(5 saada 5 mhamid

 marrakech MARRAKECH،

11111، MARRAKECH MAROC

STE RIAD IDAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي دوار درب 

وركتا اسني الحوز - 173)1  راكش 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(719

في  عقد  وثق  ؤرخ  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 03  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.RIAD IDAR
املأوى   : أإيجتز  الشركة  غرض 

املرحلي سيتحي.

عنواا املقر االجتمتعي : دوار درب 

وركتا اسني الحوز - 173)1  راكش 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 30.000 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيدة  ر4م كنديز :  151 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

 151   : السيد عبد الكبير كنديز 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  كنديز  السيدة  ر4م 

دوار درب وركتا اسني الحوز 173)1 

 راكش املغرب.

السيد عبد الكبير كنديز عنوانه)ا( 

دوار درب وركتا اسني الحوز 173)1 

 راكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  كنديز  السيدة  ر4م 

دوار درب وركتا اسني الحوز 173)1 

 راكش املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

18  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم -.

(11I

 وروكو كو بتونس اكتونت

ED LOC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة

 وروكو كو بتونس اكتونت

شقة 17 الطتأق 4 أرج  نترة 2 

 دخ1 ا شترع عبد الكر4م الخطتبي 

، 40000،  راكش املغرب

ED LOC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي   خيم 

غول إقت ة يتسميا شقة 17  - 

40000  راكش املغرب.

ح1 شركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 

.99579

العتم  الجمع  أمقت�صى 

02  ترس 1)1)  اإلستثنتئيتملؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة  ح1  اقرر 

ربسمتلهت  ED LOC   بلغ  املحدودة 

وعنواا  قرهت  درهم   11.111

اإلجتمتعي   خيم غول إقت ة يتسميا 

40000  راكش املغرب   -   17 شقة 

نتيجة ل : - وقف لنشتط الشركة..

التصفية ب   خيم  و حدد  قر 

 -   17 شقة  يتسميا  إقت ة  غول 

40000  راكش املغرب. 
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و عيا:

و  أنعروش  السيد)ة(  تلك   

شترع  الكسور  اجزءة  عنوانه)ا( 

 40000  15 إقبتل فيال اوالايال رقم 

 راكش املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتحتء  وعند   

املخولة  الصالحيتت  على  املفروضة 

ابليغ  و  ح1  املختأرة  لهم  ح1 

العقود و الوثتئق املتعلقة أتلتصفية 

:   خيم غول إقت ة يتسميا شقة 17 

 راكش املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

24  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 177))1.

(1(I

ADVISORIS

AREEJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعييا  سير جديد للشركة

ADVISORIS

 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades

 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، (1111،

CASABLANCA MAROC

AREEJ  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 19 شترع 

هنري  ورو فتلفلوري  عتر4ف - 

20390 الدار البيحتء املغرب.

تعييا  سير جديد للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.229965

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

ام تعييا   (1(1 ينتير   15 املؤرخ في 
 سير جديد للشركة السيد)ة( غزاوي  

 حمد  كمسير وحيد

ابعت لقبول استقتلة املسير.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 25 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771755.

(13I

fiduazizi

RMIMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص

fiduazizi
شترع عمر املختتر حي القدس شترع 
عمر املختتر حي القدس، 7000، 

العيوا املغرب
RMIMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  رقم 11) 
شترع  زوار  رقم 11) شترع  زوار 

70000 العيوا املغرب.
افو4ت حصص

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.1355

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
امت   (1(1 05  ترس  في  املؤرخ 

املصتدقة على :
)ة(  صطفى  السيد  افو4ت 
اجتمتعية  ن  حصة   350 ألقتسم 
السيد  لفتئدة   حصة   350 بص1 
05  ترس  )ة(  ني ازر4كينتت أتتر4خ 

.(1(1
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   
23  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 1)1)/891.

(11I

ديفي اكسبيرايز

O’SPLASH
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

ديفي اكسبيرايز
إقت ة اليتسميا زاو4ة شترع عمر 
الخيتم وزنقة البنفسج عمترة 7 

أوسيجور ، 20220، الدار البيحتء 
املغرب

O’SPLASH شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 265 ، 
شترع الزرقطوني ، الطتأق التتسع 
، رقم 92 الدار البيحتء - 20560 

الدار البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
191139

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   11
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.O’SPLASH
أنتء،   : أإيجتز  الشركة  غرض 
وانظيف  اجديد  صيتنة،  إصالح، 

جميع اركيبتت حمت تت السبتحة.
.

 ،  265  : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 ، الطتأق التتسع   ، شترع الزرقطوني 
رقم 92 الدار البيحتء - 20560 الدار 

البيحتء املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 111   : الرحموني  فؤاد  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد فؤاد الرحموني عنوانه)ا( 
 1 شقة  ب   33 عمترة  سيتي  كولف 
أوسكورة النواصر  املدينة الخحراء 

)718) الدار البيحتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد فؤاد الرحموني عنوانه)ا( 
 1 شقة  ب   33 عمترة  سيتي  كولف 
أوسكورة النواصر  املدينة الخحراء 

)718) الدار البيحتء املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 02 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم -.

(15I

fiduazizi

TRAVELCA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

fiduazizi

شترع عمر املختتر حي القدس شترع 

عمر املختتر حي القدس، 7000، 

العيوا املغرب

TRAVELCA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  دينة 

الوحدة الشطر الثتني رقم 64 ألوك 

G   دينة الوحدة الشطر الثتني رقم 

64 ألوك G 71111 العيوا املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

35629

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.TRAVELCA

:  طبعة,  أإيجتز  الشركة  غرض 

االدوات  و  الكتب  للبيع   كتيبة 

املدرسية.

:  دينة  االجتمتعي  املقر  عنواا 

ألوك   64 الوحدة الشطر الثتني رقم 

G   دينة الوحدة الشطر الثتني رقم 

64 ألوك G 70000 العيوا املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 500   : أوابتع  الحي  السيد عبد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 500   : السيد لعرو�صي السعدي 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 500  : أوابتع  الحي  عبد  السيد 

أقيمة 111 درهم.
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 500  : السيد لعرو�صي السعدي 

أقيمة 111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد عبد الحي أوابتع عنوانه)ا( 
 2 الوحدة  حي   08 انسي1 رقم  زنقة 

70000 العيوا املغرب.

السعدي  لعرو�صي  السيد 

حي   131 شترع سبتة رقم  عنوانه)ا( 

الوحدة 11 70000 العيوا املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد عبد الحي أوابتع عنوانه)ا( 
 2 الوحدة  حي   08 انسي1 رقم  زنقة 

70000 العيوا املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

أتتر4خ )1  ترس  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 1)1)/771.

(16I

fiduazizi

KOUZAN FISH
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
ح1 شركة

fiduazizi

شترع عمر املختتر حي القدس شترع 

عمر املختتر حي القدس، 7000، 

العيوا املغرب

KOUZAN FISH شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي  والي 
رشيد الشطر االول رقم )1 حي 

 والي رشيد الشطر االول رقم )1 

70000 العيوا املغرب.

ح1 شركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.23329

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

 (1(1 18  ترس  في  املؤرخ 

ذات  سؤولية  شركة  ح1  اقرر 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

ربسمتلهت  KOUZAN FISH   بلغ 

وعنواا  قرهت  درهم   111.111
الشطر  رشيد  حي  والي  اإلجتمتعي 
االول رقم )1 حي  والي رشيد الشطر 
االول رقم )1 70000 العيوا املغرب 

نتيجة ل : اوقيف الشركة.
و حدد  قر التصفية ب حي  والي 
رشيد الشطر االول رقم )1 حي  والي 
 70000  1( رشيد الشطر االول رقم 

العيوا املغرب. 
و عيا:

السيد)ة( ايوب  لحلو و عنوانه)ا( 
 700 رقم   D ألوك  الوحدة   دينة 
)ة(  العيوا املغرب كمصفي   70000

للشركة.
وعند اإلقتحتء الحدود املفروضة 
لهم  ح1  املخولة  الصالحيتت  على 
العقود ابليغ  و  ح1   املختأرة 
 : أتلتصفية  املتعلقة  الوثتئق  و   

املححر + اقر4ر التصفية
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
أتتر4خ 19  ترس  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 1)1)/857.

(17I

Chtita ayyoub

NGADICOF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

Chtita ayyoub
 hay saada ain taoujdate ، 16
51111، Ain taoujdate Maroc

NGADICOF شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي املح1 رقم 
1 قطعة 49 اجزىة الهواء الجمي1 

طر4ق سيدي احرازم  - 30000 فتس 
املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
66935

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 
املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.NGADICOF
اتجر   : أإيجتز  الشركة  غرض 

املالبس الجتهزة.
عنواا املقر االجتمتعي : املح1 رقم 
الجمي1  الهواء  اجزىة   49 قطعة   1
طر4ق سيدي احرازم  - 30000 فتس 

املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
500 حصة    : السيدة  فيد  ر4م 

أقيمة 111 درهم للحصة .
السيد سعيد ا غتر :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيدة  فيد  ر4م عنوانه)ا( رقم 
845 حي الجديد زواغة 30000 فتس 

املغرب.
السيد سعيد ا غتر عنوانه)ا( دوار 
 32000 زاو4ة السني امستوت كتت ة 

الحسيمة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيدة  فيد  ر4م عنوانه)ا( رقم 
845 حي الجديد زواغة 30000 فتس 

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
25  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1)1)/1119.

(18I

Synergie Experts

CALL CENTER 4 ARABIA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
رفع ربسمتل الشركة

Synergie Experts
49, زنقة جوا جورس, حي غواييه ، 

20060، الدار البيحتء املغرب

CALL CENTER 1 ARABIA شركة 
ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 117، زنقة 
 حمد سميحة، الطتأق 2، املكتب 

11)،  - 20000 الدار البيحتء 
املغرب.

رفع ربسمتل الشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري -.

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
ام   2020 دجنبر   31 في  املؤرخ 
قدره  أمبلغ  الشركة  ربسمتل  رفع 
 11.111» بي  ن  درهم«   435.000«
عن  درهم«   445.000» إلى  درهم« 

طر4ق :  -.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 26 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 131)77.

(19I

RIM FINANCIAL

PHIDATA SARL
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

RIM FINANCIAL
387 شترع  حمد الخت س الطتأق 
5 رقم 11 ، 20000، الدار البيحتء 

املغرب
Phidata SARL شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 
الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 332 شترع 
اأراهيم الروداني الطتأق الثتني 

رقم )1  املعتر4ف - 20000 الدار 
البيحتء  املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
496425

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 16  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.Phidata SARL
:  حل1  أإيجتز  الشركة  غرض 
كمبيوار,  قتول   بر ج  صمم 

التركيبتت الكهربتئية.
 332  : االجتمتعي  املقر  عنواا 
شترع اأراهيم الروداني الطتأق الثتني 
الدار   20000  - املعتر4ف    1( رقم 

البيحتء  املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
السيد يوسف ححراوي  :  1.111 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
ححراوي   يوسف  السيد 
 4 الطتأق  التيكر  زنقة  عنوانه)ا( 
الشقة 11  رس السلطتا الجنوبية 

20490 الدار البيحتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
ححراوي   يوسف  السيد 
 4 الطتأق  التيكر  زنقة  عنوانه)ا( 
الشقة 11  رس السلطتا الجنوبية 

20490 الدار البيحتء املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 26 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 772097.

220I

Synergie Experts

TALENTS 4 ARABIA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
رفع ربسمتل الشركة

Synergie Experts
49, زنقة جوا جورس, حي غواييه ، 

20060، الدار البيحتء املغرب
  TALENTS 1 ARABIA

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 117، زنقة 
 حمد سميحة، الطتأق 2، املكتب 

11)، - 20000 الدار البيحتء 
املغرب.

رفع ربسمتل الشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري -.

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
ام   2020 دجنبر   31 في  املؤرخ 
قدره  أمبلغ  الشركة  ربسمتل  رفع 
 50.000» بي  ن  درهم«   450.000«
عن  درهم«   500.000» إلى  درهم« 

طر4ق :  -.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 26 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 772029.

((1I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

 A3RABE DE TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الطتأق الثتلث شترع عالل اأن عبد 
هللا رقم 32 الريش ، 52400، الريش 

املغرب
   A3RABE DE TRAVAUX DIVERS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي قصر 
ايسكنى كرا ة الريش    - 52400 

الريش املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
2627

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   27
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.  A3RABE DE TRAVAUX DIVERS

األشغتل   : غرض الشركة أإيجتز 

املختلفة او البنتء.

قصر   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 52400  - الريش     كرا ة  ايسكنى 

الريش املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : السيد اكنتور رشيد   

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  السيد اكنتور رشيد   

السراق  عو4نت  طر4ق  السالم  حي 
 60000 وجدة   26 رقم   9 ب  زنقة 

وجدة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد اكنتور رشيد   

السراق  عو4نت  طر4ق  السالم  حي 
 60000 وجدة   26 رقم   9 ب  زنقة 

وجدة املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

09 فبراير  االأتدائية أميدلت  أتتر4خ 

1)1) احت رقم 44.

222I

RIM FINANCIAL

F3 Elec SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

RIM FINANCIAL

387 شترع  حمد الخت س الطتأق 

5 رقم 11 ، 20000، الدار البيحتء 

املغرب

F3 Elec SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 332 شترع 

اأراهيم الروداني الطتأق الثتني 
رقم )1  املعتر4ف - 1111) الدار 

البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

196581

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 23  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 F3 Elec : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

. SARL
:  قتول  أإيجتز  الشركة  غرض 

التركيبتت الكهربتئية.

 332  : االجتمتعي  املقر  عنواا 

شترع اأراهيم الروداني الطتأق الثتني 
الدار   (1111  - املعتر4ف    1( رقم 

البيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 500   : السيد رشيد أن  تيس  

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد عتدل هاللي  :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد رشيد أن  تيس  عنوانه)ا( 

 6 عمترة   11 املستقب1 م س  اقت ة 
رقم 18 سيدي  عروف  20260 الدار 

البيحتء املغرب.

عنوانه)ا(  هاللي   عتدل  السيد 

ط  ا  درج  أيرا  زنقة  الفرابي  اقت ة 

سفلي حي املستشفيتت  20360 الدار 

البيحتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
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السيد رشيد أن  تيس  عنوانه)ا( 
 6 عمترة   11 املستقب1 م س  اقت ة 
رقم 18 سيدي  عروف  20260 الدار 

البيحتء املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 29 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 772242.
223I

kimeca

CAP-Y CONSEIL
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
ح1 شركة

kimeca
 drissia 1 bv d n casa، (1531،

casa maroc
CAP-Y CONSEIL شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  
الزرقطونى الشقة 6 الطتأق 2 الدار 
البيحتء  - 52 الدار البيحتء املغرب.

ح1 شركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.15358
العتم  الجمع  أمقت�صى 
اإلستثنتئيتملؤرخ في 11 فبراير 1)1) 
ذات  سؤولية  شركة  ح1  اقرر 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 
ربسمتلهت  CAP-Y CONSEIL   بلغ 
وعنواا  قرهت  درهم   111.111
 6 الشقة  الزرقطونى  اإلجتمتعي  
الدار   52  - الدار البيحتء    2 الطتأق 
اصفية   : ل  نتيجة  املغرب  البيحتء 

الشركة .
 46 ب  التصفية  حدد  قر  و 
الزرقطونى الشقة 6 الطتأق 2 الدار 
البيحتء  الدار   22000  - البيحتء  

املغرب. 
و عيا:

دوح و عنوانه)ا(  يوث   السيد)ة( 
 chemin de la croixdes quatre  8
 chemins villabe 91111 france
كمصفي   franceل  parisل  75000

)ة( للشركة.

وعند اإلقتحتء الحدود املفروضة 

لهم  ح1  املخولة  الصالحيتت  على 

املختأرة و  ح1 ابليغ العقود و الوثتئق 

الزرقطونى   46  : املتعلقة أتلتصفية 

الشقة 6 الطتأق 2 الدار البيحتء 

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 18 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 770643.

224I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

DELZA TECHNOLOGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شترع اال ير  والي عبد هللا ، 

54000، خنيفرة املغرب

DELZA TECHNOLOGIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 558 زنقة 

05 حي النهحة  - 54450  ر4رت 

املغرب.

ح1 شركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.2747

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

اقرر ح1  22  ترس 1)1)  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

DELZA TECHNOLOGIE   بلغ 

وعنواا  درهم   111.111 ربسمتلهت 

حي   05 زنقة   558  قرهت اإلجتمتعي 

املغرب  54450  ر4رت   - النهحة  

نتيجة ل : ايقتف نشتط الشركة.

و حدد  قر التصفية ب 558 زنقة 

54450  ر4رت   - النهحة   حي   05

املغرب. 

و عيا:

صديق  اللطيف   عبد  السيد)ة( 
حي   1195 رقم   70 زنقة  وعنوانه)ا( 

املغرب  54450  ر4رت  الكتبية  

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتحتء الحدود املفروضة 

لهم  ح1  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  و  ح1  املختأرة 

الوثتئق املتعلقة أتلتصفية : -

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أخنيفرة  أتتر4خ 24  ترس 

1)1) احت رقم 6)1.

225I

sofoget

 SOCIETE EL MAHI ALAOUI

EL MUSTAPHA

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

ح1 شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° ( et 3

، 11111، kenitra maroc

 SOCIETE EL MAHI ALAOUI EL

MUSTAPHA شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  القنيطرة 

شترع  والي يوسف و زنقة 6 

رقم 6)1 إقت ة  روى  كتب 11   

11111 القنيطرة املغرب.

ح1 شركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 

.39837

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

اقرر   (119 فبراير   08 في  املؤرخ 

ذات  سؤولية  حدودة  ح1 شركة 

 SOCIETE EL ذات الشر4ك الوحيد 

  MAHI ALAOUI EL MUSTAPHA

درهم   3.000.000 ربسمتلهت   بلغ 

القنيطرة  وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  

رقم   6 زنقة  و  يوسف  شترع  والي 

6)1 إقت ة  روى  كتب 11   11111 

ز4تدة   : ل  نتيجة  املغرب  القنيطرة 

خستئر الشركة.

و حدد  قر التصفية ب  القنيطرة 
رقم   6 زنقة  و  يوسف  شترع  والي 

6)1 إقت ة  روى  كتب 11 - 11111 

القنيطرة املغرب. 

و عيا:
السيد)ة(  املصطفى   املتحي علوي 

و عنوانه)ا(  بزرو 11111  بزرو املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتحتء الحدود املفروضة 

لهم  ح1  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  و  ح1  املختأرة 

الوثتئق املتعلقة أتلتصفية : -

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 11 أتتر4خ  أتلقنيطرة   االأتدائية 

فبراير 119) احت رقم 63027.

226I

CABINET CADRE CONSEIL

 CHERG EXPEDITION SARL

AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
احو14 املقر االجتمتعي للشركة

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 113 AV MY RACHID

 OUARZAZATE ، 15111،

OUARZAZATE MAROC

 CHERG EXPEDITION SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي ستحة 

املوحدين رقم 2 ورزازات - 45000 

ورزازات املغرب.

احو14  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.1185

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

املؤرخ في 25 فبراير 1)1) ام  احو14  

للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

ورزازات   2 رقم  املوحدين  «ستحة 

«حي  إلى  ورزازات املغرب«   45000  -

  45000  - ورزازات  ار يكت  االت 

ورزازات  املغرب«.



عدد 5659 - فتاض ر حتا )111 )11 بأر14 1)1))الجريدة الرسمية   7770

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
االأتدائية أورزازات  أتتر4خ 25  ترس 

1)1) احت رقم 197.

227I

CABINET CADRE CONSEIL

PERFORM VERT SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE ، 15111،

OUARZAZATE MAROC
 PERFORM VERT SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  رقم 8 
اجزئة فحراكوم ورزازات - 45000 

ورزازات املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
11375

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.PERFORM VERT SARL AU
اركيب   : أإيجتز  الشركة  غرض 

بنظمة التنقيط
الحدائق  وصيتنة  زراعة 

واملنتزهتت و الطرق
االشغتل املختلفة او البنتء.

 8 رقم    : املقر االجتمتعي  عنواا 
 45000  - اجزئة فحراكوم ورزازات 

ورزازات املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ربسمتل   بلغ 

111.111,11 درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : أتهدي  سنتء  السيدة 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  أتهدي  سنتء  السيدة 

ورزازات   45000  13(1 الوحدة  حي 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  أتهدي  سنتء  السيدة 

ورزازات   45000   13(1 حي الوحدة 

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أورزازات  أتتر4خ 25  ترس 

1)1) احت رقم 198.

228I

Elysium.service

خدمة.اليزيوم
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

Elysium.service

 Dakhla hay labrarik souk 11

N1( ، 73111، Dakhla Maroc

خد ة.اليزيوم شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي الداخلة 

حي البرار4ك سوق 11 رقم )1 - 

73000 داخلة املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

17679

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

اإلقتحتء أمختصر تسميتهت : خد ة.

اليزيوم.

خد تت   : أإيجتز  الشركة  غرض 

النظتفة .

الداخلة   : عنواا املقر االجتمتعي 

 -  1( رقم   11 سوق  البرار4ك  حي 

73000 داخلة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  وهبي  هللا  عبد  السيد 

حمر  رجتل  دوار  اكفتي   جمتعة 

40272  راكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  وهبي  هللا  عبد  السيد 

حمر  رجتل  دوار  اكفتي   جمتعة 

40272  راكش املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 22 أتتر4خ  االأتدائية أوادي الدهب  

 ترس 1)1) احت رقم 1)1)/689.

229I

النتظور للحستأتت

AKRO CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعييا  سير جديد للشركة

النتظور للحستأتت

شترع اال ير سيدي  حمد الحي 

االداري سيتي املحمدية ألوك د 

الطتأق الثتني رقم 5 ، 62000، 

النتظور املغرب

AKRO CAR  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي املطتر 

العروي - 62000 النتظور املغرب.

تعييا  سير جديد للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.18513

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

ام تعييا  08  ترس 1)1)  املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد   سير 

اكروني نور الدين كمسير وحيد

ابعت لقبول استقتلة املسير.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أتلنتضور  أتتر4خ 19  ترس 

1)1) احت رقم 583.

230I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE PHARMACIE ARRAZI
FES SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH (EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 31111، fès

Maroc

 STE PHARMACIE ARRAZI FES

SARL AU شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  شترع 

 والي هشتم طر4ق إيموزار - 30000 

فتس املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

66937

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   11

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

 PHARMACIE ARRAZI FES SARL

.AU
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صيدلية   : غرض الشركة أإيجتز 
البيع أتلتقسيط.

شترع    : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 والي هشتم طر4ق إيموزار - 30000 

فتس املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ربسمتل   بلغ 

2.000.000 درهم،  قسم كتلتتلي:
السيدة سلمى لحري�صي :  20.000 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيدة سلمى لحري�صي عنوانه)ا( 
 30000 درب املقري الز4تت   36 رقم 

فتس  املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيدة سلمى لحري�صي عنوانه)ا( 
 30000 درب املقري الز4تت   36 رقم 

فتس  املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
26  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1)1)/1131.
(31I

SH

COOKROOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

SH
 33Rue la liberté Casablanca ،
(1111، Casablanca Morocco

COOKROOM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 11زنقة 
الحر4ة الطتأق 3 الدار البيحتء - 

20480 الدار البيحتء املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

195(61
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 
املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.COOKROOM
:  طعم  أإيجتز  الشركة  غرض 
وقتعة شتي،  موا حفالت،  نظم 
و طتعم،  تسيير  قتهي   نتسبتت، 

اوصي1 الطلبتت..
11زنقة   : املقر االجتمتعي  عنواا 
 - البيحتء  الدار   3 الطتأق  الحر4ة 

20480 الدار البيحتء املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
334 حصة    : السيد انتس نوري 

أقيمة 111 درهم للحصة .
 333   : السيد يونس ايت ستح1 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
 333   : الفتئض  حمزة  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  نوري  انتس  السيد 
االول  الطتأق  املختزا  واد  اقت ة 
الدار   20480 حي االنترة عيا الشق  

البيحتء املغرب.
ستح1  ايت  يونس  السيد 
3 شترع الدوحة  عنوانه)ا( حي الفتض 
الدار   20480 الشق   عيا   23 رقم 

البيحتء املغرب.
عنوانه)ا(  الفتئض  حمزة  السيد 
33ـ35  عيا  3 رقم  اجزئة إ تا زنقة 
الشق  20480 الدار البيحتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  نوري  انتس  السيد 
االول  الطتأق  املختزا  واد  اقت ة 
الدار   20480 حي االنترة عيا الشق  

البيحتء املغرب
ستح1  ايت  يونس  السيد 
3 شترع الدوحة  عنوانه)ا( حي الفتض 
الدار   20480 الشق   عيا   23 رقم 

البيحتء املغرب.

عنوانه)ا(  الفتئض  حمزة  السيد 
33ـ35  عيا  3 رقم  اجزئة إ تا زنقة 

الشق  20480 الدار البيحتء املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 19 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 770920.

232I

METREK COMPTA PRO

 STE MBAREKSEN GLOBAL
GHARB

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER ETAGE N 1 ، 11(11، SIDI

SLIMANE MAROC

 STE MBAREKSEN GLOBAL

GHARB شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي الحي 

الحسني رقم 200 - 16151  شرع 

ألقصيري املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

537

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 23  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.MBAREKSEN GLOBAL GHARB

بشغتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 

 ختلفة ، نق1 املستخد يا.

الحي   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

16151  شرع   -  200 رقم  الحسني 

ألقصيري املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   ربسمتل   بلغ 
درهم،  قسم كتلتتلي:

 900   : ختلد  السو�صي  السيد 
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  ختلد  السو�صي  السيد 
16151  شرع   18 رقم  املسيرة  حي 

ألقصيري املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  ختلد  السو�صي  السيد 
16151  شرع   18 رقم  املسيرة  حي 

ألقصيري املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
أتتر4خ  ألقصيري   أمشرع  االأتدائية 

23  ترس 1)1) احت رقم 111.
233I

Audifisc Maroc

CONSTRUCTION
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
رفع ربسمتل الشركة

Audifisc Maroc
 7(Boulevard Zerktouni ،
(1111، Casablanca Maroc

CONSTRUCTION  شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 300 شترع 
 حمد الخت س طتأق 1 شقة 1 الدار 
البيحتء 300 شترع  حمد الخت س 

طتأق 1 شقة 1 الدار البيحتء 
.Casablanca Maroc 20000

رفع ربسمتل الشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري -.

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 
ام   2020 دجنبر   31 في  املؤرخ 
قدره  أمبلغ  الشركة  ربسمتل  رفع 
»900.000 درهم« بي  ن «111.111 
عن  درهم«   1.111.111» إلى  درهم« 
بو  نقدية  حصص  اقديم    : طر4ق 

عينية.
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أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 22 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

فبراير 1)1) احت رقم 766946.

234I

CHM consulting strategy

SYDRIK INVEST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CHM consulting strategy
 جموعة ب رقم 171 شترع 

السعدييا ، 50020،  كنتس املغرب
SYDRIK INVEST SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حـي واد 

الــذهــب رقـم 35 سبع عيوا )5115 
الحـتجــب  - 51151 سبع عيوا  

املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

52399
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. SYDRIK INVEST SARL
األعمتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 
كهربتء   - املتنوعة  واإلنشتءات 
املنخفض  الجهد  -  بنى  البنتيتت 
أيع   - - هندسة  دنية  والجهد العتلى 
 - اجترة   - املنتجتت  جميع  وشراء 
على  االستحواذ  واصدير-  استيراد 
في جميع شركتت  بو  صلحة  حصة 
والهندسة  العت ة  واألشغتل  البنتء 
العت ة  واألشغتل  البنتء  املدنية 
جميع املعت الت   - والهندسة املدنية 
واملتلية  والصنتعية  التجتر4ة 
يحتم1  التي  والعقتر4ة  واملنقولة 
واطو4رهت  الشركة  لصتلح  اكوا  با 

بشك1  بتشر بو غير  بتشر.

حـي واد   : عنواا املقر االجتمتعي 
35 سبع عيوا )5115  الــذهــب رقـم 
عيوا   سبع   51151  - الحـتجــب  

املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ ربسمتل الشركة:  

درهم،  قسم كتلتتلي:
  : الغــفـور   عبد  در4كي  السيد 
2.000 حصة أقيمة 200.000 درهم 

للحصة .
 2.000  : سفيتا  سيكتك  السيد 
درهم   200.000 أقيمة  حصة 

للحصة.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -  

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد سيكتك سفيتا عنوانه)ا( 
النخي1 4 شقة 9 شترع الجيش امللكي 

م.ج. 50020  كنتس املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
الغــفـور   عبد  در4كي  السيد 
 35 رقـم  الــذهــب  واد  حـي  عنوانه)ا( 
سبع عيوا )5115 الحـتجــب  51151 

سبع عيوا  املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
فبراير   24 أتتر4خ  التجتر4ة أمكنتس  

1)1) احت رقم 982.
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FIDUCIAIRE NAKHIL

ALMIMI
إعالا  تعدد القرارات

FIDUCIAIRE NAKHIL
  Imm. n° 61 Appt. n°1 Bd.

 Abdelkrim El Khattabi Gueliz -
 Marrakech ، 11111، marrakech

maroc
ALMIMI «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنواا  قرهت االجتمتعي: 50 عرصة 

املعتش املدينة  - -  راكش املغرب.
«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 
.13615

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 
ام ااختذ  08  ترس 1)1)  املؤرخ في 

القرارات التتلية: 
الذي ينص على   : قرار رقم األول 
الشركة  ربسمتل  اخفيض   تيلي: 
درهم   3.111.111,11  ن  بلغ 
أمبلغ  بي  درهم   311.811,11 إلى 
2.758.200,00 درهم و ذلك  ن بج1 
ا تصتص الخستئر املسجلة أحستب 

 رح1  ن جديد. 
الذي ينص على  قرار رقم الثتني: 
 تيلي: الز4تدة في ربسمتل الشركة  ن 
إلى  بلغ  درهم   311.811,11  بلغ 
درهم و ذلك أز4تدة   3.111.111,11
 بلغ 2.758.200,00 درهم عن طر4ق 
املستحقة  و  الحتلة  الديوا   قتصة 
الجتري  أتلحستب  املسجلة  األداء 

للشركتء.   
ينص  الذي  الثتلث:  رقم  قرار 
الستدس  الفص1  تغيير  على  تيلي: 

والستبع  ن القتنوني األست�صي.
وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 
الذي  الستدس:  البند  رقم  أند 
اوزيع  كيفية  على  تيلي:  ينص 
ابعت  الشركتء  على  الشركة  ربسمتل 

لهذه التعديالت.
أند رقم البند الستبع: الذي ينص 
الحصص  اوزيع  كيفية  على  تيلي: 

على الشركتء ابعت لهذه التعديالت.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
29  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 335))1.
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FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

صحار كاش
إعالا  تعدد القرارات

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°15 ATLAS FES ، 31111، FES

MAROC
صحتر كتش  «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنواا  قرهت االجتمتعي :  الرقم 

33 املسيرة 5 فتس  - 30000 فتس 

املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.616(7

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 28 شتنبر 2020

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 

تغيير الشك1 القنوني : ن شركة ذات 

ذات  شركة  الى  املسؤولية  حدودة 

الشر4ك  ذات  املسؤولية  حدودة 

الوحيد

قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 

 33 الرقم  :   ن  الرئي�صي  تغييراملقر 

اجزئة   75 فتس الى الرقم   5 املسيرة 

اال 1 طر4ق صفرو فتس

قرار رقم 3: الذي ينص على  تيلي: 

الرقم   : أتلعنواا  خلق فرع للشركة 

33 املسيرة 5 فتس 

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

 تيلي: استقتلة  السيدة غزالا أنيس 

جصب  السالم  عبد  السيد  وتعييا 

 سير للشركة

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم 4: الذي ينص على  تيلي: 

املقر الرئي�صي  : الرقم 75 اجزئة اال 1 

طر4ق صفرو فتس  و الفرع  :الرقم 33 

املسيرة 5 فتس

أند رقم 6: الذي ينص على  تيلي: 

شر4ك  جصب  السالم  عبد  السيد 

وحيد ب 1111 حصة 

على  ينص  الذي   :13 رقم  أند 

السالم  عبد  السيد  تعييا   تيلي: 

جصب  سير للشركة

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

25  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 7)11.
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fidexpertise

CBM MULTISERVICES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

fidexpertise

13 زنقة القصرالطتأق الخت س 

شقة رقم  11  عترف الدارالبيحتء. 

، 20000، الدارالبيحتء. املغرب

CBM MULTISERVICES شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 13 زنقة 

القصر الطتأق الخت س املعتر4ف 

الدارالبيحتء - 20330 الدارالبيحتء 

املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

191511

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   11

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 CBM  : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

.MULTISERVICES
:  قتول  أإيجتز  الشركة  غرض 

بعمتل بو إنشتءات  تنوعة

اجترة.
زنقة   13  : عنواا املقر االجتمتعي 

املعتر4ف  الخت س  الطتأق  القصر 

20330 الدارالبيحتء  الدارالبيحتء - 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99سنة سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : كمترا  ت تدو  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

نقدية   : كمترا  ت تدو  السيد 
أقيمة 111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   
وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  كمترا  ت تدو  السيد 
أيستو  غينيت   20330 أيستو  غينيت 

غينيت أيستو.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  كمترا  ت تدو  السيد 
كمترا  ت تدو   20330 كمترا  ت تدو 

كمترا  ت تدو
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 23 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

فبراير 1)1) احت رقم -.
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فيد أيست كونسيلتيا

SOCIBLE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

فيد أيست كونسيلتيا
حي السعتدة شترع  والي اسمتعي1 
زنقة أركتا رقم 11 الطتأق االول ، 

70000، العيوا املغرب
 SOCIBLE  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزئة 
 دينة الوحدة ألوك س رقم 745 
العيوا  - 70000 العيوا املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

35675
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 08  ترس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. SOCIBLE
اشغتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 

البنتء ......

اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 745 رقم  س  ألوك  الوحدة   دينة 

العيوا  - 70000 العيوا املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 500   : الكترحي  السيد عبد هللا 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
 500   : السيد  حمد ازر4كينتت 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد عبد هللا الكترحي عنوانه)ا( 
حي  والي رشيد الشطر الثتني  ألوك 
العيوا   70000 العيوا    236 م رقم 

املغرب.
ازر4كينتت  السيد  حمد 
حي    52 رقم   36 الزنقة  عنوانه)ا( 
العيوا   70000 العيوا    02 الوحدة 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد عبد هللا الكترحي عنوانه)ا( 
حي  والي رشيد الشطر الثتني  ألوك 
العيوا   70000 العيوا    236 م رقم 

املغرب
ازر4كينتت  السيد  حمد 
حي    52 رقم   36 الزنقة  عنوانه)ا( 
العيوا   70000 العيوا    02 الوحدة 

املغرب
ام اإليداع القتنوني ب-  أتتر4خ 16 

 ترس 1)1) احت رقم 1)/811.
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 DAHI MANAGEMENT BUSINESS

CONSULTING

RIDA BROTHER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 DAHI MANAGEMENT
BUSINESS CONSULTING

زنقة أورسعيد حي الفتض عمترة أالل 
طتأق االول الشقة  رقم 11 العيوا ، 

70000، العيوا املغرب
RIDA BROTHER  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي زنقة 

أوذنيب رقم 118 حي خط الر لة 11  
- 70000 العيوا  املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
27755

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (119 26  ترس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 RIDA  : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

. BROTHER
جميع   : أإيجتز  الشركة  غرض 
والكهربتء  والتركيبتت  البنتء  بعمتل 
وصيتنة  وخد ة  واجهيز   اركيب 
غيتر  قطع   - الشرب  شبكتت  يته 
للشرب  إ داد  شبكتت  و عدات 

والتزو4د أتمليته.
زنقة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
أوذنيب رقم 118 حي خط الر لة 11  

- 70000 العيوا  املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 -

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

السيد  صطفى اعز4ز  عنوانه)ا( 
كلميمة    52250 املركز   ا الكو 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  اعز4ز   وليد  السيد 
قصر لحروا ا الكو  52250 كلميمة  

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
29  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتلعيوا  

119) احت رقم 3/19)8.
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INDUSTRY LIM SERVICES SARL AU

 INDUSTRY LIM SERVICES

SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 INDUSTRY LIM SERVICES SARL

AU

اجزئة املسيرة ف ب 29 الطتأق 

الثتلث الشقة الرقم 19 ، 28800، 

املحمدية املغرب

 INDUSTRY LIM SERVICES SARL

AU شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزئة 

املسيرة ف ب 29 الطتأق الثتلث 

الشقة الرقم 19 - 28800 املحمدية 

املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

27645

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 18  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

 INDUSTRY LIM SERVICES SARL

.AU

-اقديم   : أإيجتز  الشركة  غرض 

الخد ة في الصنتعة

و  األنتأيب  الشودرونري  -بشغتل 

الشتربونط

-الهندسة املدنية والصنتعية.

اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

الثتلث  الطتأق   29 ب  ف  املسيرة 

الشقة الرقم 19 - 28800 املحمدية 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد ملقدم بحمد سليم :  1.111 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

سليم  بحمد  ملقدم  السيد 

او رت  أن  املهدي  شترع  عنوانه)ا( 
اتأر4كت  املوحدين   حي  رقم26 

11151 سال املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

سليم  بحمد  ملقدم  السيد 

او رت  أن  املهدي  شترع  عنوانه)ا( 
اتأر4كت  املوحدين   حي  رقم26 

11151 سال املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 24 أتتر4خ  أتملحمدية   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 785.
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 NCCF »NET CONSEIL JURIDIQUE

COMPTABLE ET FISCAL

H&R LASER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 NCCF »NET CONSEIL

 JURIDIQUE COMPTABLE ET

FISCAL

 N°7 PORTE F RESIDENCE

 MANESSMANE BD HASSAN

 II MOHAMMEDIA ، 1،

MOHAMMEDIA MAROC

H&R LASER SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي دوار اوالد 

سيدي عبدالنبي الشالالت املحمدية 

- 28823 املحمدية املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

27657

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 05  ترس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 H&R  : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

.LASER SARL
القطع   : أإيجتز  الشركة  غرض 

أتلليزر لجميع الخت تت
بعمتل اللحتم والطالء

و جميع االعمتل  البنتء   اشغتل  
املرابطة أه.

عنواا املقر االجتمتعي : دوار اوالد 
سيدي عبدالنبي الشالالت املحمدية 

- 28823 املحمدية املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
500 حصة    : السيد راأحي احمد 

أقيمة 111 درهم للحصة .
السيد هتشم عبد الصمد :  500 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  احمد  راأحي  السيد 
اجزئة ر4تض فتلة شترع الر4تض   19
 28830  1 شقة   3 درج ف ب طتأق 

املحمدية املغرب.
الصمد  عبد  هتشم  السيد 
زنقة  طتلب  عمترة   4 عنوانه)ا( 
املحمدية   28830 الذهبي  املنصور 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
ا يا  هتشم  حمد  السيد 
زنقة  طتلب  عمترة   4 عنوانه)ا( 
املحمدية   28830 الذهبي  املنصور 

املغرب.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
أتتر4خ  أتملحمدية    االأتدائية 

25  ترس 1)1) احت رقم 794.

242I

FLASH ECONOMIE

TINO-SERVICES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales (8 ، (1111،

CASABLANCA MAROC

TINO-SERVICES شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 45 زنقة 

عبد القتدر  فتكر الطتأق 2 الشقة 

4 - 20000   الدار البيحتء املغرب 

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

489945

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   23

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

TINO- : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.SERVICES

اطو4ر   : أإيجتز  الشركة  غرض 

اكنولوجيت املعلو تت.

زنقة   45  : عنواا املقر االجتمتعي 

الشقة   2 عبد القتدر  فتكر الطتأق 

4 - 20000   الدار البيحتء املغرب .

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : سعيد  ز4تا  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
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السيد سعيد  ز4تا عنوانه)ا( 28 
طتأق سفلي   5 م س  الر�صى  اقت ة 
شقة 3 االلفة 20000  الدار البيحتء 

املغرب .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد سعيد  ز4تا عنوانه)ا( 28 
طتأق سفلي   5 م س  الر�صى  اقت ة 
شقة 3 االلفة 20000  الدار البيحتء 

املغرب 
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 15 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

فبراير 1)1) احت رقم 489945.

243I

 ركتدور

مركادور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 ركتدور
شترع الجنرال ب ز4تا رقم 82، 

الطتأق األول شقة رقم 2 ، 62000، 
النتظور املغرب

 ركتدور شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 
الجنرال ب ز4تا رقم 82، الطتأق 

األول شقة رقم 2 - 62000 النتظور 
املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
(1735

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

 ركتدور.
: أيع املواد  غرض الشركة أإيجتز 
األنترنت،  ع  عبر  العت ة  الغذائية 

خد ة التوصي1 حتى املنزل.

شترع   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
الطتأق   ،82 رقم  ب ز4تا  الجنرال 
النتظور   62000 -  2 األول شقة رقم 

املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  طترق  أنختتر  السيد 
دوار  وستات ا جتو أني سعيد 62054 

الدر4وش املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  املحجوب  نير  السيد 
دوار سيدي الحتج سعيد أني شيكر 

62300 النتظور املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
االأتدائية أتلنتضور  أتتر4خ 08  ترس 

1)1) احت رقم )51.

244I

sofoget

RHAM SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° ( et 3

، 11111، kenitra maroc
RHAM SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 22 زنقة 

327   11111 القنيطرة املغرب.
افو4ت حصص

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.44605

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
امت   2020 نونبر   23 في  املؤرخ 

املصتدقة على :
أحري  ب يا   )ة(   السيد  افو4ت 
بص1  اجتمتعية  ن  حصة   1.111
500 حصة لفتئدة  السيد )ة(  يتسيا  

حديدو أتتر4خ 23 نونبر 2020.

أحري  ب يا   )ة(   السيد  افو4ت 
بص1  اجتمتعية  ن  حصة   1.111
500 حصة لفتئدة  السيد )ة(  عثمتا  

عيستوي أتتر4خ 23 نونبر 2020.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   
 17 أتتر4خ  أتلقنيطرة   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 81633.
245I

sofoget

SOTRAFOREST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشتط الشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° ( et 3

، 11111، kenitra maroc
SOTRAFOREST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت االجتمتعي  القنيطرة 
11 زاو4ة يعقوب املنصور و  حمد 

القري  كتب 2 - 11111  القنيطرة  
املغرب.

تغيير نشتط الشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.27695
أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
ام تغيير   (1(1 15  ترس  املؤرخ في 

نشتط الشركة  ن «نق1 البحتئع
نق1 البحتئع الوطني و الدولي

إلى  اشغتل عت ة و بعمتل البنتء« 
«نق1 البحتئع

نق1 البحتئع الوطني و الدولي
استغالل الغتأوي«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 25 أتتر4خ  أتلقنيطرة   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 81765.
246I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE MJ SA TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شترع الفداء اجزئة سميرة اتونتت  
34000  املغرب اتونتت، 34000، 

اتونتت املغرب

 STE MJ SA TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي دوار 

 ربطو4ن اخاللفة اتونتت - 34000 

اتونتت املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

1817

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE MJ : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.SA TRAVAUX SARL

غرض الشركة أإيجتز :  - االشغتل 

العت ة.

- التجترة.

دوار   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 34000  -  ربطو4ن اخاللفة اتونتت 

اتونتت املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000  بلغ ربسمتل الشركة:  

درهم،  قسم كتلتتلي:

 2.500   : عز4ز  املجيد  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد االدري�صي البوز4دي سعيد 

درهم   111 أقيمة  حصة   2.500   :

للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد املجيد عز4ز عنوانه)ا( زنقة 

 34000 اتونتت  سعيد  اوالد  قديس 

اتونتت املغرب.

السيد االدري�صي البوز4دي سعيد 

هزوا  عيا  حي  بروكة  عنوانه)ا( 

فتس 30000 فتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
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السيد املجيد عز4ز عنوانه)ا( زنقة 

 34000 اتونتت  سعيد  اوالد  قديس 

اتونتت املغرب

السيد االدري�صي البوز4دي سعيد 

هزوا  عيا  حي  بروكة  عنوانه)ا( 

فتس 30000 فتس املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

25  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتتونتت  

1)1) احت رقم 29.

247I

SUCCES JOBS CONSULTIN

EV SOLAR

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

SUCCES JOBS CONSULTIN

شترع البعث رقم 36 حي القدس 

العيوا ، 70000، العيوا املغرب

EV SOLAR شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع ام 

السعد عمترة 48الطتأق 3 رقم 11 - 

70000 العيوا املغرب.

احو14  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 

.34025

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

املؤرخ في 05  ترس 1)1) ام  احو14  

للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

48الطتأق  عمترة  السعد  ام  «شترع 

3 رقم 11 - 70000 العيوا املغرب« 

إلى «رقم 9 اجزءة واكر4م  خزا رقم 

11 الطتأق األر�صي - 70000 خر4بكة  

املغرب«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

25  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 927.

248I

أوشتتوي ايليكوم

بوشتاوي تيليكوم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

أوشتتوي ايليكوم
47    زنقة الجهتد   حي الر4تض    
طر4ق  عيا السمن     فتس املغرب، 

30080، فتس املغرب
أوشتتوي ايليكوم شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 52  زنقة  
جعفر  أن  عطية   ايت سقتطو   - 

30020 فتس املغرب.
احو14  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.54073

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
املؤرخ في 24  ترس 1)1) ام  احو14  
للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
ايت  »52  زنقة  جعفر  أن  عطية   
املغرب«  فتس   30020  - سقتطو   
إلى «47   زنقة  الجهتد    حي  الر4تض   
فتس    30080  - طر4ق عيا السمن  

املغرب«.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
24  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 3085.

249I

afaqconseil

PROMO PROPULSION 4X4
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

afaqconseil
 N°(57 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE (
 MARRAKECH ، 11111،

MARRAKECH MAROC
 PROMO PROPULSION 1X1

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 533 
اجزئة املستر طر4ق اسفي - 40000 

 راكش  غرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

87643

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (118 11  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.PROMO PROPULSION 4X4

:  صلح  أإيجتز  الشركة  غرض 

 يكتنيكي

قطع  او  االكسسوارات  في  اتجر 

الغيتر للسيترات

اتجر في االستيراد التصدير.

 533  : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 40000  - اجزئة املستر طر4ق اسفي 

 راكش  غرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : السيد الخلي1 أنسعود 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد الخلي1 أنسعود عنوانه)ا( 

اسفي  طر4ق  املستر  اجزئة   533

40000  راكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد الخلي1 أنسعود عنوانه)ا( 

اسفي  طر4ق  املستر  اجزئة   533

40000  راكش املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

26  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

118) احت رقم 94665.

250I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

MORAMEL TRAV
إعالا  تعدد القرارات

EXPERTS CONSULTING KHALSI

 MEKNES ، 51111، MEKNES

MAROC

MORAMEL TRAV «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر4ك 

الوحيد«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: حي 

املسيرة 2 زنقة 1 رقم 11 سوق 

املورادي الحتجب. - - الحتجب 

املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.43329

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 25 ينتير 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 

على  ينص  الذي   :11 رقم  قرار 

الجمتعية  التسمية  تغيير   تيلي: 

 SOCIETE NOUR لتصبض  للشركة 

 LIT

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

اإلجتمتعي  ن  املقر  احو14   تيلي: 

الجديد  العنواا  إلى  الحتلي  العنواا 

الدخيسة  دوار املختطير   : الكتئن ب 

 كنتس.

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

على  ينص  الذي   :02 رقم  أند 

ذات  الشــركة  هذه  تســمى   تيلي: 

الشر4ك  ذات  املحــدودة  املســؤولية 

أتألجنبية  لي«  نور  شركة   » الوحيد 

SOCIETE NOUR LIT

على  ينص  الذي   :04 رقم  أند 

أمدينة  الشركة  حدد  قر   تيلي: 

 كنتس دوار املختطير الدخيسة

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

29  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمكنتس  

1)1) احت رقم 6)16.

(51I
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

AMK INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شترع  والي الحسن اقت ة البردعي 
عمترة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000،  راكش املغرب
AMK INVEST  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي ستحة 

الحر4ة شترع  والي الحسن اقت ة 
البردعي عمترة ب الشقة رقم 2 شترع 
 والي الحسن اقت ة البردعي عمترة 
ب الشقة رقم 2 40000  راكش 

املغرب.
افو4ت حصص

رقم التقييد في السج1 التجتري -.
أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
امت   (1(1 فبراير   09 في  املؤرخ 

املصتدقة على :
افو4ت السيد )ة( بحمد أنتني 131 
 1.111 بص1  اجتمتعية  ن  حصة 
حصة لفتئدة  السيد )ة(  حمد كمتل 

أو4هي أتتر4خ 09 فبراير 1)1).
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   
23  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 111))1.
252I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

POD
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
احو14 املقر االجتمتعي للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شترع  والي الحسن اقت ة البردعي 
عمترة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000،  راكش املغرب
POD  شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي ستحة 
الحر4ة شترع  والي الحسن اقت ة 

البردعي عمترة ب الشقة رقم 2 

ستحة الحر4ة شترع  والي الحسن 
اقت ة البردعي عمترة ب الشقة رقم 2 

40000  راكش املغرب.
احو14  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري -.
أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
املؤرخ في 19 ينتير 1)1) ام  احو14  
للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
«ستحة الحر4ة شترع  والي الحسن 
اقت ة البردعي عمترة ب الشقة رقم 
2 ستحة الحر4ة شترع  والي الحسن 
اقت ة البردعي عمترة ب الشقة رقم 2 
40000  راكش املغرب« إلى «الطتأق 
االول و السكتي للملك املسمى كنتفو 
زنقة الشهداء الحي الشتوي - 40000 

 راكش  املغرب«.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
18  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 1838)1.

253I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

POD
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اوسيع نشتط الشركة 

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شترع  والي الحسن اقت ة البردعي 
عمترة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000،  راكش املغرب
POD  شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت االجتمتعي الطتأق 
االول و السكتي للملك املسمى كنتفو 
زنقة الشهداء الحي الشتوي ستحة 
الحر4ة شترع  والي الحسن اقت ة 

البردعي عمترة ب الشقة رقم 2 
40000  راكش املغرب.
اوسيع نشتط الشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري -.
أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
امت   (1(1 شتنبر   (1 في  املؤرخ 
نشتط  إلى  التتلية  األنشطة  إضتفة 

الشركة الحتلي :

 طعم .
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   
18  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 1838)1.

254I

TCF CONSEIL

SAFARI PROTECTION
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

TCF CONSEIL
 AV MERS SULTAN 1ER 26
 ETG N°3 CASABLANCA (6
 AV MERS SULTAN 1ER ETG
 N°3 CASABLANCA، (1191،

CASABLANCA MAROC
SAFARI PROTECTION شركة 
ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 26 شتزع 

 زس سلطتا الطتأق 1 زقم 3 
الدارالبيحتء - 20006 الدارالبيحتء 

املغزب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
496229

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 09  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.SAFARI PROTECTION
: -1 األ  ن  غرض الشركة أإيجتز 

الختص و النظتفة
 26  : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 3 شتزع  زس سلطتا الطتأق 1 زقم 
20006 الدارالبيحتء  الدارالبيحتء - 

املغزب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111  : السيد جمتل البوز4دي 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد جمتل البوز4دي عنوانه)ا( 

دوار العلولييا أرشيد 6111) أرشيد 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد جمتل البوز4دي عنوانه)ا( 

دوار العلولييا أرشيد 6111) أرشيد 

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 25 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771913.

255I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

EMA HOLDING
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اوسيع نشتط الشركة 

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شترع  والي الحسن اقت ة البردعي 

عمترة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000،  راكش املغرب

EMA HOLDING  شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت االجتمتعي 08 العمترة 

06 شترع الحر4ة جيليز  - 40000 

 راكش املغرب.

اوسيع نشتط الشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري -.

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

امت   (1(1 فبراير   05 في  املؤرخ 

نشتط  إلى  التتلية  األنشطة  إضتفة 

الشركة الحتلي :

البنتء و االشغتل االخرى .
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أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
18  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 1813)1.

256I

FLASH ECONOMIE

FREE WORLD NEGOCES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
ح1 شركة

  FREE WORLD NEGOCES
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر4ك واحد  ربسمتلهت 111.111 
درهم

 شترع  لال  يقوت الطتأق 5 رقم  د  
الدار البيحتء

العتم  الجمع  أموجب  ححر 
أتتر4خ  ألوانه  الستأق  الشركة  لح1 
ا    و  فري  لشركة    19/13/(1(1
املسؤولية  حدودة  ذات  شركة 
 111.111 ربسمتلهت  ـ  بشر4ك واحد  

درهم، اقرر  ت يلي :
الححور. 

السيدة حكيمة أنتني    
يمكنهم التداول في التقر4ر اليو ي . 

 الح1 الستأق ألوانه للشركة
تعييا  أ ور التصفية

السلطة إلامتم اإلجراءات  إعطتء 
القتنونية

ح1 الستأق  قرر،   الجمع العتم، 
ألوانه لشركة 

و اصفيتهت حبيت.  
ابعت للموافقة على البند الستأق، 
كمأ ور  تعييا  قرر  العتم  الجمع 

التصفية السيدة حكيمة أنتني  
،الحت لة  الجنسية،  ، غربية 
)ب  للتعر4ف رقم  الوطنية  للبطتقة 

ك 168151 (  قر التصفية
أنور يك    شترع   462

الدارالبيحتء. 
ام الوضع اإليداع القتنوني  أتتر4خ  
التجتر4ة  أتملحكمة   (6/13/(1(1
  771918 احت  البيحتء  أتلدار 

السج1 التجتري 365937. 

257I

sofoget

RHAM SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° ( et 3

، 11111، kenitra maroc
rham service شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 22 زنقة 
327  - 11111   القنيطرة  املغرب.
احو14  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.44605

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
املؤرخ في 23 نونبر 2020 ام  احو14  
للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
»22 زنقة 327  - 11111   القنيطرة  
إلى «الغولف  جموعة 116  املغرب« 
 -  4 الطتأق   18 شقة   118 عمترة ل 

11111  القنيطرة   املغرب«.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 17 أتتر4خ  أتلقنيطرة   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 81633.

258I

الحسيا فتضي1

 TRAVAUX GENERAUX
 MODERNE ET ROUTE)

)TGMR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

الحسيا فتضي1
 كتب رقم 15، املجمع املنهي ،اجزئة 
2 شترع عالل الفت�صي، إقت ة حرف 

ب،  راكش ، 40000،  راكش 
املغرب

 TRAVAUX GENERAUX
 )MODERNE ET ROUTE) TGMR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  كتب رقم 

15، املجمع املنهي ،اجزئة 2 شترع 
عالل الفت�صي، إقت ة حرف ب، 
 راكش - 40000  راكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
11(771

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 
 TRAVAUX GENERAUX  :

.(MODERNE ET ROUTE( TGMR
البنتء   : أإيجتز  الشركة  غرض 

واألعمتل املختلفة
األشغتل  وآالت  اأجير  عدات 

العت ة 
اصنيع جميع بنواع  واد البنتء  .

:  كتب  االجتمتعي  املقر  عنواا 
 2 ،اجزئة  املنهي  املجمع   ،15 رقم 
شترع عالل الفت�صي، إقت ة حرف ب، 

 راكش - 40000  راكش املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 500   : خشت�صي  حمد  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
السيد املالخ عثمتا  :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد خشت�صي  حمد عنوانه)ا( 
71، راكش   رقم  صوفيت  اتركة  حي 

40000  راكش املغرب.
عنوانه)ا(  عثمتا  املالخ  السيد 
رقم  الوردة   صوفيت  اتركة  حي 
40000  راكش  133، راكش  

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد خشت�صي  حمد عنوانه)ا( 
71، راكش   رقم  صوفيت  اتركة  حي 

40000  راكش املغرب.

عنوانه)ا(  عثمتا  املالخ  السيد 

رقم  الوردة   صوفيت  اتركة  حي 

133، راكش  40000  راكش املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

24  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 3622.

259I

COMPTAFFAIRES

 SOCIETE D›ISOLATION

THERMIQUE FEDALIENNE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
رفع ربسمتل الشركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 111 1er ETAGE N°(

 MOHAMMEDIA، (1811،

MOHAMMEDIA MAROC

 SOCIETE D›ISOLATION

 THERMIQUE FEDALIENNE

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي العيوا 

رقم 67 الطتأق الثتلث شقة رقم 6 

العتلية - 28800 املحمدية املغرب.

رفع ربسمتل الشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.1311

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

ام   2020 دجنبر   30 في  املؤرخ 

قدره  أمبلغ  الشركة  ربسمتل  رفع 

بي  ن  درهم«   4.000.000«

»2.000.000 درهم« إلى «6.000.000 

إجراء  قتصة    : طر4ق  عن  درهم« 

 ع ديوا الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 22 أتتر4خ  أتملحمدية   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 764.

260I
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فيد أيست كونسيلتيا

SAFIR TEA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

فيد أيست كونسيلتيا

حي السعتدة شترع  والي اسمتعي1 
زنقة أركتا رقم 11 الطتأق االول ، 

70000، العيوا املغرب

SAFIR TEA  شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 
خنيفرة رقم 204 حي الحجري 

العيوا  العيوا  70000 العيوا 

املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

35829

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 24  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 SAFIR  : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت 

. TEA

غرض الشركة أإيجتز : استراد  و 

أيع الشتي .....

شترع   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
خنيفرة رقم 204 حي الحجري العيوا  

العيوا  70000 العيوا املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ربسمتل   بلغ 

1.111.111 درهم،  قسم كتلتتلي:

  : الكنتتوي   الحسن  السيد 

درهم   111 أقيمة  حصة   11.111

للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

الكنتتوي   الحسن  السيد 

الزرقطوني  شترع  حمد  عنوانه)ا( 
العيوا   11 02  ترس فيال رقم  زنقة 

70000 العيوا املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
الكنتتوي   الحسن  السيد 

الزرقطوني  شترع  حمد  عنوانه)ا( 
العيوا   11 02  ترس فيال رقم  زنقة 

70000 العيوا املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

24  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 1)/919.

(61I

sacompta sarl au

ITGAR FER
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

sacompta sarl au

244 شترع الجيش امللكي  يسور ، 

33250،  يسور املغرب

ITGAR FER  شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي القدس 

 يسور - 33250  يسور املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

1881

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 17  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 ITGAR : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

. FER

االشغتل   : غرض الشركة أإيجتز 

املختلفة او البنتء.

حي   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

33250  يسور   - القدس  يسور 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : الزاوش  حميد  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  الزاوش  حميد  السيد 

دوار حور4ة  33250  يسور املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  الزاوش  حميد  السيد 

دوار حور4ة  33250  يسور املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

29  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أبوملتا  

1)1) احت رقم 1)1)/63.
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املركز الجهوي لالستثمتر لجهة أني  الل خنيفرة - 

 لحقة خنيفرة

ARTIVIN
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة أني 

 الل خنيفرة -  لحقة خنيفرة

 قر  لحقة غرفة أني  الل -خنيفرة 

أخنيفرة الحي االداري -  طر4ق 

اتدلة، 54000، خنيفرة املغرب

ARTIVIN شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 171 

شقة 06 شترع  حمد الخت س 

خنيفرة خنيفرة 54000 خنيفرة 

املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

3749

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 29  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ARTIVIN

نق1   -  : أإيجتز  الشركة  غرض 

املستخد يا

-استيراد / اصدير نحو افر4قيت

-وكي1 بعمتل.

رقم   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

06 شترع  حمد الخت س  171 شقة 

خنيفرة   54000 خنيفرة  خنيفرة 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  99 درهم، 

 قسم كتلتتلي:

السيد كرا ي نور الدين  :  1.111 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد كرا ي نور الدين عنوانه)ا( 

اجزئة اال ير  شترع ستنت   1 زنقة   8

لويس 30040 فتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد كرا ي نور الدين عنوانه)ا( 

اجزئة اال ير  شترع ستنت   1 زنقة   8

لويس 30040 فتس املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أخنيفرة  أتتر4خ 23  ترس 

1)1) احت رقم 8)1.
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

IDÉAL SYNDIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شترع  والي الحسن اقت ة البردعي 
عمترة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000،  راكش املغرب
IDÉAL SYNDIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي ستحة 

الحر4ة شترع  والي الحسن اقت ة 
البردعي عمترة ب الشقة رقم 2 - 

40000  راكش املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(635
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 )1  ترس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 IDÉAL : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.SYNDIC
:  دير  أإيجتز  الشركة  غرض 

امللكية
ستنديك

 قتول غرس بو صيتنة املنتزهتت 
والحدائق والطرق و ت إلى ذلك.

ستحة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
اقت ة  الحسن  شترع  والي  الحر4ة 
 -  2 رقم  الشقة  ب  عمترة  البردعي 

40000  راكش املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
حصة   500   : زكي  عتدل  السيد 

أقيمة 111 درهم للحصة .
السيد رشيد شعيج :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

السيد عتدل زكي عنوانه)ا( سرور 
40000  راكش  جيليز    8 رقم   8

املغرب.
عنوانه)ا(  شعيج  رشيد  السيد 
 03  وقف طر4ق سيدي الفختر رقم 

40000  راكش املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد عتدل زكي عنوانه)ا( سرور 
40000  راكش  جيليز    8 رقم   8

املغرب
عنوانه)ا(  شعيج  رشيد  السيد 
 03  وقف طر4ق سيدي الفختر رقم 

40000  راكش املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
22  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم -.
264I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

TES INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شترع  والي الحسن اقت ة البردعي 
عمترة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000،  راكش املغرب
TES INVEST  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 

 والي الحسن اقت ة البردعي عمترة 
ب الشقة رقم 2 - 40000  راكش 

املغرب.
افو4ت حصص

رقم التقييد في السج1 التجتري -.
أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
امت   (1(1 فبراير   22 في  املؤرخ 

املصتدقة على :
 Adal   TESFAY )افو4ت السيد )ة
 111 حصة اجتمتعية  ن بص1   49
ر�صى  )ة(  السيد  لفتئدة   حصة 
أتتر4خ  ربيع   اسمتعي1  حمد طتهر 

22 فبراير 1)1).

  Ayse-Gül )ة(  السيد  افو4ت 

CIRCIR  1 حصة اجتمتعية  ن بص1 

)ة( ر�صى  السيد  111 حصة لفتئدة  

أتتر4خ  ربيع   اسمتعي1  حمد طتهر 

22 فبراير 1)1).

  Ayse-Gül )ة(  السيد  افو4ت 

اجتمتعية  ن  حصة   CIRCIR  50

)ة(  السيد  بص1 111 حصة لفتئدة  

 22 أتتر4خ   TREBEAU  FREDERIC

فبراير 1)1).

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   

24  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم )17))1.
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sofoget

RHAM SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعييا  سير جديد للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° ( et 3

، 11111، kenitra maroc

RHAM SERVICE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 22 زنقة 

327 11111 القنيطرة املغرب.   

11111  القنيطرة املغرب.

تعييا  سير جديد للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 

.44605

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

ام تعييا   2020 نونبر   23 املؤرخ في 

السيد)ة(   للشركة  جديد   سير 

عيسوي  عثمتا كمسير وحيد

ابعت لقبول استقتلة املسير.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 17 أتتر4خ  أتلقنيطرة   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 81633.
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sofoget

 SOUNDOUSS SAADIA
TRANS

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° ( et 3

، 11111، kenitra maroc

 SOUNDOUSS SAADIA TRANS

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  59 شترع 

 والي عبد العز4ز إقت ة  والي عبد 

العز4ز رقم 4   11111 القنيطرة 

املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

59811

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 )1  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.SOUNDOUSS SAADIA TRANS

نق1    : أإيجتز  الشركة  غرض 

املستخد يا

نق1 البحتئع

نق1 املدر�صي.

عنواا املقر االجتمتعي :  59 شترع 

 والي عبد العز4ز إقت ة  والي عبد 

القنيطرة   11111    4 رقم  العز4ز 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
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 1.111  : ب يا أوجليليبة  السيد  
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 1111  : أوجليليبة  ب يا  السيد  
أقيمة 111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   
وصفتت و واطن الشركتء :

السيد  ب يا أوجليليبة عنوانه)ا( 
املغرب 11111 القنيطرة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   
و واطن  سيري الشركة:

السيد  ب يا أوجليليبة عنوانه)ا( 
القنيطرة 11111 القنيطرة املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 25 أتتر4خ  أتلقنيطرة   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 81766.
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MRK FINANCES CONSEILS

ELECURBAIN
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

MRK FINANCES CONSEILS
 N 888 BLOC 6 AZLI

 MARRAKECH ، 11111،
MARRAKECH MAROC

ELECURBAIN شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي زهور 
بطلس إقت ة 2 شقة ب- رقم )1 

 حت يد 9  راكش 40000  راكش 
املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
111813

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   2020 دجنبر   30
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ELECURBAIN
 : أإيجتز  الشركة  غرض 

.TRAVAUX ELECTRICITE
زهور   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 1( رقم  ب-  شقة   2 إقت ة  بطلس 
40000  راكش  9  راكش   حت يد 

املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:
:  111 حصة  السيد أنهمو ألعيد 

أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد أنهمو ألعيد عنوانه)ا( دوار 
 ورغ ايت  خلوف اترودانت 40000 

 راكش املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد أنهمو ألعيد عنوانه)ا( دوار 
 ورغ ايت  خلوف اترودانت 40000 

 راكش املغرب 
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
أتتر4خ  أمراكش   التجتر4ة 
رقم  احت   (1(1 ينتير   27

.M11_(1_((61671
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EURODEFI

PRIMEZONE SYSTEMES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، (1361، CASABLANCA

MAROC
PRIMEZONE SYSTEMES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  لتقى 
زنقة ايت أت ا راا و زنقة  حمد 5 
الطتأق 6 عمترة ب الدار البيحتء - 

2000 الدار البيحتء املغرب.
افو4ت حصص

رقم التقييد في السج1 التجتري 

.3166(9

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

امت   (1(1 18  ترس  في  املؤرخ 

املصتدقة على :

عمر  حمود  )ة(  السيد  افو4ت 

حصة   1.861 الوكتئ1   و�صى 

حصة   6.000 بص1  اجتمتعية  ن 

احمد   )ة(  صطفى  السيد  لفتئدة  

18  ترس  أتتر4خ  نتصر   صطفى 

.(1(1

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   

 24 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 5)7716.
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

TES INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعييا  سير جديد للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شترع  والي الحسن اقت ة البردعي 

عمترة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000،  راكش املغرب

TES INVEST   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 

 والي الحسن اقت ة البردعي عمترة 

ب الشقة رقم 2 - 40000  راكش 

املغرب.

تعييا  سير جديد للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري -.

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

ام تعييا  22 فبراير 1)1)  املؤرخ في 

ربيع  السيد)ة(  للشركة   سير جديد 

ر�صى اسمتعي1  حمد طتهر كمسير 

وحيد

ابعت لقبول استقتلة املسير.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

24  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم )17))1.
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Atlas Valora Conseil

JEHA ART
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

Atlas Valora Conseil

 N°8, Immeuble 186, Ibn

 Tachfine - Azli ، 11151،

MARRAKECH املغرب

JEHA ART شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي دوار شعبة 

املتء جمتعة و قيتدة بور4كة - 42452 

بور4كة املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(899

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   22

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 JEHA  : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

.ART

تسيير   : أإيجتز  الشركة   غرض 

للنجترة  ورشة  استغالل   و 

االثتت  ن  و  الديكور  و  ستلز تت 

الخشب و الراانج الصنتعية.

دوار   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 - شعبة املتء جمتعة و قيتدة بور4كة 

42452 بور4كة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:

حصة   111   : السيد جحى ب يا 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
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دوار  السيد جحى ب يا عنوانه)ا( 
بور4كة  قيتدة  و  جمتعة  املتء  شعبة 

42452 بور4كة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
دوار  السيد جحى ب يا عنوانه)ا( 
بور4كة  قيتدة  و  جمتعة  املتء  شعبة 

42452 بور4كة املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
26  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم )7)))1.

(71I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

LC YOGA MARRAKECH
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شترع  والي الحسن اقت ة البردعي 
عمترة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000،  راكش املغرب
LC YOGA MARRAKECH  شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي ستحة 
الحر4ة شترع  والي الحسن اقت ة 
البردعي عمترة ب الشقة رقم 2 - 

40000  راكش املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
11(8(1

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 04  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 LC  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. YOGA MARRAKECH

األنشطة   : غرض الشركة أإيجتز 

وبي  يوجت  دروس  والفنية  الر4تضية 

نشتط يتعلق أتلرفتهية.

ستحة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

اقت ة  الحسن  شترع  والي  الحر4ة 

 -  2 رقم  الشقة  ب  عمترة  البردعي 

40000  راكش املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 LAMOTTE vve. السيدة 

 CAGNARD LAURENCE :  111

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

 LAMOTTE vve. السيدة 

CAGNARD LAURENCE عنوانه)ا( 

  AV DES VOSGES  67000  76

STRASBOURG فرنست.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

 LAMOTTE vve. السيدة 

CAGNARD LAURENCE عنوانه)ا( 

  AV DES VOSGES  67000  76

STRASBOURG فرنست

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

25  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم -.

272I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

C3H TRAVAUX
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شترع  والي الحسن اقت ة البردعي 

عمترة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000،  راكش املغرب

C3H TRAVAUX شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي ستحة 

الحر4ة شترع  والي الحسن اقت ة 

البردعي عمترة ب الشقة رقم 2 - 

40000  راكش املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(837

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 29  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 C3H  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.TRAVAUX

بو  البنتء   : غرض الشركة أإيجتز 

إنشتءات  ختلفة.

بو  الصنتعية  املعدات  اأجير 

اآلالت.

أتئع اجزئة ملواد البنتء.

ستحة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

اقت ة  الحسن  شترع  والي  الحر4ة 

 -  2 رقم  الشقة  ب  عمترة  البردعي 

40000  راكش املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 111   : فتطنة  الراجي  السيدة 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  فتطنة  الراجي  السيدة 
جيليز   11 رقم  البقتل  زنقة  حمد 

40000  راكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  فتطنة  الراجي  السيدة 
جيليز   11 رقم  البقتل  زنقة  حمد 

40000  راكش املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

25  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم -.

273I

CHRONOPARA  SARL

CHRONOPARA  SARL   
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CHRONOPARA  SARL

 RUE SOUMAYA ، (1311،

CASABLANCA MAROC

   CHRONOPARA  SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي زنقة 

سمية، اقت ة شهرزاد 3 , الطتأق 

الخت س، رقم 22 ,النخي1  - 20340 

الدار البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

493653

 23 عقد حر  ؤرخ في  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

    : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.CHRONOPARA  SARL

: أيع املواد  غرض الشركة أإيجتز 

شبه الصيدلية و واد التجمي1.

زنقة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

الطتأق   ,  3 شهرزاد  اقت ة  سمية، 

الخت س، رقم 22 ,النخي1  - 20340 

الدار البيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيدة سنتء جرفي :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .
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500 حصة    : السيدة ب 1 جرفي 
أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

حي  السيدة ب 1 جرفي عنوانه)ا( 
سال ة GR 1( ، 3 ، ألوك د ، رقم 19 

20670 الدار البيحتء املغرب.
السيدة سنتء جرفي عنوانه)ا( حي 
 والي عبد هللا ، شترع 246 ، رقم 40 
الدار البيحتء   20480 عيا الشق    ،

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
حي  السيدة ب 1 جرفي عنوانه)ا( 
سال ة GR 1( ، 3 ، ألوك د ، رقم 19 

20670 الدار البيحتء املغرب
عنوانه)ا(  جرفي  سنتء  السيدة 
 ،  246 شترع   ، عبد هللا  حي  والي 
الدار   20480 عيا الشق    ،40 رقم 

البيحتء املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 08 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم -.
274I

SAINT GOBAIN ABRASIF

SAINT GOBAIN ABRASIFS
شركة املستهمة

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

SAINT GOBAIN ABRASIF
شترع  والي اسمتعي1 طر4ق الربتط 
عيا السبع ، 20250، الدار البيحتء 

املغرب
  SAINT GOBAIN ABRASIFS

شركة املستهمة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 2  مر 
التيا عيا السبع  - 20250  الدار 

البيحتء املغرب.
احو14  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.97059

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
املؤرخ في 11 يوليوز 2020 ام  احو14  
املقر االجتمتعي الحتلي للشركة  ن «2 
 مر التيا عيا السبع  - 20250  الدار 
«شترع  والي  إلى  املغرب«  البيحتء 

اسمتعي1 طر4ق الربتط عيا السبع  - 

20250  الدار البيحتء  املغرب«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 29 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 177)77.

275I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SWIT LUXE SHOP
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شترع  والي الحسن اقت ة البردعي 

عمترة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000،  راكش املغرب

SWIT LUXE SHOP  شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي ستحة 

الحر4ة شترع  والي الحسن اقت ة 

البردعي عمترة ب الشقة رقم 2 - 

40000  راكش املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(679

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 17  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 SWIT  : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

. LUXE SHOP

اتجر   : أإيجتز  الشركة  غرض 

اجزئة للمالبس الجتهزة.

يقوم  الذي  الوسيط  بو  التتجر 

أتالستيراد.

اتجر.

ستحة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

اقت ة  الحسن  شترع  والي  الحر4ة 

 -  2 رقم  الشقة  ب  عمترة  البردعي 

40000  راكش املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  99 درهم، 

 قسم كتلتتلي:

السيدة اأن الرا�صي :  111 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  الرا�صي  اأن  السيدة 
 177 رقم   2 اسكجور اجزئة البردعي 

40000  راكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  الرا�صي  اأن  السيدة 
 177 رقم   2 اسكجور اجزئة البردعي 

40000  راكش املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

23  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم -.

276I

SAINT GOBAIN ABRASIF

 SAINT GOBAIN
DEVELOPPEMENT SARLAU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
احو14 املقر االجتمتعي للشركة

 SAINT GOBAIN

DEVELOPPEMENT MAROC

شترع  والي اسمتعي1 طر4ق الربتط 

عيا السبع ، 20250، الدار البيحتء 

املغرب

 SAINT GOBAIN

   DEVELOPPEMENT SARLAU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 2  مر 

التيا عيا السبع   - 20250 الدار 

البيحتء   املغرب.

احو14  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.((5591

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

املؤرخ في 11 يوليوز 2020 ام  احو14  

املقر االجتمتعي الحتلي للشركة  ن «2 

 مر التيا عيا السبع   - 20250 الدار 

«شترع  والي  إلى  املغرب«  البيحتء   

اسمتعي1 طر4ق الربتط عيا السبع  - 

20250 الدار البيحتء   املغرب«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 29 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 772243.

277I

OFFICE 59

DIGIT CONSULTING
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

OFFICE 59

59 شترع الزرقطوني  الطتأق الثت ن  

الرقم 24 ، 20360، الدار البيحتء 

املغرب

DIGIT CONSULTING شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 59 شترع 

الزرقطوني  الطتأق الثت ن  الرقم 

24 الدار البيحتء - 20360  الدار 

البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

195617

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 08  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
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عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 DIGIT  : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت 

.CONSULTING
غرض الشركة أإيجتز : استشترات 

األعمتل واإلدارة.
59 شترع  عنواا املقر االجتمتعي : 
الرقم  الثت ن   الطتأق  الزرقطوني  
الدار    20360  - البيحتء  الدار   24

البيحتء املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : صو ي  أتار4ك  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  صو ي  أتار4ك  السيد 
الدار    20360 زنقة  ينتربتمليي   11

البيحتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  صو ي  أتار4ك  السيد 
الدار    20360 زنقة  ينتربتمليي   11

البيحتء املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 22 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم -.

278I

CABINET BEN MOKHTAR

FILMODET
إعالا  تعدد القرارات

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
911(1، TANGER MAROC

FILMODET «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: املنطقة 
الصنتعية املجد القطعة رقم 839 - 

90000 طنجة املغرب.
«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 
.(9117

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

ام ااختذ  25  ترس 1)1)  املؤرخ في 

القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 

املصتدقة على افو4ت الحصص أيا 

 7 و عليه ام تغيير الفص1  الشركتء. 

 ن القتنوا األست�صي 

قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 

املوافقة على استقتلة املسير السيد 

اأن بشير  حمد

قرار رقم 3: الذي ينص على  تيلي: 

أوبوح  سيرا  السيد  حمد  تعييا 

وحيدا ملدة غير  حددة

قرار رقم 4: الذي ينص على  تيلي: 

اعتمتد قتنوا بست�صي جديد ختص 

املحدودة  املسؤولية  ذات  أتلشركة 

بشر4ك وحيد

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

على  ينص  الذي   :7 رقم  أند 

الشركة  ربسمتل  احديد  ام   تيلي: 

إلى  درهم  قسمة   111.111 في 

درهم   111 فئة  1.111حصة  ن 

الوحيد  للشر4ك  أتلكت 1  بسندت 

السيد  حمد أوبوح

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

30  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 240862.

279I

OFFICE 59

FROID SAISON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

OFFICE 59

59 شترع الزرقطوني  الطتأق الثت ن  

الرقم 24 ، 20360، الدار البيحتء 

املغرب

FROID SAISON شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 59 شترع 

الزرقطوني  الطتأق الثت ن  الرقم 

24 الدار البيحتء - 20360 الدار 

البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

1956(1

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 08  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 FROID : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.SAISON

البرد   : أإيجتز  الشركة  غرض 

هندسة  التجتري  الصنتعي,التبريد 

والكهربتء  اآللي،  التشغي1  املنتخ, 

الصنتعية,استيراد واركيب املعدات.

59 شترع  عنواا املقر االجتمتعي : 

الرقم  الثت ن   الطتأق  الزرقطوني  

الدار   20360  - البيحتء  الدار   24

البيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد سفيتا حكتم :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

السيدة نصيرة  تهر :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  حكتم  سفيتا  السيد 
زنقة 08 رقم 13 الورد االلفة 20220 

الدار البيحتء املغرب.

عنوانه)ا(  نصيرة  تهر  السيدة 

 11 111  جموعة  رقم   26 الزنقة 

االلفة 20220 الدار البيحتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  حكتم  سفيتا  السيد 
زنقة 08 رقم 13 الورد االلفة 20220 

الدار البيحتء املغرب.

عنوانه)ا(  نصيرة  تهر  السيدة 

 11 111  جموعة  رقم   26 الزنقة 

االلفة 20220 الدار البيحتء املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 22 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم -.

280I

CABINET BEN MOKHTAR

ASWANE CONFECTION
إعالا  تعدد القرارات

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،

911(1، TANGER MAROC

ASWANE CONFECTION «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: املنطقة 

الصنتعية املجد القطعة رقم 799 - 

90000 طنجة املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.20689

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 25  ترس 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 

املصتدقة على افو4ت الحصص أيا 

 7 و عليه ام تغيير الفص1  الشركتء. 

 ن القتنوا األست�صي 

قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 

املوافقة على استقتلة املسير السيد 

اأن بشير  حمد

قرار رقم 3: الذي ينص على  تيلي: 

أوبوح  سيرا  السيد  حمد  تعييا 

وحيدا ملدة غير  حددة

قرار رقم 4: الذي ينص على  تيلي: 

اعتمتد قتنوا بست�صي جديد ختص 

املحدودة  املسؤولية  ذات  أتلشركة 

بشر4ك وحيد

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 
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على  ينص  الذي   :7 رقم  أند 

ام احديد ربسمتل الشركة في   تيلي: 

 5000 إلى  درهم  قسمة   500.000

بسندت  درهم   111 فئة  حصة  ن 

الوحيد  الشر4ك  لفتئدة  أتلكت 1 

 BBH هولدينغ  ه  ب  ب  شركة 

. HOLDING

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

30  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 240863.

(81I

ALAY & HATIM IMMOBILIER

ALAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ALAY & HATIM IMMOBILIER

 AV YOUSSEF IBNOU 5

 TACHFINE ETG ( N°3 TANGER ،

91111، Tanger Maroc

ALAY  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 47 

 فتتح الخير شترع ولي العهد  - 

90000 طنجة املغرب 

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

113113

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

. ALAY : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

الترو4ج   : أإيجتز  الشركة  غرض 

العقتري وانفيذ كتفة اشغتل البنتء.
رقم   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 - 47  فتتح الخير شترع ولي العهد  

90000 طنجة املغرب .

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 
درهم،  قسم كتلتتلي :

 800   : بشرقي   إأتستم  السيدة 
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

دنغير  حمد  العبودي  السيد 
لعربي :  200 حصة أقيمة 111 درهم 

للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيدة إأتستم بشرقي  عنوانه)ا( 

املتنيت  W5000 املتنيت  املتنيت .
دنغير  حمد  العبودي  السيد 
 28009 إسبتنيت    عنوانه)ا(  لعربي 

إسبتنيت   إسبتنيت  .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
دنغير  حمد  العبودي  السيد 
 28009 إسبتنيت    عنوانه)ا(  لعربي 

إسبتنيت   إسبتنيت  
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
فبراير   15 أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم -.

282I

CABINET BENISSA

RAMOJA YAHI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

CABINET BENISSA
 Avenue Hafid Ibn Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème étage N° 15
 N° 1(7 Tanger، 91111، Tanger

Maroc
RAMOJA YAHI TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 7)1, 
 AV HAFID IBN ABDELBAR

 RESIDENCE AL ANDALOUSES
 ANZARANE 3 EME ETAGE N°

  15 TANGER  - 91111 TANGER
.MAROC

احو14  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.111(89

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
املؤرخ في 05  ترس 1)1) ام  احو14  
للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
 AV HAFID IBN ABDELBAR ,1(7«
 RESIDENCE AL ANDALOUSES
 ANZARANE 3 EME ETAGE N°
  15 TANGER  - 91111 TANGER
 BD ABI ZARAA  » إلى   »MAROC
 LSANAA 3 LT.161 1B, ENTRE
   SOL 17 - 91111 TANGER

.« MAROC
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 
رقم  احت   (1(1 15  ترس 

.116111(1117618

283I

sofoget

NEW LAUNCH
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° ( et 3

، 11111، kenitra maroc
NEW LAUNCH شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 
الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  القنيطرة 
59 شترع  والي عبد العز4ز إقت ة 
 والي عبد العز4ز رقم 4  - 11111 

القنيطرة املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
59825

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 18  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 NEW  : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

.LAUNCH
بشغتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 

عت ة و بعمتل البنتء
أيع املالبس أتلتقسيط

أيعلوازم  كتبية.
عنواا املقر االجتمتعي :  القنيطرة 
إقت ة  العز4ز  عبد  شترع  والي   59
 11111  -   4  والي عبد العز4ز رقم 

القنيطرة املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : عسو  ب يمة  السيدة  

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
 1111  : عسو  ب يمة  السيدة  

أقيمة 111 درهم.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  عسو  ب يمة  السيدة  

القنيطرة 11111 القنيطرة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(   عسو  ب يمة  السيد  
عسو  ب يمة    11111 عسو  ب يمة 

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 29 أتتر4خ  أتلقنيطرة   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم -.

284I

MEDENT SARL

ميدينة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

MEDENT SARL
 rue oued fes  appt n 11 agdal 34

، 11191، RABAT MAROC
 يدينة شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي عمتره 30 
جهتز 8 شترع  والي احمد لوكيلي - 

1)111 الربتط املغرب
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اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
151665

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
اإلقتحتء أمختصر تسميتهت :  يدينة.
: أيع املواد  غرض الشركة أإيجتز 
طب  و واد  و نتجتت  االستهالكية 

األسنت.
عنواا املقر االجتمتعي : عمتره 30 
 - شترع  والي احمد لوكيلي   8 جهتز 

1)111 الربتط املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
البسكتلي  السيد  صطفى 
عنوانه)ا( قطعة عمتد الدين رقم 1) 
5 شترع اال ير  والي عبد هللا  الجهتز 

السماللية 40000  راكش املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد  رواا البسكتلي عنوانه)ا( 
بكدال   11 شترع واد فتس شقة   34

11111 الربتط املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
24  ترس  أتتر4خ  أتلربتط   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 2859.
285I

»FDALA NEGOCE«

»FDALA NEGOCE«
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

»FDALA NEGOCE«
 Immeuble El Omari, (ème

 étage, n°((, Bd. Mohamed V,

 El Jadida ، (1111، EL JADIDA

MAROC

»FDALA NEGOCE« شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي عمترة 

العمتري، الطتأق الثتني، رقم 22، 

شترع  حمد الخت س الجديدة 

24000 الجديدة املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

17555

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   07

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.»FDALA NEGOCE«

كراء   -  : أإيجتز  الشركة  غرض 

- األشغتل الصنتعية.   عدات الرفع. 

- وكي1 اقني واجتري..

عمترة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 ،22 رقم  الثتني،  الطتأق  العمتري، 

الجديدة  الخت س  شترع  حمد 

24000 الجديدة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد سعيد أحتر :  1.111 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  أحتر  سعيد  السيد 

املحمدية 28830 املحمدية املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  أحتر  سعيد  السيد 

املحمدية 28830 املحمدية املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أتلجديدة  أتتر4خ 28 ينتير 

1)1) احت رقم 25937.

286I

HIBA TAFILALTE SERVICES

LGHALI CERAM
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

HIBA TAFILALTE SERVICES

 RUE 7 N° 161 HAY MAAMORA

 KENITRA ، 11111، KENITRA

MAROC

LGHALI CERAM شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزئة 

الهدى رقم 72 سوق التالثتء الغرب 

سيدي عالل التتزي - 11111 

القنيطرة املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

(6871

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   2020 دجنبر   11

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.LGHALI CERAM

أتئع   : أإيجتز  الشركة  غرض 

الزليج.

اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

الغرب  72 سوق التالثتء  الهدى رقم 

 11111  - التتزي  عالل  سيدي 

القنيطرة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
املغتري  الزهراء  فتطمة  السيدة 

عنوانه)ا( 158 حي االرشتد القنيطرة 

11111 القنيطرة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
املغتري  الزهراء  فتطمة  السيدة 

عنوانه)ا( 158 حي االرشتد القنيطرة 

11111 القنيطرة املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 15 أتتر4خ  أتلقنيطرة   االأتدائية 

دجنبر 2020 احت رقم 565.

287I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

YB PROMOTION
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 16 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

(19 ، 73111، DAKHLA MAROC

YB PROMOTION شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي ام 

التون�صي رقم 06 الداخلة - 73000 

الداخلة املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

17193

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 18  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 YB  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.PROMOTION
املقتهي   : أإيجتز  الشركة  غرض 
 ، السيتحية  واألنشطة  واملطتعم 
إدارة وتشغي1 واقتنتء وإطعتم واأجير 
الفنتدق واملطتعم والشقق املفروشة 
والبيوت  والنزل  التخييم  وكرفتنتت 
التقليدية والر4تض وجميع املنشآت 

السيتحية األخرى.
جميع  وإدارة  وتشغي1  انظيم 
األنشطة املتعلقة أتشغي1 الوحدات 
ذات  األخرى  واألنشطة  السيتحية 

الصلة. .
ام  حي   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 73000  - الداخلة   06 التون�صي رقم 

الداخلة املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : أركتيو  يوسف  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  أركتيو  يوسف  السيد 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  أركتيو  يوسف  السيد 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 24 أتتر4خ  االأتدائية أوادي الدهب  

فبراير 1)1) احت رقم 317.
288I

Advance Center

B&R HOLDING
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

Advance Center
 Villa 9k1 Rue Annajd Hay Riad ،

111(1، Rabat Maroc

B&R Holding شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي فيال 9ك4 
زنقة النجد حي الر4تض الربتط - 

11111 الربتط املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

151751

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 B&R  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.Holding

اقديم   : أإيجتز  الشركة  غرض 

والتجديد  الديكور  الخد ة: 

والتصميم والتحقيق أجميع بشكتله 

) ستحة ، كتئن ، نسيج ، ...( -2بعمتل 

 تنوعة ، اركيب واطو4ر جميع بجهزة 

ملواد  اإلنترنت  عبر  -3البيع  الدولة 

وبيع  الشراء  في  وسيط   4- البنتء 

البحتئع.

فيال   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
9ك4 زنقة النجد حي الر4تض الربتط 

- 11111 الربتط املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

حصة   1.111   : السيد أدر راتك 

أقيمة 111 درهم للحصة .

أقيمة   1111  : راتك  أدر  السيد 

111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :

عمترة  السيد أدر راتك عنوانه)ا( 
إقت ة الربتط شترع   4 السوي�صي رقم 
الحسن الثتني ح ي م الربتط 11911 

الربتط املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عمترة  السيد أدر راتك عنوانه)ا( 
إقت ة الربتط شترع   4 السوي�صي رقم 
الحسن الثتني ح ي م الربتط 11911 

الربتط املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
29  ترس  أتتر4خ  أتلربتط   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 2949.
289I

Advance Center

HEY CONCEPT
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

Advance Center
 Villa 9k1 Rue Annajd Hay Riad ،

111(1، Rabat Maroc
Hey concept شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي فيال 9ك4 

زنقة النجد حي الر4تض الربتط - 
11111 الربتط املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
151753

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 Hey  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.concept
العمترة   : أإيجتز  الشركة  غرض 
-2 بعمتل  تنوعة  والديكور الداخلي 

-3 اصميم األعمتل الفنية.

فيال   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
9ك4 زنقة النجد حي الر4تض الربتط 

- 11111 الربتط املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : السيد هشتم اليعقوبي 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 1111  : اليعقوبي  هشتم  السيد 

أقيمة 111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد هشتم اليعقوبي عنوانه)ا( 

 06  ركب جوهرة اطواا ألوك ج ه 

الححى   11 شقة   11 ط    33 عمترة 

اطواا   93000 اطواا   رجتا 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد هشتم اليعقوبي عنوانه)ا( 

 06  ركب جوهرة اطواا ألوك ج ه 

الححى   11 شقة   11 ط    33 عمترة 

 رجتا اطواا 93000 اطواا املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

29  ترس  أتتر4خ  أتلربتط   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 951).

290I

BOUCHAHMA HICHAM

MEDOZIN
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM

 LOT AZZOUZIA IMM 1(81

 APT 7 LOT AZZOUZIA

 IMM 1(81 APT 7، 11111،

MARRAKECH maroc

medozin شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 84  كرر 

دوار أو حراشة سيدي غتنم  راكش  

- 11151  راكش املغرب
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اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(717

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 16  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.medozin

 travaux  : غرض الشركة أإيجتز 

.de construction

عنواا املقر االجتمتعي : 84  كرر 

دوار أو حراشة سيدي غتنم  راكش  

- 11151  راكش املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : أوز4نة  السيد  حمد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  أوز4نة  السيد  حمد 

سيدي  أو حراشة  دوار  84  كرر 

غتنم  راكش 11151  راكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  أوز4نة  السيد  حمد 

سيدي  أو حراشة  دوار  84  كرر 

غتنم  راكش 11151  راكش املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

23  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 191))1.

(91I

BOUCHAHMA HICHAM

KASBEL IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

BOUCHAHMA HICHAM

 LOT AZZOUZIA IMM 1(81

 APT 7 LOT AZZOUZIA

 IMM 1(81 APT 7، 11111،

MARRAKECH maroc

KASBEL IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 

 والي عبد هللا اقت ة الطيبة شقة 

3  - 40000  راكش املغرب.

احو14  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.27325

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

احو14   ام   املؤرخ في 18  تي 115) 

للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

«شترع  والي عبد هللا اقت ة الطيبة 

40000  راكش املغرب«   -   3 شقة 

«اجزئة التوفيق رقم 1)  راكش  إلى 

- 40000  راكش  املغرب«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

يونيو   16 أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

115) احت رقم 3379.

292I

RAHHALI CONSEIL

KH SERVICES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

RAHHALI CONSEIL

 lot al azzouzia marrakech 118(

، 11111، Marrakech Maroc

KH SERVICES شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اقت ة 

األندلس 2 عمترة ب رقم 1، زنقة 

درعة كيليز،  راكش - 40000 

 راكش املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(883

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   18

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 KH  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.SERVICES

:  قهى  أإيجتز  الشركة  غرض 

و طعم.

اقت ة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

زنقة   ،1 رقم  ب  عمترة   2 األندلس 

 40000  - كيليز،  راكش  درعة 

 راكش املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : نصيب  ختلد  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  نصيب  ختلد  السيد 

رقم  السيتحية  املنطقة   3  بروكة 

42،  راكش 40000  راكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  نصيب  ختلد  السيد 

رقم  السيتحية  املنطقة   3  بروكة 

42،  راكش 40000  راكش املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

26  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 61)))1.

293I

STE CROWN CONSULTING SARL

 STE ICHTIOUI SERVICES

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING

SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°1(

 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE

 B,ALHOCEIMA ، 3(111،

ALHOCEIMA MAROC

 STE ICHTIOUI SERVICES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 

أتدس رقم 56 - 32000 الحسيمة 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

3309

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 29  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ICHTIOUI SERVICES SARL

التصو4ر   : غرض الشركة أإيجتز 

الفواوغرافي

االشهتر و االعالنتت 

انظيم الحفالت و املهرجتنتت.

شترع   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

الحسيمة   32000  -  56 رقم  أتدس 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 111   : الشتيوي  ادريس  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
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حصة   60   : السيد عتدل أنعلي 
أقيمة 111 درهم للحصة .

 40   : العتأدي  شيمتء  السيدة 
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 111  : الشتيوي  ادريس  السيد 
أقيمة 111 درهم.

أقيمة   60  : أنعلي  عتدل  السيد 
111 درهم.

 40  : العتأدي  شيمتء  السيدة 
أقيمة 111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   
وصفتت و واطن الشركتء :

السيد ادريس الشتيوي عنوانه)ا( 
حي بفزار 32000 الحسيمة املغرب.

حي  السيد عتدل أنعلي عنوانه)ا( 
الحسيمة   32000 ا زورا  لعز4ب 

املغرب.
السيدة شيمتء العتأدي عنوانه)ا( 

حي بفزار 32000 الحسيمة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد ادريس الشتيوي عنوانه)ا( 

حي بفزار 32000 الحسيمة املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 30 أتتر4خ  أتلحسيمة   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 336.

294I

BUREAU ESSOUFYANI

SAHARA MONSERV
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
71111، LAAYOUNE MAROC

SAHARA MONSERV شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  دينة 
الوفتق ألوك د رقم 302 الطتأق 
االول العيوا - 70000 العيوا 

املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
35767

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 19  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.SAHARA MONSERV
بشغتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 
التجهيزات  وصيتنة  إصالح   - البنتء 
النسخ  وآالت  املكتبية  التجهيزات   -
بشغتل  تنوعة   - والطبتعة 

وعديدة….
:  دينة  االجتمتعي  املقر  عنواا 
الطتأق   302 رقم  د  ألوك  الوفتق 
العيوا   70000  - العيوا  االول 

املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
افر4تض  النعيم  عبد  السيد 
درهم   111 أقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
افر4تض  النعيم  عبد  السيد 
  1( رقم  الفالحة  حي  عنوانه)ا( 

81111 كلميم املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
افر4تض  النعيم  عبد  السيد 
  1( رقم  الفالحة  حي  عنوانه)ا( 

81111 كلميم املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
أتتر4خ 19  ترس  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 862.
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BUREAU ESSOUFYANI

GROUPE FIDUCIA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،

71111، LAAYOUNE MAROC

GROUPE FIDUCIA  شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي 

الوحدة الزنقة )1 رقم 70 الطتأق 

االول العيوا  - 70000 العيوا 

املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

35895

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 25  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. GROUPE FIDUCIA

: أيع املواد  غرض الشركة أإيجتز 

سيترة   - الطبية  والشبه  الطبية 

 - واملوتى  املر�صى  ونق1  اإلسعتف 

والدولي  الوطني  النق1  بنواع  جميع 

واألشختص  البحتئع  ملختلف 

الختص  للحستب  وبحرا  وجوا  أرا 

البنتء  بشغتل   - الغير  ولحستب 

األ وال  احو14   - والديكور  والتجهيز 

بعمتل   - الفوااير  وبداء  ختلف 

 تنوعة وعديدة....

حي   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
الطتأق   70 رقم   1( الزنقة  الوحدة 
العيوا   70000  - العيوا   االول 

املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : الرا ي  ثور4ة  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد ثور4ة الرا ي عنوانه)ا( حي 
رقم   02 ألوك  التقدم زنقة  راكش 

52 72000 السمترة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد ثور4ة الرا ي عنوانه)ا( حي 
رقم   02 ألوك  التقدم زنقة  راكش 

52 72000 السمترة املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
29  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 958.
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 كتب  عيشة للحستأتت و األستشترات الجبتئية

LA3CHIR
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 كتب  عيشة للحستأتت و 
األستشترات الجبتئية

حي السالم ألوك E  رقم 22 -- سيدي 
سليمتا ، 11)11، سيدي سليمتا 

املغرب
LA3CHIR شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 

الحسن الثتني اضغ خعمثي الغتزي 
رقم 9 - 11)11 سيدي سليمتا 

املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
3191
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في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.LA3CHIR
غرض الشركة أإيجتز : -  طعم.

شترع   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
الغتزي  اضغ خعمثي  الثتني  الحسن 
سليمتا  سيدي   11(11  -  9 رقم 

املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : رحوي  السيد  حمد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  رحوي  السيد  حمد 
 50000 ااواركة   الوفتء  اجزئة   02

 كنتس املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  رحوي  السيد  حمد 
 50000 ااواركة   الوفتء  اجزئة   02

 كنتس املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
أتتر4خ  سليمتا   بسيدي  االأتدائية 

29  ترس 1)1) احت رقم -.
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 كتب  عيشة للحستأتت و األستشترات الجبتئية

BELKERMA  GHALI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 كتب  عيشة للحستأتت و 
األستشترات الجبتئية

حي السالم ألوك E  رقم 22 -- سيدي 
سليمتا ، 11)11، سيدي سليمتا 

املغرب

  BELKERMA  GHALI TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  كتب 
رقم 3 اقت ة اليتسميا رقم 25 شترع 

يعقوب املنصور  - 11111 قنيطرة 

املغرب 

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

59877

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 23  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. BELKERMA  GHALI TRANS

نق1   : أإيجتز  الشركة  غرض 

االشختص .

:  كتب  االجتمتعي  املقر  عنواا 
رقم 3 اقت ة اليتسميا رقم 25 شترع 

قنيطرة   11111  - يعقوب املنصور  

املغرب .

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 500   : السيد عبد القتدر ألكر ة 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 500   : أوطتزوت  دنيت  السيدة 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

ألكر ة   القتدر  عبد  السيد 

 11(11 سيدي سليمتا    عنوانه)ا( 

سيدي سليمتا املغرب.

السيدة دنيت أوطتزوت  عنوانه)ا( 
 2 شطر   20 رقم   8 عمترة  حي الوالء 

فصيلة 2 سيدي  و ن 20200 الدار 

البيحتء  املغرب .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

ألكر ة   القتدر  عبد  السيد 

 11(11 سليمتا  سيدي  عنوانه)ا( 

سيدي سليمتا املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 30 أتتر4خ  أتلقنيطرة   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم -.

298I

FIGEC

ALUMFLEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

FIGEC

 N°3 IMM. NASR CITE DAKHLA

 AGADIR AGADIR، 81111،

AGADIR MAROC

ALUMFLEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 131 

ألوك 2 اجزئة الفتض - 86151 ايت 

 لول املغرب.

احو14  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.5739

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

املؤرخ في 11 شتنبر 119) ام  احو14  

للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
 - الفتض  اجزئة   2 ألوك   131 «رقم 

86151 ايت  لول املغرب« إلى «نتيت 

 - القليعة   الححر4ية  الجمتعة   70

86151 ايت  لول  املغرب«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أتنزكتا  أتتر4خ 11 بكتوبر 

119) احت رقم 1139.

299I

CCADEXPERT

RH ELITE CARS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

CCADEXPERT

 N°11 BIS HAY HILANA

 ، BOUTOUIL MARRAKECH

MARRAKECH MAROC ،40000
RH ELITE CARS شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 
الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  ح1 رقم 
13 الطتأق االر�صي العنبر 191-3 

 سيرة II  راكش - 40000  راكش 
املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
113857

 23 عقد حر  ؤرخ في  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   2020  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 RH  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ELITE CARS
كراء   : أإيجتز  الشركة  غرض 

السيترات أدوا ستئق.
عنواا املقر االجتمتعي :  ح1 رقم 
 3-191 العنبر  االر�صي  الطتأق   13
40000  راكش   - II  راكش   سيرة 

املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 500   : السيد أدرالدين انكيدي 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
انكيدي  أدرالدين  السيد 
 11 رقم  عواطف  اجزئة  عنوانه)ا( 
40000  راكش  اسيف  راكش 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
انكيدي  أدرالدين  السيد 
 11 رقم  عواطف  اجزئة  عنوانه)ا( 
40000  راكش  اسيف  راكش 

املغرب.
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أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

25  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

2020 احت رقم 69)113.

300I

EL OUARRAD AZIZ

ELECTOKAD2021
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ

 Imm ( appt 3 Av des far Rue a

 1 Etage vn  Meknes meknes،

51111، meknes maroc

ELECTOKAD(1(1 شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اقت ة 

الحمد عمترة ت11  تجر رقم 53 

ويسالا  كنتس - 50000  كنتس 

املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

52057

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   2020 دجنبر   24

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ELECTOKAD(1(1

و  أيع   : أإيجتز  الشركة  غرض 

اصالح التجهيزات املنزلية.

اقت ة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 53 رقم  ت11  تجر  عمترة  الحمد 

50000  كنتس   - ويسالا  كنتس 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : قدوري  عز4ز  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  قدوري  عز4ز  السيد 
السو�صي  املختتر  حي   48 زنقة   992

اتور4رت  60800 اتور4رت املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  قدوري  عز4ز  السيد 
السو�صي  املختتر  حي   48 زنقة   992

اتور4رت 60800 اتور4رت املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

ينتير   1( أتتر4خ  أمكنتس   التجتر4ة 

PM-(1111(- رقم  احت   (1(1

.MK-7111

311I

OTHMANE

 ECOLE MOSTAKBALONA
PRIVE

إعالا  تعدد القرارات

OTHMANE

اجزئة تسلطتنت رقم 15) سيبع 

 راكش ، 40000،  راكش املغرب

 ECOLE MOSTAKBALONA

PRIVE «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

 HAY :وعنواا  قرهت االجتمتعي

 EL INARA BLOC C7 N°(83

MARRAKECH - 11111  راكش  

املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«
رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.6(191

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 03 يوليوز 2020

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 

الشركة  عروف  إسنقتلة  سير 

التعر4ف  لبطتقة  الحت 1  يتسيا 

. EE592542 الوطنية رقم

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم 6: الذي ينص على  تيلي: 

تعييا السيد  والي العلوي الحسن  

الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  الحت 1 

رقم E19(991  كمسير للشركة 

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

يوليوز   07 أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

2020 احت رقم 3836.

302I

OTHMANE

S.A.A.M.L IMMO SARLAU 
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

افو4ت حصص

OTHMANE

اجزئة تسلطتنت رقم 15) سيبع 

 راكش ، 40000،  راكش املغرب

 S.A.A.M.L IMMO SARLAU 

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 

 Marrakech,MAGASIN N°5( et

 N°53 complexe commercial

 chrifia route d’amezmiz - 11111

 راكش  املغرب.

افو4ت حصص
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.89899

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

امت   (1(1 ينتير   13 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

افو4ت السيد )ة( ز4روكالا  فر4د 

بص1  اجتمتعية  ن  حصة   1.111

1.111 حصة لفتئدة  السيد )ة( عبد 

الحفيظ عبد الجلي1 أتتر4خ 13 ينتير 

.(1(1

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   

فبراير   18 أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 1999.

303I

TECH TOWN

TECH TOWN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

TECH TOWN

 HAY NASSIM ABOUAB NASSIM

 IMM 313 N (1 CASABLANCA ،

1)11)، الدار البيحتء املغرب

TECH TOWN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي النسيم 

بأواب النسيم إقت ة 303 رقم 

20 الدار البيحتء - 1)11) الدار 

البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

191(31

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 TECH  : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

.TOWN

شركة   : أإيجتز  الشركة  غرض 

في  جتل  TECH TOWN  ختصة 

اإلعال يتت وبيع وصيتنة الحواسيب 

في  تعم1  كمت  اإللكترونية  واملعدات 

أتستعمتل  الخد تت  بامتة  ختلف 

احلي1  وكدا  اإلصطنتعي  الذكتء 

األجهزة  وربط  ختلف  البيتنتت 

واألنظمة  واإللكترونية  الكهربتئية 

والتحكم فيهت  ن بي  كتا..

حي   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 303 إقت ة  النسيم  بأواب  النسيم 
رقم 20 الدار البيحتء - 1)11) الدار 

البيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
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حصة   500   : السيد بنوار شيبي 

أقيمة 50.000 درهم للحصة .

 500   : الصفتر  قتأي1  السيد 

حصة أقيمة 50.000 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  شيبي  بنوار  السيد 

شترع العلو4يا زنقة 1 رقم 2 24000 

الجديدة املغرب.

عنوانه)ا(  الصفتر  قتأي1  السيد 

إقت ة  النسيم  بأواب  النسيم  حي 

الدار البيحتء   (11(1  06 رقم   303

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  الصفتر  قتأي1  السيد 

حي النسيم بأواب النسيم إقت ة 303 

رقم 06 1)11) الدار البيحتء املغرب

عنوانه)ا(  شيبي  بنوار  السيد 

شترع العلو4يا زنقة 1 رقم 2 24000 

الجديدة املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 - أتتر4خ  البيحتء   أتلدار  التجتر4ة 

احت رقم -.

304I

FIDUCIAIRE OTHMANE

HORTIFRESH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE

 kenitra ، 11111، KENITRA

MAROC

HORTIFRESH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 31 زاو4ة 

بنوال و  حمد القوري عمترة  نتر 

ب املكتب رقم 5  القنيطرة 11111 

القنيطرة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

57999

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   2020 دجنبر   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.HORTIFRESH
إنتتج   : أإيجتز  الشركة  غرض 

وتسو4ق املنتجتت الزراعية.
: 31 زاو4ة  عنواا املقر االجتمتعي 
عمترة  نتر  القوري  و  حمد  بنوال 
 11111 القنيطرة    5 رقم  املكتب  ب 

القنيطرة املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
السيد عبد الرحمتا دهرور :  500 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة.
 500   : السيد اأرهيم الرحموني 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
دهرور  الرحمتا  عبد  السيد 
اسبتنيت   11111 اسبتنيت  عنوانه)ا( 

اسبتنيت.
الرحموني  اأرهيم  السيد 
 1( رقم  عمترة   06 رقم  عنوانه)ا( 
ب2ف أريستيجيت شتطئ اال م زردال 
الغربية أوقنتدل  11111 سال املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
دهرور  الرحمتا  عبد  السيد 
اسبتنيت   11111 اسبتنيت  عنوانه)ا( 

اسبتنيت
الرحموني  اأرهيم  السيد 
 1( رقم  عمترة   06 رقم  عنوانه)ا( 
ب2ف أريستيجيت شتطئ اال م زردال 
الغربية أوقنتدل  11111 سال املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
االأتدائية أتلقنيطرة  أتتر4خ 04 ينتير 

1)1) احت رقم 35)81.

305I

FIDUCIAIRE OTHMANE

RIRI COFFEE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE

 kenitra ، 11111، KENITRA

MAROC

RIRI COFFEE شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي جنتا 3 

رقم 1519 أئر الرا ي القنيطرة  - 

11111 القنيطرة املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

59511

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   2020 دجنبر   25

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 RIRI  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.COFFEE

اتجر   : أإيجتز  الشركة  غرض 

القهوة أتلجملة والتجزئة 

 و أيع األلة  القهوة وقطع الغيتر.

جنتا   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 - أئر الرا ي القنيطرة    1519 رقم   3

11111 القنيطرة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : اتجي  نجوى  السيدة 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  اتجي  نجوى  السيدة 

جنتا 3 رقم 1519 أئر الرا ي  11111 

القنيطرة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  اتجي  نجوى  السيد 

جنتا 3 رقم 1519 أئر الرا ي  11111 

القنيطرة املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 11 أتتر4خ  أتلقنيطرة   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم )195.

306I

CECOGEL / SARL

ASYTECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ربسمتل الشركة

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 61111، OUJDA

MAROC

ASYTECH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي وجدة، 

جمع 16 غشت زنقة السمترة رقم 

11. - 60000 وجدة املغرب.

رفع ربسمتل الشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 

.15935

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

ام   2006 دجنبر   26 في  املؤرخ 

قدره  أمبلغ  الشركة  ربسمتل  رفع 

»702.000 درهم« بي  ن «300.000 

عن  درهم«   1.11(.111» إلى  درهم« 

بو  نقدية  حصص  اقديم    : طر4ق 

عينية.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

15  تي  أتتر4خ  أوجدة   التجتر4ة 

2007 احت رقم 157.

307I
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ICOMPTAMIX

POSTRANS بوسترونس
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

ICOMPTAMIX

 BLOC 3 NR 98 RUE ESSAOUIRA

Q.I ، 81111، AGADIR maroc

أوسترونس POSTRANS شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي الشترع 

االندلس رقم 1399 حي الحسني 

الداخلة - 73000 الداخلة املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

17197

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   04

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.POSTRANS أوسترونس

 : أإيجتز  الشركة  غرض 

. Commissionnaire de transport

الشترع   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

الحسني  حي   1399 رقم  االندلس 

الداخلة - 73000 الداخلة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 1)1) سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد ر يلي وديع :  1.111 حصة 

أقيمة 111.111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد ر يلي وديع عنوانه)ا( اقت ة 
ادرار سكن 2 ألوك ج عمترة 17 شقة 
بكتدير   80000 02 حي الهدى اكتدير 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد ر يلي وديع عنوانه)ا( اقت ة 
ادرار سكن 2 ألوك ج عمترة 17 شقة 
بكتدير   80000 02 حي الهدى اكتدير 

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 22 أتتر4خ  االأتدائية أوادي الدهب  

ينتير 1)1) احت رقم 1)1)/116.

308I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

BCA MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف1 التصفية

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI
 av. Abou Bakr Arrazi n°8 ،

91111، Tanger MAROC
BCA MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي : 65، شترع 

الشهيد بقشتر، حي الزاودية 65، 
شترع الشهيد بقشتر، حي الزاودية 

90000 طنجة املغرب.
قف1 التصفية

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
.8(117

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
23 فبراير 1)1) اقرر ح1  املؤرخ في 
BCA MAROC شركة ذات املسؤولية 
 111.111 ربسمتلهت  املحدودة  بلغ 
 ،65 درهم وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 
الزاودية  حي  بقشتر،  الشهيد  شترع 
حي  بقشتر،  الشهيد  شترع   ،65
الزاودية 90000 طنجة املغرب نتيجة 

لقرار الشر يك.
و عيا:

و  البوعمراني  السيد)ة(  ر4م   
عنوانه)ا( حي  سنتنة اجزئة املحيط 
املغرب  طنجة   90000  275 رقم 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختت ية 
أتتر4خ 23 فبراير 1)1) وفي 65، شترع 
الشهيد بقشتر، حي الزاودية - 90000 

طنجة املغرب.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
17  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 240457.
309I

ائتمتنية  يسيوا كونستي

TAWKO
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
قف1 التصفية

ائتمتنية  يسيوا كونستي
49، زنقة لوريي روز، عيا السبع ، 

20590، الدار البيحتء املغرب
TAWKO شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي : 1)، 
ستحة سليمتا عز ي، الطتأق 
6،الشقة 27، إقت ة أتستور - 

20300 البيحتء املغرب.
قف1 التصفية

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
.463829

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 
اقرر ح1  04  ترس 1)1)  املؤرخ في 
ذات  سؤولية  شركة   TAWKO
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد  بلغ 
وعنواا  درهم   30.000 ربسمتلهت 
 قرهت اإلجتمتعي 1)، ستحة سليمتا 
إقت ة   ،27 6،الشقة  الطتأق  عز ي، 
املغرب  البيحتء   20300  - أتستور 

نتيجة لعسر الشر4ك الوحيد.
و عيا:

و  كبتص  يتسيا   السيد)ة( 
عنوانه)ا( 1)، ستحة سليمتا عز ي، 
27، إقت ة أتستور  6،الشقة  الطتأق 
20300 البيحتء املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
و قد ام انعقتد الجمعية الختت ية 
، ستحة  وفي  04  ترس 1)1)  أتتر4خ 
6،الشقة  الطتأق  عز ي،  سليمتا 
27، إقت ة أتستور - 20300 البيحتء 

املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 15 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

ينتير 1)1) احت رقم 761137.

311I

trans lachaal

STE GLOBAL D SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

trans lachaal

 hay rachad bloc 1 nu (73 ،

35111، taza maroc

STE GLOBAL D SARL AU شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

 N 189 وعنواا  قرهت اإلجتمتعي

 HAY OUED EDDAHAB TAZA -

35111 TAZA MAROC

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

5865

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   24

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.GLOBAL D SARL AU

 PIÈCES  : أإيجتز  الشركة  غرض 

 SPÉCIAL POUR MÉTIERS,

 ACCESSOIRES

 OU INSTRUMENTS   

 POUR INDUSTRIES TEXTILES

 (FABRICATION DE( / IMPORT

.  EXPORTS / NÉGOCE

 N 189  : عنواا املقر االجتمتعي 

 HAY OUED EDDAHAB TAZA -

.35000 TAZA MAROC
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بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 
درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : الديب  عمتد  السيد 
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  الديب  عمتد  السيد 
القدس 3  ج 5 رقم 74 اتزة 35000 

اتزة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  الديب  عمتد  السيد 
القدس 3  ج 5 رقم 74 اتزة 35000 

اتزة املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
22  ترس  أتتر4خ  أتتزة   االأتدائية 

1)1) احت رقم 151.
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 FIDUCIAIRE ASSISTANCE EL   ا ئتمتنية الحراش

HARACHE

 LA MAROCAINE CLIM
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفتة شر4ك

 FIDUCIAIRE   ا ئتمتنية الحراش
ASSISTANCE EL HARACHE

71) شترع حمتا الفطواكي سيدي 
يوسف أن علي  راكش ، 40000، 

 راكش املغرب
  LA MAROCAINE CLIM SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 557 
اجزئة العزوز4ة  راكش املغرب - 

40083  راكش املغرب.
وفتة شر4ك

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.74895

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
املؤرخ في 24 دجنبر 2020 ام اإلعالم 
أوفتة الشر4ك   صطفى السعداوي 
 
ً
ابعت الورثة  على  حصصه  اوزيع  و 
بكتوبر   11 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2020 أتلشك1 األتي :

السيد)ة(  حمد السعداوي  ،  16 
حصة .

السيد)ة( السعدية ألعنتية  ،  16 
حصة .

الزهراء  فتطمة  السيد)ة( 
أرخوص، 11 حصة .

السيد)ة( وسيم السعداوي  ،  19 
حصة .

السيد)ة( يتسير السعداوي  ،  19 
حصة .

السيد)ة( يحيى السعداوي  ،  19 
حصة .

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
09  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 1186)1.
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 FIDUCIAIRE ASSISTANCE EL   ا ئتمتنية الحراش

HARACHE

 LA MAROCAINE CLIM
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعييا  سير جديد للشركة

 FIDUCIAIRE   ا ئتمتنية الحراش
ASSISTANCE EL HARACHE

71) شترع حمتا الفطواكي سيدي 
يوسف أن علي  راكش ، 40000، 

 راكش املغرب
  la MAROCAINE CLIM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 557 
اجزئة العزوز4ة  - 40087  راكش 

املغرب.
تعييا  سير جديد للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.74895

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
2020 ام تعييا  24 دجنبر  املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد   سير 

السعداوي رحتل كمسير وحيد
ابعت لوفتة املسير.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
09  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 1186)1.

313I

THALAL CONSULTANTS

BOSC INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة

THALAL CONSULTANTS

 N° (3 RUE TARIK BNOU

 ZIAD APPT N°8 GUELIZ

 MARRAKECH ، 11111،

MARRAKECH MAROC

BOSC INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي كولف 

ا لكيس كراب 1 رقم 16 - 40000 

 راكش املغرب.

ح1 شركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.23253

العتم  الجمع  أمقت�صى 

 (1(1 ينتير   26 في  اإلستثنتئيتملؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  ح1  اقرر 

BOSC INVEST   بلغ  املحدودة 
وعنواا  درهم   151.111 ربسمتلهت 

ا لكيس  كولف  اإلجتمتعي   قرهت 
40000  راكش   -  16 رقم   1 كراب 

املغرب نتيجة ل : اعتدة الهيكلة .

كولف  ب  التصفية  حدد  قر  و 
 40000  -  16 رقم   1 ا لكيس كراب 

 راكش املغرب. 

و عيا:
السيد)ة( زهير   طالل و عنوانه)ا(  

23كليز زنقة طترق اأن ز4تد  شقة رقم 

08 40000  راكش املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

الحدود  اإلقتحتء  وعند   

املخولة  الصالحيتت  على  املفروضة 

ابليغ  و  ح1  املختأرة  لهم  ح1 

العقود و الوثتئق املتعلقة أتلتصفية : 
كولف ا لكيس كراب 1 رقم 16

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

23  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم )11))1.
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CSN MAROC

BENI KHELEF SEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CSN MAROC

 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 11151،

MARRAKECH MAROC

BENI KHELEF SEL   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 

املصلى اتلو4ن  - 83500 اترودانت 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

7545

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 BENI  : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

.  KHELEF SEL

غرض الشركة أإيجتز : - التعدين 

- بعمتل  ختلفة او البنتء .

- التجترة.

شترع   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

اترودانت   83500  - اتلو4ن   املصلى 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ربسمتل   بلغ 

111.111,11 درهم،  قسم كتلتتلي:

 -

 800  : الفتض   اأو  السيد  حمد 

أقيمة 111 درهم.

 200  : الفتض  اأو  اينتس  السيدة 

أقيمة 111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :
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السيدة اأو الفتض اينتس عنوانه)ا( 

هتش  ألوك  الكندر  زنقة   23 قطتع 

الربتط  08 حي الر4تض  11111  رقم 

املغرب.

السيد  حمد اأو الفتض عنوانه)ا( 

م   ي  ح  املسيرة   484 رقم   5 ا 1 

11151 الربتط املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد  حمد اأو الفتض عنوانه)ا( 

م   ي  ح  املسيرة   484 رقم   5 ا 1 

11151 الربتط املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 19 أتتر4خ  أتترودانت   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 248.

315I

AMIATIS CONSEIL

NOVIMAT
اأسيس شركة املستهمة

AMIATIS CONSEIL

اقت ة الحديقة ٬الطتأق الثتلث٬ 

 كتب 53 ٬طر4ق الربتط ٬عيا 

السبع ، 20000، الدار البيحتء 

املغرب

NOVIMAT «شركة املستهمة« 

وعنواا  قرهت االجتمتعي:  كتاب 

الواحة سكو4ر ، طر4ق الواحة ، زنقة 

3، رقم 6 ، الطتأق األول ،  كتب 

رقم 113 -، 20000 الدار البيحتء 

املغرب

إعالا عن اأسيس « شركة 

املستهمة«
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.494587

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 
ام إعداد القتنوا   (1(1 08  ترس 

األست�صي لشركة املستهمة أتملميزات 

التتلية:

شك1 الشركة : شركة املستهمة .

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.NOVIMAT

إعتدة   -  : أإيجتز  الشركة  غرض 

ادو4ر واصنيع بليتف البوليستير.

- املنتجتت العتزلة.

-  واد التنظيف ؛

الغير  نسوجة  املنتجتت   -

الصحية والطبية.

- املنتجتت التقنية الغير  نسوجة 

والتكسية األرضية ؛

- اقييم جميع املنتجتت املتبقية.

- القيتم أجميع عمليتت التصنيع 

بنواع  لجميع  والتخز4ن  والتحو14 

املنتجتت واألشيتء.

 ، والبيع   ، والشراء   ، املتتجرة   -

وسيلة  أأي   ، والتسو4ق   ، والتوزيع 

كتنت، لجميع املنتجتت والبحتئع  ن 

بي نوع ؛

والدراستت  الخد تت  اقديم   -

واألعمتل على اختالف بنواعهت.

بو  سلعة  بي  واصدير  استيراد   -

 نتج بو  تدة بو  عدات  ن بي نوع ؛

- االستحواذ على حصة عن طر4ق 

املشتركة  بو  االند تج  بو  املستهمة 

الوحدات  بو  في األسهم  بو االكتتتب 

بو السندات بو أأي طر4قة بخرى في 

جميع الشركتت بو الشركتت املرابطة 

بغرض  غير  بتشر  بو  بشك1  بتشر 

الشركة ؛

أراءات  جميع  على  الحصول   -

التجتر4ة  والعال تت  االختراع 

اال تيتز  وحقوق  والعمليتت 

والحصر4تت  والوكتالت  والتراخيص 

والودائع واال تيتزات ، ونقلهت وامثيلهت 

واالستحواذ   ، املبتشر بو غير املبتشر 

عليهت أجميع بشكتلهت ؛

في  وكتالت  بو  فروع  إحداث   -

املغرب وفي الخترج..

:  كتاب  االجتمتعي  املقر  عنواا 
الواحة سكو4ر ، طر4ق الواحة ، زنقة 
3، رقم 6 ، الطتأق األول ،  كتب رقم 

113 - 20000 الدار البيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

الشركة  ربسمتل  و4بلغ 

300.000,00 درهم،  قسم كتلتتلي:

 FAMACOLOR :  2.995 الشركة

حصة أقيمة 111,11 درهم للحصة .

 1   : العلج  السالم  عبد  السيد 

حصة أقيمة 111,11 درهم للحصة .

حصة   1   : العلج  حمزة  السيد 

أقيمة 111,11 درهم للحصة .

السيد عمر العلج :  1 حصة أقيمة 

111,11 درهم للحصة .

 1   : العلج  الكر4م  عبد  السيد 

حصة أقيمة 111,11 درهم للحصة .

حصة   1   : العلج  السيد عثمتا 

أقيمة 111,11 درهم للحصة .

بعحتء  جلس  بو  املتصرفوا 

الرقتأة: 

العلج  السالم  عبد  السيد 

العتم  املدير  الرئيس  أصفته)ا( 

شترع   6 اجزئة بر4تج رقم  عنوانه)ا( 

البيحتء  الدار   20000 العتم  املنظر 

املغرب

أصفته)ا(  العلج  حمزة  السيد 
 ، زنقة أن غتزي   2 إداري عنوانه)ا( 

البيحتء  الدار   20000 كتليفورنيت 

املغرب
السيد عمر العلج أصفته)ا( إداري 

 2 كتليفورنيت  اجزئة   56 عنوانه)ا(  

البيحتء  الدار   20000 كتليفورنيت 

املغرب

العلج  الكر4م  عبد  السيد 

اجزئة  عنوانه)ا(   إداري  أصفته)ا( 
كتليفورنيت   09 ، رقم  زنقة 11  بر4تج  

20000 الدار البيحتء املغرب

 راقب بو  راقبي الحستأتت :

 CKF AUDIT & الشركة 

)ا(أصفته خبير  حتسب   CONSEIL

و راقب حستأتت الشركة عنوانه)ا( 

طر4ق   ، الطتأق الثتلث   ،  53  كتب 

السبع  عيا  الحديقة  الربتط  جمع 

20000 الدار البيحتء املغرب

األست�صي  النظتم   قتحيتت 

اوزيع  و  االحتيتطي  أتكو4ن  املتعلقة 

األربتح :

املنصوص  الختصة  اإل تيتزات 

عليهت لك1 شخص :

أقبول   قتحيتت  تعلقة 
افو4ت  لهم  املخول  األشختص 
األسهم وتعييا جهتز الشركة املخول 

له البث في طلبتت القبول :
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 16 أتتر4خ  البيحتء  أتلدار  التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771119.

316I

FIDUCIAIRE EK-HAYLOU NORD SARL AU

PODIUM FITNESS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EK-HAYLOU
NORD SARL AU

 Avenue MOHAMED V ,116
 Résidence HADIKA Bureau N°(

، 91111، TANGER MAROC
PODIUM FITNESS شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي 

أوختلف رقم 360 - 90000 طنجة 
املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
111(95

في  عقد  وثق  ؤرخ  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   1(
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.PODIUM FITNESS
قتعة   : أإيجتز  الشركة  غرض 

الر4تضة .
حي   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
طنجة   90000  -  360 أوختلف رقم 

املغرب.
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بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد  حمد زهير :  1.111 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  زهير  السيد  حمد 

 4 عمترة   8 1  جموعة  العرفتا 

الطتأق الثتني رقم )1 90000 طنجة 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  زهير  السيد  حمد 

 4 عمترة   8 1  جموعة  العرفتا 

الطتأق الثتني رقم )1 90000 طنجة 

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

17  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 240474.

317I

FLASH ECONOMIE

VERGERS DU NFIS
إعالا  تعدد القرارات

VERGERS DU NFIS» SARL«

شركة  حدودة املسؤولية

راسمتلهت 111.111 درهم

املقر االجتمتعي صولح  راكش-  دوار 

جرار- الجمتعة القراو4ة  دائرة 

سويهلة اقليم  راكش

R.C N°: (739

الغير  العتم  املححر  Iأمقت�صى 

قرر   ،2020 فبراير   7 أتتر4خ  عتدي  

شركتء الشركة  ت يلي :

-1  أيتا حول وفتة املرحوم السيد 

 حمد أرادة أتبي

-2  استمرار الشركة  ع الورثة

املتل  لربس  جديد  اوزيع    3-

االجتمتعي

-4  التعدي1 القتنوني املتراب على 

ذلك.

-5  تعييا  دير جديد

-6  تغيير الشك1 القتنوني للشركة

-7  املوافقة على القوانيا الجديدة

القتنوني  الشك1  احو14        8-

ذات  سؤولية  شركة  إلى  للشركة 

 حدودة إلى املجتمع املدني الزراعي 

-9 املوافقة على القوانيا الجديدة      

اإلجراءات  انفيذ  صالحيتت   11-

القتنونية واإلدار4ة واملتلية

IIافو4ت األسهم

ام اقسيم  ابعت لهذه التفو4تتت، 

 VERGERS DU»» شركة  ربسمتل 

NFIS« SARL  على النحو التتلي:

السيدة  ونى أرادة أتبي 19 سهم

السيدة حنتا  أرادة أتبي  19 سهم

 19 أتبي   أرادة  حليمة  السيدة 

سهم

السيدة  فتتحة الكوهن   6 سهم

السيد نجيب  أرادة أتبي   37 سهم

 جموع 111 سهم

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ثم 

15 ترس  أتتر4خ   التجتر4ة أمراكش  

(1(1
احت رقم  3077

األستتذة مليتء العلمي

318I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

FLYING FAST TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعييا  سير جديد للشركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 1 etage  fes vn ، 31111

فتس املغرب

FLYING FAST TRANS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 171 

شترع املنت ة زنقة دار السالم زهور 1 

فتس - 30000 فتس املغرب.

تعييا  سير جديد للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.63979

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

ام تعييا   (1(1 ينتير   15 املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد   سير 

الهمستس اليوبي  بنس كمسير وحيد

ابعت إلقتلة  سير.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

فبراير   25 أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 857.

319I

LEADER FIN

 INTERNATIONAL FREIGHT

SYSTEM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشتء فرع اتبع للشركة

LEADER FIN

زنقة شوفتلي أيترد اإلقت ة فتلروس« 

E« الطتأق الثتني املكتب )1 الدار 

أيحتء، 20500، الدار أيحتء املغرب

 INTERNATIONAL FREIGHT

SYSTEM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 09 ستحة 

اليتسر إقت ة املنصور4ة الطتأق 

1 رقم 2 - 20000 الدارالبيحتء 

املغرب.

إنشتء فرع اتبع للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 

.115397

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

املؤرخ في 02 فبراير 1)1) اقرر إنشتء 

فرع  اتبع للشركة  احت التسمية - و 

 2 بر4د حي  الكتئن أتلعنواا  نطقة  

النتظور املغرب   00000  -  163 زنقة 

دو ة  السيد)ة(   املسير  ن طرف  و 

 حمد .

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 17 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

غشت 1)1) احت رقم 00770538.

320I

العيوا استشترات

SIDINA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

العيوا استشترات

رقم 31 شترع اال ير  والي عبد هللا ، 

70000، العيوا املغرب

SIDINA شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  شروع 

 دينة الوفتق ألوك س رقم 11 - 

70000 العيوا املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

35849

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 24  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.SIDINA

ك1  ت   : أإيجتز  الشركة  غرض 

البنتء،  العت ة،   أتلتجترة  يتعلق 

التصدير و االستيراد و  جتل االاصتل 

و املعلو يتت.

:  شروع  عنواا املقر االجتمتعي 

 -  11 رقم  س  ألوك  الوفتق   دينة 

70000 العيوا املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد نور الدين لوطفي :  1.111 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
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لوطفي  الدين  نور  السيد 

  485 رقم  القدس  حي  عنوانه)ا( 

81111 كلميم املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

لوطفي  الدين  نور  السيد 

  485 رقم  القدس  حي  عنوانه)ا( 

81111 كلميم املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

25  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 915.

3(1I

FIDUCIAIRE OTHMANE

ABDELAZIZ BUS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE

 kenitra ، 11111، KENITRA

MAROC

ABDELAZIZ BUS شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزئة 

قصبة  هدية رقم 1966  القنيطرة 

11111 القنيطرة املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

19(71

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (118 05  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ABDELAZIZ BUS

النق1    : أإيجتز  الشركة  غرض 

الشخ�صي.

اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

القنيطرة    1966 قصبة  هدية رقم 

11111 القنيطرة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد املسعودي عز4ز  :  1.111 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد املسعودي عز4ز  عنوانه)ا( 

عت ر  أورحمة  اوالد  الكر4نييا  دوار 

السفلية  11111 القنيطرة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد املسعودي عز4ز  عنوانه)ا( 

عت ر  أورحمة  اوالد  الكر4نييا  دوار 

السفلية  11111 القنيطرة املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أتلقنيطرة  أتتر4خ 11 بأر14 

118) احت رقم -.

322I

trainning office and accounting advice

AYYILDIZ DECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 trainning office and accounting

advice

 rue 1 etage ( appt 3 tarik ,45

 alkheir bernoussi casablanca،

(1611، casablanca maroc

AYYILDIZ DECO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 79 زنقة 

جتأر إأن حيتا إقت ة كتزا بنفت طتأق 

6 رقم 36 شترع بنفت - 20800 الدار 

البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

195117

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.AYYILDIZ DECO

غرض الشركة أإيجتز : 

اصنيع وبيع االثتث 

االستيراد والتصدير

بعمتل  ختلفة 

والبالستيك األملنيوم   نجترة 

 و الخشب 

وعمو ت جميع العمليتت التجتر4ة 

املنقولة  املنقولة وغير  الصنتعية،   و 

و املتلية املتعلقة أصفة  بتشرة بو غير 

 بتشرة أتملجتالت الستلفة الذكر..
زنقة   79  : عنواا املقر االجتمتعي 

جتأر إأن حيتا إقت ة كتزا بنفت طتأق 
الدار   20800  - 36 شترع بنفت  6 رقم 

البيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

نعيم:  الزهراء   فتطمة  السيدة 

900 حصة أقيمة 111 درهم للحصة.

السيد حميد  نعيم :  111 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

نعيم         الزهراء   فتطمة  السيدة 
عنوانه)ا( حكم 11 زنقة 17 رقم 31 

20800 الدار البيحتء املغرب.

عنوانه)ا(  نعيم  حميد   السيد 
ب  ع   31 رقم   17 زنقة   11 حكم 

20800 الدار البيحتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

نعيم     الزهراء   فتطمة  السيدة 
عنوانه)ا( حكم 11 زنقة 17 رقم 31 

20800 الدار البيحتء املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 11 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم -.

323I

JURIS TANGER

e-citycoco
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

juris tanger

tanger ، 91111، tanger maroc

e-citycoco شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 84 شترع 

 حمد الخت س رقم 22 طنجة 

 TANGER 91111 TANGER

MAROC

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

111681

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.e-citycoco

أيع شراء   : غرض الشركة أإيجتز 

و كراء دراجتت كهربتئية و  ت يشتبههت.

 84  : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 22 رقم  الخت س  شترع  حمد 

 TANGER 90000 TANGER طنجة 

.MAROC

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

حصة   500   : السيد كر4م  هرة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد جمتل الع�صي :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .
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والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

 Karim كر4م  هرة  السيد 

طر4ق   (11 عنوانه)ا(   MOHRA

ليزيزار  11)31 اولوز  فرنست.

 LAACHI الع�صي  جمتل  السيد 
زنقة پور هو    24 عنوانه)ا(   Djemel

31331 كرونتد فرنست.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد كر4م  هرة عنوانه)ا( 11) 

طر4ق ليزيزار  11)31 اولوز  فرنست

السيد جمتل الع�صي عنوانه)ا( 24 
زنقة پور هو  31331 كرونتد فرنست.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

26  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 11781).

324I

املركز املراك�صي لإلرشتد

LE GOT DU SANITAIRE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
افو4ت حصص

املركز املراك�صي لإلرشتد

شقة رقم ٩  دخ1 ب عمترة بنس 

 تجور14 شترع  والي عبد هللا ، 0، 

 راكش املغرب

LE GOT DU SANITAIRE شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي زاو4ة شترع 

عبد الكر4م الخطتبي و عالل الفت�صي 

عمترة 2  ح1 رقم 333 - 40000 

 راكش املغرب.

افو4ت حصص
رقم التقييد في السج1 التجتري -.

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

امت   (1(1 فبراير   24 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

افو4ت السيد )ة( هدية  املنصوري 

111 حصة اجتمتعية  ن بص1 111 

عبد املولى   )ة(  السيد  حصة لفتئدة  

صالحي أتتر4خ 24 فبراير 1)1).

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
26  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 63)))1.

325I

املركز املراك�صي لإلرشتد

LE GOUT DU SANITAIRE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
تعييا  سير جديد للشركة

املركز املراك�صي لإلرشتد
شقة رقم ٩  دخ1 ب عمترة بنس 

 تجور14 شترع  والي عبد هللا ، 0، 
 راكش املغرب

LE GOUT DU SANITAIRE  شركة 
ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي زاو4ة شترع 
عبد الكر4م الخطتبي و عالل الفت�صي 

عمترة 2  ح1 رقم 333 - 40000 
 راكش املغرب.

تعييا  سير جديد للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري -.

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 
ام تعييا  24 فبراير 1)1)  املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد   سير 

صالحي  عبداملولى كمسير وحيد
ابعت لقبول استقتلة املسير.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
26  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 63)))1.

326I

املركز املراك�صي لإلرشتد

LE GOUT DU SANITAIRE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
احو14 املقر االجتمتعي للشركة

املركز املراك�صي لإلرشتد
شقة رقم ٩  دخ1 ب عمترة بنس 

 تجور14 شترع  والي عبد هللا ، 0، 
 راكش املغرب

LE GOUT DU SANITAIRE شركة 
ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي زاو4ة شترع 

عبد الكر4م الخطتبي و عالل الفت�صي 

عمترة 2  ح1 رقم 333 - 40000 

 راكش املغرب.

احو14  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري -.

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

املؤرخ في 24 فبراير 1)1) ام  احو14  

للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

«زاو4ة شترع عبد الكر4م الخطتبي و 

عالل الفت�صي عمترة 2  ح1 رقم 333 

- 40000  راكش املغرب« إلى «كراج 

أتلطتأق األر�صي الدفعة الثتلثة حرف 

 40000  - ات نصرت    49 رقم  س 

 راكش   املغرب«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

26  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 63)))1.

327I

املركز املراك�صي لإلرشتد

LE GOUT DU SANITAIRE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
تغيير نشتط الشركة

املركز املراك�صي لإلرشتد

شقة رقم ٩  دخ1 ب عمترة بنس 

 تجور14 شترع  والي عبد هللا ، 0، 

 راكش املغرب

LE GOUT DU SANITAIRE شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت االجتمتعي زاو4ة شترع 

عبد الكر4م الخطتبي و عالل الفت�صي 

عمترة 2  ح1 رقم 333 - 40000 

 راكش املغرب.

تغيير نشتط الشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري -.

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

ام تغيير   (1(1 فبراير   24 املؤرخ في 

األجهزة  «جترة  الشركة  ن  نشتط 

الصحية « إلى «صنع, أيع و اركيب ك1 

 ت يتعلق أنجترة األليميوم «.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
26  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 63)))1.
328I

املركز املراك�صي لإلرشتد

AZIZ ET MARCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

املركز املراك�صي لإلرشتد
شقة رقم ٩  دخ1 ب عمترة بنس 

 تجور14 شترع  والي عبد هللا ، 0، 
 راكش املغرب

 AZIZ ET MARCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي إقت ة وردة 
ب رقم 24 الطتأق الرابع شترع اأن 
حنب1  - 40000  راكش  املغرب .
احو14  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري -.
أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
املؤرخ في 19 بكتوبر 2020 ام  احو14  
للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
24 الطتأق الرابع  «إقت ة وردة ب رقم 
40000  راكش    - شترع اأن حنب1  
الطتأق   7 « كتب رقم  إلى   » املغرب 
زاو4ة شترع القت�صي   4 األر�صي املنتر 
 40000  - عيتض و شترع  ور4تتنيت  

 راكش   املغرب«.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
15  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 1711)1.
329I

 واق العزوزي

GLOBAL FC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص
 واق العزوزي

 راكش جليز، 40000،  راكش 
املغرب

global fc شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  نترة  ول 
 تجر 3 شترع  حمد الستدس  - 

40000  راكش املغرب
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افو4ت حصص
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.67617
أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
امت   (1(1 06  ترس  في  املؤرخ 

املصتدقة على :
شرع  فوز4ة  )ة(  السيد  افو4ت 
 111 حصة اجتمتعية  ن بص1   99
طيب  )ة(  السيد  لفتئدة   حصة 

اولدجي أتتر4خ 26 فبراير 1)1).
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   
26  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 96)))1.

330I

AUDINEX SARLAU

AYA TELECOM
شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

AUDINEX SARLAU
شترع عبد املو ن و زنقة شتيال، 
طتأق 4، أتمليي -، الدار البيحتء ، 

20042، الدار البيحتء املغرب
AYA TELECOM شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 
الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع واد 
ز4ز الطتأق 3 الشقة 7 بكدال الربتط 

- 11191 الربتط املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
11(111

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 AYA  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.TELECOM

غرض الشركة أإيجتز : أيع بجهزة 
في  أتلتجزئة  واالاصتالت  املعلو تت 

املتتجر املتخصصة.
عنواا املقر االجتمتعي : شترع واد 
ز4ز الطتأق 3 الشقة 7 بكدال الربتط 

- 11191 الربتط املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:
500 حصة    : السيد  حمد شته 

أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -  

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد  حمد شته عنوانه)ا( أتب 
كليفورنيت عمترة الرحتا ط 3 ش 11 
 20000 البيحتء  الدار  طر4ق  كة 

الدار البيحتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيدة  حمد شته عنوانه)ا( أتب 
كليفورنيت عمترة الرحتا ط 3 ش 11 
 20000 البيحتء  الدار  طر4ق  كة 

20000 املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
25  ترس  أتتر4خ  أتلربتط   التجتر4ة 

1)1) احت رقم -.

331I

zarkal & associés

VS3 MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

zarkal & associés
131 شترع عبد املو ن الطتأق 6 رقم 
22 ، 1111)، الدار البيحتء املغرب
VS3 MOROCCO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي زنقة سمية 
اقت ة شهرزاد 3 الطتأق 5 رقم 22 
أتمليي - 0000 الدار البيحتء املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

495603

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 VS3  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.MOROCCO
اقنيتت   -  : غرض الشركة أإيجتز 

وخد تت االاصتل.
- اقنيتت وخد تت االاصتالت عبر 

األقمتر الصنتعية.
زنقة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 5 الطتأق   3 شهرزاد  اقت ة  سمية 
الدار البيحتء   0000  - أتمليي   22 رقم 

املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 Viasat VS3 Holdings الشركة 
 111 حصة أقيمة   Limited :  911

درهم للحصة .
 Viasat Worldwide الشركة 
 111 حصة أقيمة   Limited :  111

درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
 Viasat VS3 Holdings الشركة 
 Royal Pavilion, Limited عنوانه)ا( 
 Tower ( Fourth Floor, Wellesley
 Road, GU11 1PZ 1111 Aldershot

انكلترا.
 Viasat Worldwide الشركة 
 El Camino 6155 )عنوانه)ا Limited
كتليفورنيت   Real Carlsbad 9(119

الواليتت املتحدة اال ر4كية.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيدة Shawn Duffy عنوانه)ا( 
 Paseo Cerro,  9(1(9  6479
Carlsbad الواليتت املتحدة اال ر4كية
عنوانه)ا(   Robert Blair السيد 
 Sienna Court 9(1(9 San  13117

diego الواليتت املتحدة اال ر4كية

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 - أتتر4خ  البيحتء   أتلدار  التجتر4ة 

احت رقم -.

332I

JURIS TANGER

BH FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

JURIS TANGER

. ، 90000، طنجة  غرب

BH FOOD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اقت ة 

 رجتا زنقة أتب ادر4ز رقم 44 طر4ق 

ربتط طنجة  90000 طنجة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

113(55

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 BH  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.FOOD

أيع   : أإيجتز  الشركة  غرض 

االكالت الخفيفة أك1 انواعهت.

اقت ة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 رجتا زنقة أتب ادر4ز رقم 44 طر4ق 

ربتط طنجة  90000 طنجة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 50   : االشهب  اأراهيم  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد حسن  سكور :  50 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .
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والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد اأراهيم االشهب عنوانه)ا( 
 42 رقم   43 عمترة  لواينور  اقت ة 

90000 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  حسن  سكور  السيد 
رقم   (1 اقت ة اأراهيم خلي1 عمترة 

40 90000 طنجة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد اأراهيم االشهب عنوانه)ا( 
 42 رقم   43 عمترة  لواينور  اقت ة 

90000 طنجة املغرب

عنوانه)ا(  حسن  سكور  السيد 
رقم   (1 اقت ة اأراهيم خلي1 عمترة 

40 90000 طنجة املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

فبراير   18 أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1368.

333I

fraga trans

FRAGA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص

fraga trans

 ركب ر4تض زلغة 2 عمترة 2 ، 

90000، طنجة املغرب

FRAGA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  ركب 

سكني 2 ر4تض زلقة 2 عمترة 2 - 

90000 طنجة املغرب.

افو4ت حصص
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.117119

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

امت   (1(1 فبراير   23 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

العيت�صي   )ة(  السيد  افو4ت 

حصة اجتمتعية  ن   500 أوعريش 

السيد  لفتئدة   حصة   500 بص1 

فبراير   23 جواد أوعريش أتتر4خ  )ة( 

.(1(1

)ة(  حمد  السيد  افو4ت 
اجتمتعية  حصة   171 احاللوش 
500 حصة لفتئدة  السيد   ن بص1 
فبراير   23 جواد أوعريش أتتر4خ  )ة( 

.(1(1
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   
25  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 11718).
334I

fraga trans

FRAGA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعييا  سير جديد للشركة

fraga trans
 ركب ر4تض زلغة 2 عمترة 2 ، 

90000، طنجة املغرب
FRAGA TRANS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي املركب 
السكني 2 ر4تض زلقة عمترة 2 - 

90000 طنجة املغرب.
تعييا  سير جديد للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.117119

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
ام تعييا  23 فبراير 1)1)  املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد   سير 

أوعريش جواد كمسير وحيد
ابعت لقبول استقتلة املسير.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
25  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 11718).
335I

املركز املراك�صي لإلرشتد

RAID BUGGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعييا  سير جديد للشركة

املركز املراك�صي لإلرشتد
شقة رقم ٩  دخ1 ب عمترة بنس 

 تجور14 شترع  والي عبد هللا ، 0، 
 راكش املغرب

RAID BUGGY  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي الز4توا 

2 ألوك 1 رقم 27 اكنة الغول  - 
40000  راكش املغرب.

تعييا  سير جديد للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري -.

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
ام تعييا  املؤرخ في 18 فبراير 1)1) 
دادة   سير جديد للشركة السيد)ة( 

 ر4م  كمسير وحيد
ابعت إلقتلة  سير.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
23  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 7)1))1.

336I

MOORISH

YAN GROUP CONSULTING
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

MOORISH
39 شترع لال يتقوت الطتأق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيحتء املغرب
 YAN GROUP CONSULTING

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي زاو4ة 
شترع عبد املو ن و زنقة سمية، 

إقت ة شهرزاد 3 الطتأق 4 الرقم  20 
النخي1   - 20340 الدار البيحتء 

املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
195891

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 05  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 YAN  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.GROUP CONSULTING

خد تت   : أإيجتز  الشركة  غرض 
واكنولوجيت  والتصدير  االستيراد 

املعلو تت.
زاو4ة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
سمية،  زنقة  و  املو ن  عبد  شترع 
الرقم    4 الطتأق   3 شهرزاد  إقت ة 
20 النخي1   - 20340 الدار البيحتء 

املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:
االدري�صي  رشيد  السيد  والي 
هتدي :  111 حصة أقيمة 111 درهم 

للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
االدري�صي  رشيد  السيد  والي 
 1 األنوار  اجزئة  عنوانه)ا(   هتدي 
رحتل  سيدي   3 الطتأق   9 الرقم 

الشتطئ  26600 أرشيد املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
االدري�صي  رشيد  السيد  والي 
 1 األنوار  اجزئة  عنوانه)ا(   هتدي 
رحتل  سيدي   3 الطتأق   9 الرقم 

الشتطئ  26600 أرشيد املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 24 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771531.

337I

SOCIETE  B-One  SARL

 GLOBAL LOGISTIQUE DU
NORD SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

 SOCIETE GLOBAL LOGISTIQUE
DU NORD SARL AU

شترع املقتو ة عمترة 67 الطتأق 
1 شقة 6 طنجة ، 90000، طنجة 

املغرب
 GLOBAL LOGISTIQUE DU

 NORD SARL AU
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شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 

املقتو ة عمترة 67 الطتأق 1 شقة 

6  - 90000 طنجة املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

111573

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

 GLOBAL LOGISTIQUE DU

.NORD SARL AU

غرض الشركة أإيجتز : الخد تت 

اللوجستية

استشترات التسير العقتري.

شترع   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

  6 67 الطتأق 1 شقة  املقتو ة عمترة 

- 90000 طنجة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

حصة   111   : داود  علي  السيد 

أقيمة 1.111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

شترع  السيد علي داود عنوانه)ا( 

 53 عالل أن عبد هللا اقت ة النصر 

ط 5 شقة 54  90000 طنجة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

شترع  السيد علي داود عنوانه)ا( 

 53 عالل أن عبد هللا اقت ة النصر 

ط 5 شقة 54  90000 طنجة املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
24  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 2850.
338I

AUDEC EXPERTISE

AB CONSTRUCTION
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
رفع ربسمتل الشركة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard Zerktouni, ,223
 7éme étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، (1111،

Casablanca Maroc
AB CONSTRUCTION شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 
الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شقة 6 
 بنى 49  دينة الجولف أوسكورة 
املدينة الخحراء - 20000 الدار 

البيحتء املغرب.
رفع ربسمتل الشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.400563

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
ام   2020 يوليوز   11 في  املؤرخ 
قدره  أمبلغ  الشركة  ربسمتل  رفع 
بي  ن  درهم«   1.511.111«
»1.511.111 درهم« إلى «3.000.000 
إجراء  قتصة    : طر4ق  عن  درهم« 
 ع ديوا الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 24 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 6)7715.
339I

AUDEC EXPERTISE

GAMMA TRANSIT
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
افو4ت حصص

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard Zerktouni, ,223
 7éme étage, bur 7, Quartier

 Racine, Casablanca ، (1111،

Casablanca Maroc

GAMMA TRANSIT شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 353 

بنج1 أوليفترد  حمد 5 و  أوليفترد 

املقتو ة في الطتأق الثتلث رقم 6 و 7 

- 20000 الدار البيحتء املغرب.

افو4ت حصص
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.62067

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

امت   (1(1 فبراير   23 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

سعيد قموري  )ة(  افو4ت السيد 

حصة اجتمتعية  ن   8.000 العلمي 

السيد  20.000 حصة لفتئدة   بص1 

 23 )ة( عثمتا قموري العلمي أتتر4خ 

فبراير 1)1).

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   

 24 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 7)7715.

340I

ر زي لالستشترات

 SOCIÉTÉ DES TRAVAUX

 INDUSTRIELS ET

FOURNITURE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

ر زي لالستشترات

شترع 24 نونبر عمترة حمدي ولد 

الرشيد الطتأق رقم 11 شقة رقم 11 

العيوا ، 70000، العيوا املغرب

 société des travaux industriels

et fourniture شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع ام 

السعد عمترة 48 الطتأق الثتلث رقم 

11 العيوا - 70000 العيوا املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

35787

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 19  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

 société des travaux industriels et

.fourniture

غرض الشركة أإيجتز : أيع و شراء 

املعدات الصنتعية و قطع الغيتر.

: شترع ام  عنواا املقر االجتمتعي 

السعد عمترة 48 الطتأق الثتلث رقم 

11 العيوا - 70000 العيوا املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

أيحمتا   الزهراء  فتطمة  السيدة 

سيدي  عي�صى  أن  ايت  عنوانه)ا( 

ايفلت    15111 عبد الرزاق ايفلت  

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

أيحمتا   الزهراء  فتطمة  السيدة 

عنوانه)ا( ايت أن عي�صى سيدي عبد 

الرزاق ايفلت  15111 ايفلت  املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

22  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 1)1)/871.

311I
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M’rirt Conseil SARL AU

STE RAJI & BALKHOU SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص

M›rirt Conseil SARL AU
239 زنقة 7 حي النهحة  ر4رت ، 

54450،  ر4رت املغرب
 STE RAJI & BALKHOU SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي ايت احمتد 
ايت عز4زة جمتعة الحمتم - 54450 

خنيفرة املغرب.
افو4ت حصص

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.3643

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
امت   (1(1 11  ترس  في  املؤرخ 

املصتدقة على :
افو4ت السيد )ة( حستين  أتلخو 
260 حصة اجتمتعية  ن بص1 300 
حصة لفتئدة  السيد )ة( عبد السالم 

الراجي أتتر4خ 11  ترس 1)1).
حستين أتلخو  )ة(  افو4ت السيد 
 300 حصة اجتمتعية  ن بص1   40
حصة لفتئدة  السيد )ة( انور الراجي 

أتتر4خ 11  ترس 1)1).
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   
االأتدائية أخنيفرة  أتتر4خ 25  ترس 

1)1) احت رقم 1)1)/9)1.

342I

HORICOM

Z.A.S COM CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص

HORICOM
(1AV HASSAN II APPT N°1 VN-
 MEKNES ، 51111، MEKNES

MAROC
Z.A.S COM CONSULTING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  ح1 رقم 
3 اجزئة رقم 2 اجزئة كت يليت قطتع 
ب شطر 1 - 50000  كنتس املغرب .

افو4ت حصص

رقم التقييد في السج1 التجتري 

.1573

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

امت   (1(1 05  ترس  في  املؤرخ 

املصتدقة على :

زنتوتي  بنس  )ة(  السيد  افو4ت 

 500 حصة اجتمتعية  ن بص1   83

حصة لفتئدة  السيد )ة( ب يا زنتوتي 

أتتر4خ 05  ترس 1)1).

زنتوتي  بنس  )ة(  السيد  افو4ت 

 500 حصة اجتمتعية  ن بص1   83

عتدل  )ة(  السيد  لفتئدة   حصة 

أوطتلب  أتتر4خ 05  ترس 1)1).

زنتوتي  بنس  )ة(  السيد  افو4ت 

 500 حصة اجتمتعية  ن بص1   84

يتسيا   )ة(  السيد  لفتئدة   حصة 

حر4ص أتتر4خ 05  ترس 1)1).
زهير  نصور  )ة(  السيد  افو4ت 

 500 حصة اجتمتعية  ن بص1   83

حصة لفتئدة  السيد )ة( ب يا زنتوتي 

أتتر4خ 05  ترس 1)1).
زهير  نصور  )ة(  السيد  افو4ت 

 500 حصة اجتمتعية  ن بص1   84

عتدل  )ة(  السيد  لفتئدة   حصة 

أوطتلب  أتتر4خ 05  ترس 1)1).
زهير  نصور  )ة(  السيد  افو4ت 

 500 حصة اجتمتعية  ن بص1   83

يتسيا   )ة(  السيد  لفتئدة   حصة 

حر4ص أتتر4خ 05  ترس 1)1).

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   

25  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمكنتس  

1)1) احت رقم 51715.

343I

HORICOM

Z.A.S COM CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعييا  سير جديد للشركة

HORICOM

(1AV HASSAN II APPT N°1 VN-

 MEKNES ، 51111، MEKNES

MAROC

  Z.A.S COM CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  ح1 رقم 
3 اجزئة رقم 2 اجزئة كت يليت قطتع 
ب شطر 1 - 50000  كنتس املغرب.

تعييا  سير جديد للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.51715
أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
ام تعييا  05  ترس 1)1)  املؤرخ في 
 سير جديد للشركة السيد)ة( زنتوتي 

ب يا و أوطتلب عتدل  كمسير آخر
ابعت لقبول استقتلة املسير.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
25  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمكنتس  

1)1) احت رقم 1573.
344I

laafou service et equipements

 LAAFOU SERVICE ET
EQUIPEMENTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

laafou service et equipements
 Essaada route sidi bouzid res 11
 janvier appt N°31 ، (1111، EL

JADIDA MAROC
 LAAFOU SERVICE ET

EQUIPEMENTS  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 Essaada وعنواا  قرهت اإلجتمتعي
 route sidi bouzid res 11 janvier
 appt n°31   - (1111 EL JADIDA

MAROC
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

16787
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   2020 يوليوز   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 
 LAAFOU SERVICE ET  :

. EQUIPEMENTS

 : أإيجتز  الشركة  غرض 

 promotion immobilière,

 exploitation des bains maures ,

.   ,centre de soins et beauté

 Essaada : عنواا املقر االجتمتعي

 route sidi bouzid res 11 janvier

 appt n°31   - (1111 EL JADIDA

.MAROC

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

900 حصة    : السيدة هجر لعفو 

أقيمة 111 درهم للحصة .

السيدة حتجي حيتة  :  111 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  لعفو   هجر  السيدة 

الوفتق   اجوئة  الزهور  اقت ة  ب  فيال 

24000 الجديدة املغرب.

عنوانه)ا(  حيتة   حتجي  السيدة 

الوفتق   اجوئة  الزهور  اقت ة  ب  فيال 

24000 الجديدة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

و واطن  سيري الشركة:

السيدة هجر لعفو عنوانه)ا( فيال ب 

اقت ة الزهور اجوئة الوفتق  24000 

الجديدة املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 18 أتتر4خ  أتلجديدة   االأتدائية 

غشت 2020 احت رقم 25224.

345I

LE PUBLICATEUR LEGAL

NOOR CHEMISTRY
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
ح1 شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL

التجزئة 6 الزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

الدار البيظتء التجزئة 6 الزنقة 51 
رقم 8 ق.ج الدار البيظتء، 20450، 

الدار البيظتء املغرب
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NOOR CHEMISTRY  شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 202 

شترع عبد املؤ ن إقت ة رقم 5 الدار 
البيحتء  - 20250 الدار البيحتء  

املغرب .
ح1 شركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.368757

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 
اقرر   (1(1 فبراير   16 في  املؤرخ 
ذات  سؤولية  حدودة  ح1 شركة 
 NOOR الوحيد  الشر4ك  ذات 
ربسمتلهت  CHEMISTRY    بلغ 
وعنواا  قرهت  درهم   111.111
املؤ ن  عبد  شترع   202 اإلجتمتعي 
إقت ة رقم 5 الدار البيحتء  - 20250 
 : ل  نتيجة  املغرب   البيحتء   الدار 

اصفية حبية.
 202 ب  التصفية  حدد  قر  و 
5 الدار  شترع عبد املؤ ن إقت ة رقم 
البيحتء   الدار   20250  - البيحتء  

املغرب . 
و عيا:

فوزي   حمد  جمتل  السيد)ة( 
حوفت الوسطية   طتلقه و عنوانه)ا( 
الوسطية   حوفت   (18(1 االردا 

األردا كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتحتء الحدود املفروضة 
لهم  ح1  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  و  ح1  املختأرة 

الوثتئق املتعلقة أتلتصفية : -
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 24 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771691 .
346I

JAFARABOUDI SARL

JAFARABOUDI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

JAFARABOUDI SARL
دوار السواح1 سوع التالاتء الغرب 
، 1)111، سوق االربعتء الغرب 

املغرب

jafaraboudi sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي دوار 

السواح1  سوق االربعتء الغرب 

1)111 سوق االربعتء الغرب املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

27075

في  عقد  وثق  ؤرخ  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 05  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.jafaraboudi sarl

نق1   : أإيجتز  الشركة  غرض 

املستخد يا .

دوار   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

الغرب  االربعتء  سوق  السواح1  

1)111 سوق االربعتء الغرب املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 600   : عبودي  السيد  حمد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 400   : بعبوش  سعيد  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد  حمد عبودي : 600 أقيمة 

111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  عبودي  السيد  حمد 

الغرب  س.ب.غ 1)111 سوق االربعتء 

املغرب.

عنوانه)ا(  بعبوش  سعيد  السيد 

الغرب  س.ب.غ 1)111 سوق االربعتء 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  عبودي  السيد  حمد 
الغرب  س.ب.غ 1)111 سوق االربعتء 

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
الغرب   االربعتء  بسوق  االأتدائية 
رقم  احت   (1(1 24  ترس  أتتر4خ 

.202

347I

 كتب الدكتور العبودي عبد العز4ز خبير قحتئي في 

املحتسبة على الصعيد الوطني

باب الحد
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 كتب الدكتور العبودي عبد العز4ز 
خبير قحتئي في املحتسبة على 

الصعيد الوطني
 لعب الخي1  يداا الفروسية 

ستأقت ا تم  خبزة روزالي أجتنب  
اقت ة الفردوس الطتأق االول فتس ، 

30000، فتس املغرب
أتب الحد شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  ح1 
أتلطتأق السفلي  كراج بغتل أتب 
الحد خاللفة اتونتت - 34000 

اتونتت املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
1819

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   09
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
أتب   : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

الحد.
غرض الشركة أإيجتز : اتجر  واد 

أنتء أتلتقسيط.

:  ح1  االجتمتعي  املقر  عنواا 
أتب  بغتل  كراج  السفلي   أتلطتأق 
الحد خاللفة اتونتت - 34000 اتونتت 

املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
عبد  حقوني  إدري�صي  السيد 
 111 أقيمة  حصة   1.111 العز4ز:  

درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد إدري�صي حقوني عبد العز4ز 
6 رقم  2 ألوك  عنوانه)ا( حي القدس 

)11 اتزة 35020 اتزة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد إدري�صي حقوني عبد العز4ز 
6 رقم  2 ألوك  عنوانه)ا( حي القدس 

)11 اتزة 35020 اتزة املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
09  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتتونتت  

1)1) احت رقم 1)1)/6).
348I

AUDEC EXPERTISE

GAMMA TRANSIT
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
احو14 الشك1 القتنوني للشركة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard Zerktouni, ,223
 7éme étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، (1111،

Casablanca Maroc
GAMMA TRANSIT شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
و عنواا  قرهت االجتمتعي 353 

بنج1 أوليفترد  حمد 5 و  أوليفترد 
املقتو ة في الطتأق الثتلث رقم 6 و 

7 - 20000 الدار البيحتء .
احو14 الشك1 القتنوني للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.62067
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أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

املؤرخ في 23 فبراير 1)1) ام احو14 

الشك1 القتنوني للشركة  ن «شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

«شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 24 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 7)7715.

349I

فيكوج دو سوس ش م م للشر4ك الوحيد

أالنيت انوفتسيوا ش م م - 

 PLANETE INNOVATION

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

فيكوج دو سوس ش م م للشر4ك 

الوحيد

45، شترع العقبة، ، 44000، 

الصو4رة املغرب

أالنيت انوفتسيوا ش م م - 

  PLANETE INNOVATION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شقة 

أتلسطض رقم 330 اجزئة الرونق - 

44000 الصو4رة املغرب.

احو14  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.(681

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

املؤرخ في 22 فبراير 1)1) ام  احو14  

للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

اجزئة   330 رقم  أتلسطض  «شقة 

املغرب«  الصو4رة   44000  - الرونق 

إلى «امللك املسمى «بيوب« أرقم 113 

 - الرونق  اجزئة  السفلي،  الطتأق 

44000 الصو4رة  املغرب«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أتلصو4رة  أتتر4خ 26  ترس 

1)1) احت رقم 115.

350I

kamil affaires consulting group sarl au

HGKA SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعييا  سير جديد للشركة

 kamil affaires consulting group
sarl au

 jnanat 3 operation erac n°19
 1er etage ainitti marrakech ،

11111، marrakech maroc
HGKA SERVICES  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي الطتأق 
االول رقم 19 جنتنتت 3 عملية 

ايراك عيا اطي  راكش - 40000 
 راكش املغرب.

تعييا  سير جديد للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.85477
أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
ام تعييا  املؤرخ في 11  ترس 1)1) 
 سير جديد للشركة السيد)ة( هتليلي 

عبد الفتتح  كمسير آخر
ابعت لقبول استقتلة املسير.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
25  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 3690.

351I

MOORISH

 TRAVAUX TECHNIQUE
 ENERGIE DIVERS*T.T.E.D

S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

MOORISH
39 شترع لال يتقوت الطتأق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيحتء املغرب
 TRAVAUX TECHNIQUE

 ENERGIE DIVERS*T.T.E.D
S.A.R.L  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع عبد 
الكر4م الخطتبي اقت ة جواد 119 
الطتأق 3 شقة 43 كليز  راكش 

40000  راكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(783

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 29  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

 TRAVAUX TECHNIQUE  :

 ENERGIE DIVERS*T.T.E.D

. S.A.R.L

الطتقة    : أإيجتز  غرض الشركة 

الحوئية العت ة

الر4تح  بو  الشمسية  الطتقة   •

)اإلصالح(
• العزل الحراري ، العزل ، العزل 

بو الدختا الصنتعي ) قتول(.

شترع   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

جواد  اقت ة  الخطتبي  الكر4م  عبد 

119 الطتأق 3 شقة 43 كليز  راكش 

40000  راكش املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 50   : نجم  بيت  السيد  حمد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد يوسف ر4دال :  50 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد  حمد بيت نجم عنوانه)ا( 

 راكش 40000  راكش املغرب.

عنوانه)ا(  ر4دال  يوسف  السيد 

اقت ة البهجة سعتدة 40000  راكش 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد  حمد بيت نجم عنوانه)ا( 

 راكش 40000  راكش املغرب.

عنوانه)ا(  ر4دال  يوسف  السيد 

اقت ة البهجة سعتدة 40000  راكش 

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

25  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 191))1.

352I

socogese

»LOTIVIT«

شركة ذات املسؤولية املحدودة

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

socogese

 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 31111، Fès

Maroc

»LOTIVIT« شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  كتب رقم 

36 الطتأق الخت س عمترة فحتء 

 تر4نت زاو4ة زنقة طترق أن ز4تد و 

زنقة عبد الكر4م أنجلوا - 30000 

فتس املغرب.

احو14  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 

.61(19

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

املؤرخ في 02 فبراير 1)1) ام  احو14  

للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

الخت س  الطتأق   36 رقم  « كتب 

عمترة فحتء  تر4نت زاو4ة زنقة طترق 

أن ز4تد و زنقة عبد الكر4م أنجلوا 

«املركز  إلى  فتس املغرب«   30000  -

التجتري الفيالج املح1 رقم 3. الطتأق 

األول رقم 435 كتليفورنيت طر4ق عيا 

الشقف - 30000 فتس  املغرب«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

26  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1/1111)1).

353I
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office notarial

SYSTROM
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

office notarial

 angle Bd zerktouni et la

 corniche marina center

 casablanca، (1111، casablanca

maroc

SYSTROM شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي الدار 

البيحتء 265 شترع الزرقطوني 

اقت ة شم�صي الطتأق التتسع رقم 

92 - 20000 الدار البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

196181

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 09  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.SYSTROM

التصدير   : غرض الشركة أإيجتز 

واالستيراد.

الدار   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

البيحتء 265 شترع الزرقطوني اقت ة 

 -  92 رقم  التتسع  الطتأق  شم�صي 

20000 الدار البيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  شفي1  بست ة  السيد 
طه  زنقة   131 رقم  البيحتء  الدار 

حسيا 20000 الدار البيحتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  شفي1  بست ة  السيد 
طه  زنقة   131 رقم  البيحتء  الدار 

حسيا 20000 الدار البيحتء املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 25 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771758.

354I

 كتب األستتد لحلو

ADIAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص

 كتب األستتد لحلو

 Rue Ali ben Abi Taleb, 37

 Résidence Parisette Quartier

 ،Parc de la Ligue Arabe ، (1111

الدارالبيحتء املغرب

ADIAS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 6 زنقة 

فنزيالند الطتأق الثتني الشقة 4 حي 

املستشفيتت - 20000 الدارالبيحتء 

املغرب.

افو4ت حصص

رقم التقييد في السج1 التجتري -.

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

امت   2020 دجنبر   31 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

ولد  )ة(  حمد  السيد  افو4ت 

 حمد مليا 511 حصة اجتمتعية  ن 

السيد  لفتئدة   حصة   1.111 بص1 

)ة( Crystal  Groupِ أتتر4خ 31 دجنبر 

.2020

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   

 22 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771198.

355I

ALTA COMPTA

شعبي اوتياج
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

ALTA COMPTA
 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS
 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS،

91111، TANGER MAROC
شعبي اوايتج  شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 

فتس زنقة  صر رقم 9  كرر طنجة - 
90000 طنجة املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
111637

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 09  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
شعبي   : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

اوايتج .
اوزيع   : أإيجتز  الشركة  غرض 

األدوات الصنتعية.
شترع   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
9  كرر طنجة  فتس زنقة  صر رقم 

- 90000 طنجة املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد  صطفى لوزار  عنوانه)ا( 
04 طنجة  رقم  حي الزاودية زنقة 11 

90000 طنجة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد  صطفى لوزار  عنوانه)ا( 

04 طنجة  رقم  حي الزاودية زنقة 11 

90000 طنجة املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

25  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 915).

356I

ZIDANE PUB

ZIDANE PUB
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

ZIDANE PUB

 N 1(18 RUE 86 OUJAH

 AROUSSE N 1(18 RUE 86

 OUJAH AROUSSE، 51111،

MEKNES maroc

ZIDANE PUB شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

 N 1(18 وعنواا  قرهت اإلجتمتعي

 RUE 86 OUJAH AROUSSE

 MEKNES 51111 MEKNES

MAROC

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

52657

في  عقد  وثق  ؤرخ  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   25

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ZIDANE PUB

 : أإيجتز  الشركة  غرض 

.PUBLICITE
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 N 4208  : عنواا املقر االجتمتعي 
 RUE 86 OUJAH AROUSSE
 MEKNES 50000 MEKNES

.MAROC
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 LOUKILI MOHAMED السيد 
 111 ZIDANE :  900 حصة أقيمة 

درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
 LOUKILI MOHAMED السيد 
 N 4208 RUE عنوانه)ا(   ZIDANE
 86 OUJAH AROUSSE 50000

.MEKNES MAROC
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
 LOUKILI MOHAMED السيد 
 N 4208 RUE عنوانه)ا(   ZIDANE
 86 OUJAH AROUSSE 50000

MEKNES MAROC
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
التجتر4ة أمكنتس  أتتر4خ - احت رقم 

.-
357I

CAF MAROC

SASPAK MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°(1 CASTILLA
 (° ETG N° 7 TANGER ، 91111،

TANGER MAROC
SASPAK MOROCCO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 61 شترع 
اللة يتقوت زاو4ة  صطفى املعتني 
الطتأق 2 رقم 62 - 20090  الدار 

البيحتء املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

191119

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   2020 بكتوبر   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.SASPAK MOROCCO

غرض الشركة أإيجتز : أيع واوزيع 

البالستيكية  املنتجتت  واصنيع 

أتإلضتفة إلى جميع خد تت سلسلة 

التور4د ذات الصلة.

عنواا املقر االجتمتعي : 61 شترع 

املعتني  زاو4ة  صطفى  يتقوت  اللة 
الدار    20090  -  62 رقم   2 الطتأق 

البيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  198.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد ر4تض صبرا  :  990 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

أتكتجيا  ينت  ااالنتيك  الشركة 

هولدينغ ليميتتد :  990 حصة أقيمة 

111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  صبرا   ر4تض  السيد 

 ، شترع جستنيتا   ، الطتأق العتشر 

 0000 كليمنصو     ،  بنى جستنيتا 

أيروت لبنتا.

أتكتجيا  ينت  ااالنتيك  الشركة 

 ،2427 عنوانه)ا(  ليميتتد  هولدينغ 
ريسكو 03 ،24 أرج السيال، ،  يداا 

سوق بأوظبي العتلمي ، جز4رة املتر4ة  

111999  بأو ظبي   اإل ترات العربية 

املتحدة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السبتعي  القتدر  عبد  السيد 

حي السور4يا زنقة احمد  عنوانه)ا( 

طنجة    90000  16 رقم  السكيرج 

املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 19 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

فبراير 1)1) احت رقم 6390.

358I

GLOBE FIDUCIAIRE

ALHAMAD
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE

11  شترع الزرقطوني الطتأق 9 رقم 

18 ، 1111)، الدار البيحتء املغرب

ALHAMAD شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 7 شترع 

بحمد اوكي ط 2 الدار البيحتء - 

20000 الدار البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

196119

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ALHAMAD

استيراد   : أإيجتز  الشركة  غرض 

واصدير وتسو4ق جميع بنواع ديكور.

شترع   7  : عنواا املقر االجتمتعي 

 - البيحتء  الدار   2 ط  اوكي  بحمد 

20000 الدار البيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

الدين  حمد علي  السيد عصتم 

 111 أقيمة  حصة   1.111   : حمتد 

درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

الدين  حمد علي  السيد عصتم 

حمتد عنوانه)ا( ١٨ش جت عه الدول 

الجيزة   1(511 العجوزة  العربيه 

 صر.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

الدين  حمد علي  السيد عصتم 

حمتد عنوانه)ا( ١٨ش جت عه الدول 

الجيزة   1(511 العجوزة  العربيه 

 صر

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 26 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 111)77.

359I

FIDUCIAIREJAD

 CALIYA INTERPRETATION

sarl au
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

FIDUCIAIREJAD

 RESIDENCE JAOUHARA

 1°ETAGE APPT N°5 AVENUE

 ALLAL EL FASSI MARRAKECH،

MAROC 40000،  راكش

 CALIYA INTERPRETATION sarl

au شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع اأن 

سينت عمترة رقم 79 الطتأق االثتني 

شقة رقم 06 اكدال  - 11191 

الربتط املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

151739



7807 الجريدة الرسميةعدد 5659 - فتاض ر حتا )111 )11 بأر14 1)1)) 

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   17

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

 CALIYA INTERPRETATION sarl

.au

الترجمة   : أإيجتز  الشركة  غرض 

اأجير  و  أيع  و  الترجمة  و  الفور4ة 

وانظيم  الفور4ة  الترجمة   عدات 

اللقتءات .

عنواا املقر االجتمتعي : شترع اأن 

االثتني  الطتأق   79 سينت عمترة رقم 

شقة رقم 06 اكدال  - 11191 الربتط 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : الديرة   السيد عثمتا 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  الديرة   السيد عثمتا 

شترع   02 رقم  س  ألوك   23 قطتع 

الربتط   11111 الر4تض  حي  الصبير 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  الديرة   السيد عثمتا 

شترع   02 رقم  س  ألوك   23 قطتع 

الربتط   11111 الر4تض  حي  الصبير 

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

26  ترس  أتتر4خ  أتلربتط   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 161)11.

360I

FARAH SA TECH SARLAU

FARAH SA TECH
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

FARAH SA TECH SARLAU

 HAY ASALAM G 3 N°71 TIFLET

، 15111، TIFLET MAROC

FARAH SA TECH شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي السالم 

 جموعة 3 رقم 71  ايفلت 15111 

ايفلت املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

811

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 02  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 FARAH : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.SA TECH

:  قتولة  أإيجتز  الشركة  غرض 

اإلنشتئية-   األعمتل  في  ختلف 

خد ة  اطو4ر اكنولوجيت املعلو تت- 

أيع  خترجية-  أمصتدر  االستعتنة 

املعلو تاية  املعدات  و  البر جيتت 

-اركيب كت يرات املراقبة..

حي   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
ايفلت    71 رقم   3 السالم  جموعة 

15111 ايفلت املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : السيدة سترة الزرداني 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيدة سترة الزرداني عنوانه)ا( 

 1 رقم   22 عمترة  رشيد  حي  والي 

الدارالبيحتء   20660 البيحتء  اوه 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيدة سترة الزرداني عنوانه)ا( 

 1 رقم   22 عمترة  رشيد  حي  والي 

الدارالبيحتء   20660 البيحتء  اوه 

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

29  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتيفلت  

1)1) احت رقم 96.

361I

FLASH ECONOMIE

IMELLE PRESTIGE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
ح1 شركة

 IMELLE PRESTIGE

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

ربسمتلهت:111.111 درهم

 قرهت اإلجتمتعي: 167 شترع عبد 

املو ن إقت ة اليمت ة)ب( الطتأق 1 

رقم 2  الدار البيحتء

ح1 شركة

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

املؤرخ   IMELLE PRESTIGE لشركة 

أتتر4خ 28 فبراير 1)1) قرر :

-ح1 الشركة

عتدل  لوعي  السيد  -تعييا 

كمصفي للشركة 

الدار  في  التصفىة  حدد  قر    

البيحتء درب الحر4ة ألوك 18) رقم 

244 الحي الحسني- 

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 23 أتتر4خ  البيحتء  أتلدار  التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771335

362I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

STE AMACHET CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتض زنقة ينبع رقم 32 العيوا ، 
70000، العيوا املغرب

STE AMACHET CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 
اال ير  والي عبد هللا رقم 08 ستحة 
الحر4ة زنقة الوم رقم 11 - 70000 

العيوا املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

35751
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.AMACHET CAR
كراء   : أإيجتز  الشركة  غرض 

السيترات  ن دوا ستئق .
شترع   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
08 ستحة  اال ير  والي عبد هللا رقم 
 70000  -  11 الحر4ة زنقة الوم رقم 

العيوا املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 500   : العمتري  السيد  حمد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
السيد عتدل نتشط :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .
 500  : العمتري  السيد  حمد 

أقيمة 111 درهم.
500 أقيمة   : السيد عتدل نتشط 

111 درهم.
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والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد عتدل نتشط عنوانه)ا( حي 
العيوا   03 رقم  اترو ة  زنقة  الفتض 

70000 العيوا املغرب.

السيد  حمد العمتري  عنوانه)ا( 

رقم   02 شترع  والي عبد هللا عمترة 

02  70000 العيوا املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  حمت ة  لبنى  السيدة 

80 البرنو�صي  8 رقم  9  دخ1  انت�صي 
20000 الدار البيحتء  العيوا

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

أتتر4خ 19  ترس  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 1)/851.

363I

CECOGEL / SARL

DAILY NAVETTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 61111، OUJDA

MAROC

DAILY NAVETTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي وجدة، 

زنقة الدار البيحتء رقم 36، اقت ة 

قهوي عمر الشقة رقم 1 الطتأق 

األول. - 60000 وجدة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

369(1

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 DAILY : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.NAVETTE

نق1   : أإيجتز  الشركة  غرض 

األفراد..

وجدة،   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
اقت ة   ،36 رقم  البيحتء  الدار  زنقة 

الطتأق   1 رقم  الشقة  عمر  قهوي 

األول. - 60000 وجدة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 500   : عمروش  سهتم  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد عبد القتدر قعالوي :  500 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 500  : عمروش  سهتم  السيد 

أقيمة 111 درهم.

 500  : السيد عبد القتدر قعالوي 

أقيمة 111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :

السيدة سهتم عمروش عنوانه)ا( 
زنقة   30 رقم   2 اجزئة نجد  وجدة، 

وجدة   60000 يحيى  سيدي  بفوء 

املغرب.
قلعتوي  القتدر  عبد  السيد 

األ 1  اجزئة  وجدة،  عنوانه)ا( 

السعيدية. 60000 وجدة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيدة سهتم عمروش عنوانه)ا( 
زنقة   30 رقم   2 اجزئة نجد  وجدة، 

وجدة   60000 يحيى  سيدي  بفوء 

املغرب
قلعتوي  القتدر  عبد  السيد 

األ 1  اجزئة  وجدة،  عنوانه)ا( 

السعيدية 60000 وجدة املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

26  ترس  أتتر4خ  أوجدة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1139.

364I

زوبير أوتغمتس

STE MDA JAH ADA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

زوبير أوتغمتس
اكنول املركز اتزة ، 35050، اتزة 

املغرب
STE MDA JAH ADA  شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي 

الحسني  جموعة ب رقم 181 اتزة - 
35000 اتزة املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
5875

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   23
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. MDA JAH ADA
 : أإيجتز  الشركة  غرض 
 Transport de marchandises par

 automobiles dont le
 tonnage agrée est inferieur   
 à15  tonnes /travaux divers ou
 constructions / importation et

. exportation
حي   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
الحسني  جموعة ب رقم 181 اتزة - 

35000 اتزة املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : أركتت   السيد  حمد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  أركتت  السيد  حمد 
اتزة   31 رقم   1( 2  جموعة  التقدم 

العليت  35000 اتزة  املغرب .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  أركتت  السيد  حمد 
اتزة   31 رقم   1( 2  جموعة  لتقدم 

العليت  35000 اتزة املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
23  ترس  أتتر4خ  أتتزة   االأتدائية 

1)1) احت رقم )16.
365I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 BUILDING PROMOTION
 ET CONSTRUCTION

IMMOBILIERE
إعالا  تعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شترع  ور4تتنيت صندوق البريد 
2609 ، 40000،  راكش املغرب
 BUILDING PROMOTION

 ET CONSTRUCTION
IMMOBILIERE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنواا  قرهت االجتمتعي: 20 زنقة 

اأن عتئشة - جيليز - 40000  راكش 
املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«
رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.11(195
أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 30 دجنبر 2020
ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 
رفع الربسمتل االجتمتعي الذي يبلغ 
درهم  قسم   111.111,11 حتليت 
اجتمتعية  ن  حصة   1.111 على 
درهم للحصة الواحدة   111,11 فئة 
و حرر أكت له أمبلغ  8.000.000,00 
درهم لرفعه إلى 8.111.111,11 درهم 
 ن خالل اقديم عقتر  ن املمتلكتت 
إصدار  بي  للشركتء،  الختصة 
جديدة  اجتمتعية  حصة   80.000

أقيمة 111,11 درهم للواحدة.
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وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 
النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 
7  ن  6 و  املوافقة على تعدي1 املواد 

القتنوا األست�صي للشركة
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
29  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 336))1.
366I

BIG ACCOUNTING

RAYABAK TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

BIG ACCOUNTING
 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B
 ،90000 ،52/ENTRE SOL N 1

TANGER MAROC
RAYABAK TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي نجيبة 
شترع 88 رقم 11 الطتأق السفلي - 

90000 طنجة املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(955
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.RAYABAK TRANS
نق1   : أإيجتز  الشركة  غرض 

البحتئع املحلي والدولي.
عنواا املقر االجتمتعي : حي نجيبة 
 - الطتأق السفلي   11 رقم   88 شترع 

90000 طنجة املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيدة حميحيم نو4نو وفتء : 500 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة.

500 حصة    : السيد نو4نو رشيد 

أقيمة 111 درهم للحصة .

 : وفتء  نو4نو  حميحيم  السيدة 

500 أقيمة 111 درهم.

أقيمة   500  : السيد نو4نو رشيد 

111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :

وفتء  نو4نو  حميحيم  السيدة 

أحراو4يا  نو4نويش  دوار  عنوانه)ا( 

90000 طنجة املغرب.

السيد نو4نو رشيد عنوانه)ا( دوار 

طنجة   90000 أحراو4يا  نو4نويش 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

وفتء  نو4نو  حميحيم  السيدة 

أحراو4يا  نو4نويش  دوار  عنوانه)ا( 

90000 طنجة املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

فبراير   1( أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 239273.

367I

Synergie Experts

MOROCCOLIDAYS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف1 التصفية

Synergie Experts

49, زنقة جوا جورس, حي غواييه ، 

20060، الدار البيحتء املغرب

MOROCCOLIDAYS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي : شترع 

يعقوب املنصور و زنقة حتج جياللي 

العوفير، الطتأق السفلي رقم 16، 

املعتر4ف - 20000 الدار البيحتء 

املغرب.

قف1 التصفية

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

.(53161

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

2020 اقرر ح1  25 دجنبر  املؤرخ في 

ذات  شركة   MOROCCOLIDAYS

ربسمتلهت  املحدودة  بلغ  املسؤولية 

وعنواا  قرهت  درهم   20.000

و  املنصور  يعقوب  اإلجتمتعي شترع 

الطتأق  العوفير،  جياللي  حتج  زنقة 

 20000  - املعتر4ف  السفلي رقم 16، 

لعدم  نتيجة  املغرب  البيحتء  الدار 

اوفرعلى سوق كتفية للشغ1.

و عيا:

و  لعسري  بحمد   السيد)ة( 

أولو    6 رقم  اسبريد  زنقة  عنوانه)ا( 

املغرب  البيحتء  الدار   20000

كمصفي )ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختت ية 

شترع  وفي   2020 دجنبر   25 أتتر4خ 

يعقوب املنصور و زنقة حتج جياللي 

 ،16 رقم  السفلي  الطتأق  العوفير، 

البيحتء  الدار   20000  - املعتر4ف 

املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 18 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771651.

368I

GLOBE FIDUCIAIRE

MON GARDE CORPS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
احو14 املقر االجتمتعي للشركة

GLOBE FIDUCIAIRE

11  شترع الزرقطوني الطتأق 9 رقم 

18 ، 1111)، الدار البيحتء املغرب

MON GARDE CORPS شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 47 شترع 

لال اليتقوت ط 5 الدار البيحتء - 

20000  الدار البيحتء املغرب.

احو14  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.113863

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

املؤرخ في 20 ينتير 1)1) ام  احو14  

للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

الدار   5 ط  اليتقوت  لال  شترع   47«

البيحتء  الدار    20000  - البيحتء 

املغرب« إلى « اجزئة  ستونة رقم 45 

زنقة 28 حي الحسني الدار البيحتء - 

20000 الدار البيحتء  املغرب«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 23 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771377.

369I

GLOBE FIDUCIAIRE

MON GARDE CORPS

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

GLOBE FIDUCIAIRE

11  شترع الزرقطوني الطتأق 9 رقم 

18 ، 1111)، الدار البيحتء املغرب

MON GARDE CORPS شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت االجتمتعي اجزئة 

 ستونة رقم 45 زنقة 28 حي 

الحسني الدار البيحتء - 20000 

الدار البيحتء املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 

113863

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

ام تغيير   (1(1 ينتير   20 في  املؤرخ 

 MON GARDE» تسمية الشركة  ن

. »LUMEAL» إلى »CORPS

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 20 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

ينتير 1)1) احت رقم 771377.

370I
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ILYADO CONSULTING

STE AUZIA CAR SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
رفع ربسمتل الشركة

ILYADO CONSULTING
 BOULEVARD IBN KHALDOUNE

 IMMB.1( 1ER ETAGE )PRES
 CAFE EL OURROUD( ، (3111،

BENI MELLAL MAROC
 STE AUZIA CAR SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي الطتأق 
الثتني ديتر االطلس اقت ة 6 شقة 8 - 

23000 أني  الل املغرب.
رفع ربسمتل الشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.1951

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 
ام   2020 دجنبر   22 في  املؤرخ 
قدره  أمبلغ  الشركة  ربسمتل  رفع 
»750.000 درهم« بي  ن «500.000 
عن  درهم«   1.(51.111» إلى  درهم« 
بو  نقدية  حصص  اقديم    : طر4ق 

عينية.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
االأتدائية أبني  الل  أتتر4خ 08  ترس 

1)1) احت رقم 269.
371I

ILYADO CONSULTING

 STE CABINET JAWHARAT 
 NOUR DE KINESITHERAPIE

SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

ILYADO CONSULTING
 BOULEVARD IBN KHALDOUNE

 IMMB.1( 1ER ETAGE )PRES
 CAFE EL OURROUD( ، (3111،

BENI MELLAL MAROC
 STE CABINET JAWHARAT 

 NOUR DE KINESITHERAPIE
 SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي الطتأق  
االر�صي رقم 92 حي النور الشطر 
االول فم اودي أني  الل - 23000 

أني   الل املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
11(15

في  حر  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   25
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE   : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 
 CABINET JAWHARAT NOUR DE

.KINESITHERAPIE SARL AU
: اخصتئية  غرض الشركة أإيجتز 

في العالج الفيزيتئي.
الطتأق    : االجتمتعي  املقر  عنواا 
الشطر  النور  حي   92 رقم  االر�صي 
االول فم اودي أني  الل - 23000 أني  

 الل املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (6.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:
صديق:  الزهراء  فتطمة  السيدة 
61) حصة أقيمة 111 درهم للحصة.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
صديق  الزهراء  فتطمة  السيدة 
 11 الجزء    2 اجزئة النور  عنوانه)ا( 
رقم 296 فم اودي أني  الل  23000 

أني  الل املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
صديق  الزهراء  فتطمة  السيدة 
 11 الجزء    2 اجزئة النور  عنوانه)ا( 
رقم 296 فم اودي أني  الل  23000 

أني  الل املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
االأتدائية أبني  الل  أتتر4خ 25  ترس 

1)1) احت رقم 359.
372I

zarkal & associés

ATFAL IMMO
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
رفع ربسمتل الشركة

اطفتل ايمو
شركة  حدودة املسؤولية 

18، زنقة اأن نقية الطتأق 2  الدار 
البيحتء

السج1 التجتري 317361
العتم  الجمع  أمقت�صى   ححر 
اقرر   (1(1 2  ترس  املنعقد أتتر4خ  

 ت يلي :
الز4تدة في ربسمتل الشركة   •
ليصبض  درهم   13  115  000 أمبلغ 
أخلق  وذلك  درهم   13  1(5  000
جديدة   اجتمتعية  حصة   131151

كتلتتلي :
-  بلغ 000 115 6 درهم أمقتصتة 
 ع ديوا جتر4ة و  ستحقة للشركتء 

لدى الشركة
درهم    7  000  000 -  بلغ 

أمستهمة نقدية.
االست�صي  القتنوا  احييا   •

للشركة 
أتملحكمة  القتنوني  االيداع  ام 
29  ترس   أتتر4خ  للبيحتء  التجتر4ة 

1)1) احت رقم 51))77.
373I

GLOBE FIDUCIAIRE

DERKATEX
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
افو4ت حصص

GLOBE FIDUCIAIRE
11  شترع الزرقطوني الطتأق 9 رقم 
18، 1111)، الدار البيحتء املغرب
DERKATEX شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي زنقة وجدة 

العمترة 6 الشقة 6 حسن الربتط - 

11171 الربتط املغرب.

افو4ت حصص
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.11(179

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

امت   (1(1 ينتير   20 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

فتطمة البدالي   )ة(  افو4ت السيد 

 39 بص1  اجتمتعية  ن  حصة   39

الحسيا  )ة(   السيد  حصة لفتئدة  

البدالي  أتتر4خ 20 ينتير 1)1).

افو4ت السيد )ة( سعيدة  البدالي  

 39 بص1  اجتمتعية  ن  حصة   39

الحسيا  )ة(   السيد  حصة لفتئدة  

البدالي  أتتر4خ 20 ينتير 1)1).

عبدالرحيم  )ة(  السيد  افو4ت 

البدالي  76 حصة اجتمتعية  ن بص1 

76 حصة لفتئدة  السيد )ة(  الحسيا 

البدالي  أتتر4خ 20 ينتير 1)1).

البدالي   )ة(  حمد   افو4ت السيد 

 76 بص1  اجتمتعية  ن  حصة   76

الحسيا  )ة(   السيد  حصة لفتئدة  

البدالي  أتتر4خ 20 ينتير 1)1).

البدالي   )ة( سميرة   افو4ت السيد 

 39 بص1  اجتمتعية  ن  حصة   39

الحسيا  )ة(   السيد  حصة لفتئدة  

البدالي أتتر4خ 20 ينتير 1)1).

البدالي   نتدية   )ة(  افو4ت السيد 

 39 بص1  اجتمتعية  ن  حصة   39

الحسيا  )ة(   السيد  حصة لفتئدة  

البدالي  أتتر4خ 20 ينتير 1)1).

البدالي   انتس   )ة(  افو4ت السيد 

 76 بص1  اجتمتعية  ن  حصة   76

الحسيا  )ة(   السيد  حصة لفتئدة  

البدالي  أتتر4خ 13 ينتير 1)1).

البدالي   غزالا   )ة(  افو4ت السيد 

 39 بص1  اجتمتعية  ن  حصة   39

الحسيا  )ة(   السيد  حصة لفتئدة  

البدالي  أتتر4خ 20 ينتير 1)1).

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   

25  ترس  أتتر4خ  أتلربتط   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 197)11.

374I
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sud boujdour negoce

 EL CONOCEDOR
SAHARIANO

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

sud boujdour negoce
 Av mohamed V n°(3 Boujdour ،

71111، أوجدور املغرب
 EL CONOCEDOR SAHARIANO
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي 

الوحدة ا تم دار الحي رقم 290 
أبوجدور - 71111 أوجدور املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
32889

في  عقد  وثق  ؤرخ  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   2020 شتنبر   07
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 EL  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.CONOCEDOR SAHARIANO
غرض الشركة أإيجتز : التخطيط 

االستراايجي والتنمية التراأية.
حي   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 290 رقم  الحي  دار  ا تم  الوحدة 

أبوجدور - 71111 أوجدور املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -  

وصفتت و واطن الشركتء :
لحميدي  صتلح  السيد  حمد 
رقم  ايسالنيا  اه1  شترغ  عنوانه)ا( 
أوجدور   71111 أوجدور   111

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 
و واطن  سيري الشركة:

لحميدي  صتلح  السيد  حمد 
رقم  ايسالنيا  اه1  شترغ  عنوانه)ا( 
111 أوجدور 71111 أوجدور املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
07 شتنبر  االأتدائية أتلعيوا  أتتر4خ 

2020 احت رقم 2003/2020.

375I

ECOCOMPTA

CHAARAOUI AGRICOLE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 386
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH B.P:20290
 CASABLANCA ، (1(91،

CASABLANCA MAROC
CHAARAOUI AGRICOLE شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 23 زنقة 
أورد الطتأق 3 الرقم 5 الصخور 
السوداء - 20290 الدارالبحتء 

املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
496665

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 22  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.CHAARAOUI AGRICOLE
غرض الشركة أإيجتز :  قتولة في 

املجتل الفالحي والزراعي.

زنقة   23  : عنواا املقر االجتمتعي 
الصخور   5 الرقم   3 الطتأق  أورد 
الدارالبحتء   20290  - السوداء 

املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
  : الحو�صي  االفحة  السيدة 
درهم   111 أقيمة  حصة   1.111

للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
الحو�صي  االفحة  السيدة 
املبتركييا  الشواتي  دوار  عنوانه)ا( 

6111) أرشيد املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
الحو�صي  االفحة  السيدة 
املبتركييا  الشواتي  دوار  عنوانه)ا( 

6111) أرشيد املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 29 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 772300.

376I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

LUMACA MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــد ــتء الــمــراكـــشـيــيـن  ــكــتــب 

رقـــم  4 جليز ، 40000،  راكش 
املغرب

LUMACA MAROC  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع عبد 
الكر4م الخطتبي عمترة ايمتا 28 

الطتأق الثتني شقة رقم 47  كتب 
رقم 8  راكش - 40000  راكش  

املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(861

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. LUMACA MAROC

إنتتج   •  : أإيجتز  الشركة  غرض 

املنتجتت  وتسو4ق  و عتلجة  واقييم 

الزراعية ، واربية الحلزوا

املنتجتت  واصدير  استيراد   •

الزراعية..

شترع   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

عبد الكر4م الخطتبي عمترة ايمتا 28 

47  كتب  الثتني شقة رقم  الطتأق 
40000  راكش    - 8  راكش  رقم 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيدة ليلى أنستلك :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

أنستلك:  الزهراء  السيدة فتطمة 

500 حصة أقيمة 111 درهم للحصة.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  أنستلك  ليلى  السيدة 
زنقة الكبير أن أوعزة عمترة املراكشية 

40000   راكش   25  راكش  2 شقة 

املغرب.

أنستلك   الزهراء  فتطمة  السيدة 

حي كر4مة اجزئة الفروكي  عنوانه)ا( 
عمترة 34 رقم )1 سال  11111  سال   

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  أنستلك  ليلى  السيدة 
زنقة الكبير أن أوعزة عمترة املراكشية 

40000   راكش   25  راكش  2 شقة 

املغرب.
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أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
26  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 3737.

377I

ECOCOMPTA

LAGOS LUBRIFIANTS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 386
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH B.P:20290
 CASABLANCA ، (1(91،

CASABLANCA MAROC
LAGOS LUBRIFIANTS شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 
الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 23 زنقة 
أورد الطتأق 3 الرقم 5 الصخور 
السوداء - 26290 الدارالبيحتء  

املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
796663

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 19  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.LAGOS LUBRIFIANTS
و  شراء   : أإيجتز  الشركة  غرض 
واملنتجتت  التشحيم  ز4وت  اوزيع 

امللحقة.
زنقة   23  : عنواا املقر االجتمتعي 
الصخور   5 الرقم   3 الطتأق  أورد 
الدارالبيحتء    26290  - السوداء 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد  حمد لفحتضلة :  1.111 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

لفحتضلة  السيدة  حمد 

املبتركييا  الشواتي  دوار  عنوانه)ا( 

6111) أرشيد  املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

لفحتضلة  السيد  حمد 

املبتركييا  الشواتي  دوار  عنوانه)ا( 

6111) أرشيد  املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 29 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 311)77.

378I

FID PME

 AUTOCAR GLASS AL
GHAZALI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

FID PME

64 شترع  والي علي الشر4ف الشقة 

6 امترة ، 1)1)1، امترة املغرب

 AUTOCAR GLASS AL GHAZALI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 42 حي 

االنبعتت امترة  - 111)1 امترة  

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

13(5(7

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 18  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.AUTOCAR GLASS AL GHAZALI

غرض الشركة أإيجتز : أيع اجزاء 

السيترات.

حي   42  : االجتمتعي  املقر  عنواا 

امترة    1(111  - امترة   االنبعتت 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 500   : السيدة التنتني السعدية  

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد ح�صي لحسن :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السعدية   التنتني  السيدة 

امترة    1(111 امترة   عنوانه)ا( 

املغرب.

عنوانه)ا(  لحسن  ح�صي  السيد 

امترة  111)1 امترة  املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  لحسن  ح�صي  السيد 

امترة  111)1 امترة  املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

29  ترس  أتتر4خ  أتمترة   االأتدائية 

1)1) احت رقم 5311.

379I

ALTA COMPTA

طيمبرادا طرانس
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

ALTA COMPTA

 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS

 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS،

91111، TANGER MAROC

طيمبرادا طرانس شركة ذات 

 سؤولية  حدودة

 ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 7  جمع 

املستقب1 عمترة E7 الطتأق الرابع 
رقم 1179 طنجة  - 90000 طنجة 

املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

1117(1

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 02  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

طيمبرادا طرانس.

نق1   : أإيجتز  الشركة  غرض 

البحتئع الوطنية والدولية .

7  جمع   : عنواا املقر االجتمتعي 

الرابع  الطتأق   E7 عمترة  املستقب1 
طنجة   90000  - طنجة    1179 رقم 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

اخطيرة  الرحمن  عبد  السيد 

 17191 اسبتنيت  جيرونت  عنوانه)ا( 

جيرونت اسبتنيت.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

اخطيرة  الرحمن  عبد  السيد 

 17191 اسبتنيت  جيرونت  عنوانه)ا( 

جيرونت اسبتنيت

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

26  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

2020 احت رقم 971).

380I
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FACE FIDUCIAIRE

BEST FESTIVAL
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE

209 شترع  صطفى املعني الطتأق 

الثتلث رقم 6 ، 1131)، الدار 

البيحتء املغرب

BEST FESTIVAL شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 131 شترع 

أوركوا  - 20000 الدارالبيحتء 

املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

494725

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   2020 نونبر   23

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 BEST  : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

.FESTIVAL

اتجر   : أإيجتز  الشركة  غرض 

 ستورد أتلجملة.

 131  : االجتمتعي  املقر  عنواا 

شترع أوركوا  - 20000 الدارالبيحتء 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد جواد نعوم جتسم :  1.111 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

جتسم  نعوم  جواد  السيد 

 2 ط  فلورنس  زنقة   9 عنوانه)ا( 

 20000 الدارالبيحتء  2  ترس 

الدارالبيحتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

جتسم  نعوم  جواد  السيد 

 2 ط  فلورنس  زنقة   9 عنوانه)ا( 

 20000 الدارالبيحتء  2  ترس 

الدارالبيحتء املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 16 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم -.

381I

PREMIUM FINANCE

KECH FITNESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE ( RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 11111،

MARRAKECH MAROC

KECH FITNESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع عبد 

الكر4م الخطتبي اقت ة جواد عمترة  

119 شقة 43 الطتأق رقم 3 جليز - 

40000  راكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(951

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 KECH  : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت 

.FITNESS

انشتء   : أإيجتز  الشركة  غرض 

وتسير قتعة الر4تضة.

عنواا املقر االجتمتعي : شترع عبد 

اقت ة جواد عمترة   الخطتبي  الكر4م 

 - 3 جليز  الطتأق رقم   43 119 شقة 

40000  راكش املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

500 حصة    : السيد ا يا فتاحي 

أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد عبد الصتدق فتاحي :  500 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  فتاحي  ا يا  السيد 

 16 رقم  الشقة   11 نور  اقت ة 

40000  راكش  جيليز  يوغزالفيت 

املغرب.

فتاحي  الصتدق  عبد  السيد 

ا رشيش زنقة الرازي رقم  عنوانه)ا( 

111 40000  راكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  فتاحي  ا يا  السيد 

 16 رقم  الشقة   11 نور  اقت ة 

40000  راكش  جيليز  يوغزالفيت 

املغرب

فتاحي  الصتدق  عبد  السيد 

ا رشيش زنقة الرازي رقم  عنوانه)ا( 

111 40000  راكش املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

29  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 1)3))1.

382I

BAHAJJOUB

MINAS TRAVAUX
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

BAHAJJOUB
حي السعتدة زنقة الكتبية رقم 1 
اليوسفية ، 46300، اليوسفية 

املغرب
MINAS TRAVAUX شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي دوار ايت 
 سعود حربي1 البور  طر4ق اسفي  

40000  راكش املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
11(765

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   08
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.MINAS TRAVAUX
اشغتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 

 تعددة 
اتجر

التركيب املعدني .
: دوار ايت  عنواا املقر االجتمتعي 
اسفي   طر4ق  البور    سعود حربي1 

40000  راكش املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
السيد  ربتح نورالدين  :  1.111 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
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السيد  ربتح نورالدين عنوانه)ا( 

الحي املحمدي اجزئة النق1 الححري 

رقم 43  40000  راكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد  ربتح نورالدين عنوانه)ا( 

الحي املحمدي اجزئة النق1 الححري 

رقم 43  40000  راكش املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

24  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 161))1.

383I

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

AZUR EXCHANGE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
رفع ربسمتل الشركة

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

 N° 13( AVENUE ABOU BAKR

 SEDDIK APPT 1 RDC VN ،

31111، FES MAROC

AZUR EXCHANGE شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 268 

طتلعة كبيرة  فتس 30000 فتس 

املغرب.

رفع ربسمتل الشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.(9137

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

ام   2020 ينتير   13 في  املؤرخ 

قدره  أمبلغ  الشركة  ربسمتل  رفع 

بي  ن  درهم«   2.000.000«

 2.500.000» إلى  درهم«   500.000«

اقديم حصص    : عن طر4ق  درهم« 

نقدية بو عينية.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

ينتير   23 أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

2020 احت رقم 324/2020.

384I

FHF

ADMILOG
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

FHF

 N°(19 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6 ، 1، Casablanca

MAROC

ADMILOG شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 202 شترع 

عبد املو ن الشقة 5 الطتأق االر�صي 

- . الدار البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

195791

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 09  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ADMILOG

اعمتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 

الثتنو4ة  واالعمتل  التشييد  و  البنتء 

املختلفة واالنعتش العقتري.

 202  : االجتمتعي  املقر  عنواا 

الطتأق   5 شترع عبد املو ن الشقة 

االر�صي - . الدار البيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : الفقير  حمد  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  الفقير  حمد  السيد 

 1 رقم   32 ألوك ا الزنقة   3 ملكتنسة 

أوسكورة . الدار البيحتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  الفقير  حمد  السيد 

 1 رقم   32 ألوك ا الزنقة   3 ملكتنسة 

أوسكورة . الدار البيحتء املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 23 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم ..

385I

FINAUDIT

FONCIÈRE ABME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°( ، (1311،

CASABLANCA MAROC

Foncière ABME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 26،طر4ق 

 رس سلطتا الطتأق االول الشقة 

رقم 3 الدار البيحتء. الدار البيحتء 

20000 الدار البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

496669

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 29  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.Foncière ABME

بعمتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 

البنتء )جميع بعمتل البنتء( والهندسة 

املدنية والطرق ؛

العتر4ة  األرا�صي  خد ة   عمليتت 

وكذلك  الختص  بو  العتم  البنتء  بو 

بشك1  املتعلقة  األنشطة  جميع 

 بتشر بو غير  بتشر أتلتقسيم بو أنتء 

املستكن واملبتني واألجنحة والفيالت 

واملبتني واإلسكتا االقتصتدي وكذلك 

السيتحية  املشتريع  جميع  احقيق 

والترفيهية ، بو املشتريع الجتهزة.

عنواا املقر االجتمتعي : 26،طر4ق 

الشقة  االول  الطتأق   رس سلطتا 

الدار البيحتء  الدار البيحتء.   3 رقم 

20000 الدار البيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99سنة  حدودة سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 500   : جرنيت  املهدي  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 500   : السيد عبدالرحيم بعوي 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 500  : جرنيت  املهدي  السيد 

أقيمة 111 درهم.

 500  : بعوي  عبدالرحيم  السيد 

أقيمة 111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  جرنيت  املهدي  السيد 

البيحتء  اقت ة وليلي فيال أوسكورة 

20000 الدار البيحتء املغرب.

بعوي  عبدالرحيم  السيد 

اجزئة  املحمدي  الحي  عنوانه)ا( 

 60050 وجدة   16 رقم  الجبالوي 

وجدة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  جرنيت  املهدي  السيد 

البيحتء  اقت ة وليلي فيال أوسكورة 

2000 الدار البيحتء املغرب

بعوي  عبدالرحيم  السيد 

اجزئة  املحمدي  الحي  عنوانه)ا( 

 60050 وجدة   16 رقم  الجبالوي 

وجدة املغرب.
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أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

أتتر4خ البيحتء   أتلدار   التجتر4ة 

 29  ترس 1)1) احت رقم 772297.

386I

نجترة اروكوت لألثتث الخشبي واإل م د ف

نجارة تروكوت لألثاث الخشبي 
واإل م د ف

شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

نجترة اروكوت لألثتث الخشبي واإل 

م د ف

اروكوت الدر4وش، 62253، 

الدر4وش املغرب

نجترة اروكوت لألثتث الخشبي واإل م 

د ف  شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اروكوت  

الدر4وش 62253 الدر4وش املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

233

 15 عقد حر  ؤرخ في  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   2020 دجنبر 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

نجترة   : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

اروكوت لألثتث الخشبي واإل م د ف .

إنتتج   : أإيجتز  الشركة  غرض 

األثتث املنزلي الخشبي وك1  ت يتعلق 

أتلنجترة الخشبية .

اروكوت    : عنواا املقر االجتمتعي 

الدر4وش 62253 الدر4وش املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 20.000 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:

حصة   200   : السيد ختلد بثري 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  ختلد  بثري  السيد 

اروكوت  62253 الدر4وش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  اثري  ختلد  السيد 

اروكوت 62253 الدر4وش املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 02 أتتر4خ  أتلدر4وش   االأتدائية 

فبراير 1)1) احت رقم 11.

387I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

 GRANDS TRAVAUX
ENROBE MAROC

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي الفتض زنقة ينبع رقم 32 العيوا ، 

70000، العيوا املغرب

 GRANDS TRAVAUX ENROBE

MAROC شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزئة 
25  ترس ألوك ي رقم 1115  كرر 
- العيوا املغرب - 70000  العيوا 

املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

35517

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 
 GRANDS TRAVAUX ENROBE

.MAROC
االشغتل   : غرض الشركة أإيجتز 

الطرقية 
كراء الالليتت واالشغتل الطرقية 

اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
1115  كرر  25  ترس ألوك ي رقم 
العيوا    70000  - العيوا املغرب   -

املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ربسمتل   بلغ 

1.111.111 درهم،  قسم كتلتتلي:
 11.111   : السيد ستلم  حجتر 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
 11111  : ستلم  حجتر  السيد 

أقيمة 111 درهم.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  ستلم  حجتر  السيد 

فرنست 75000 فرنست فرنست.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  ستلم  حجتر  السيد 

فرنست 75000 فرنست فرنست
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
30  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 1)/)67.
388I

NVV START

خندق الدكارة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

NVV START
 HAY AGLA OUED AMLIL ،

35(51، TAZA MAROC
خندق الدكترة شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي دوار خندق 
الدكترة غيتثة الغربية - 35250 اتزة 

املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

5879

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

: خندق  أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

الدكترة.

بشغتل   -  : غرض الشركة أإيجتز 

 ختلفة بو البنتء

- عدات الري أتلتنقيط

- بشغتل الغرس.

دوار   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 - الغربية  غيتثة  الدكترة  خندق 

35250 اتزة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 500   : الشنوف  حمد  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 500   : رشيد  خر4بش  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد الشنوف  حمد عنوانه)ا( 

الغربية  غيتثة  الدكترة  خندق  دوار 

35250 اتزة املغرب.

عنوانه)ا(  رشيد  خر4بش  السيد 

الغربية  غيتثة  الدكترة  خندق  دوار 

35250 اتزة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد الشنوف  حمد عنوانه)ا( 

الغربية  غيتثة  الدكترة  خندق  دوار 

35250 اتزة املغرب

عنوانه)ا(  رشيد  خر4بش  السيد 

الغربية  غيتثة  الدكترة  خندق  دوار 

35250 اتزة املغرب.
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أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

25  ترس  أتتر4خ  أتتزة   االأتدائية 

1)1) احت رقم 167.

389I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

TONIGNT
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي الفتض زنقة ينبع رقم 32 العيوا ، 

70000، العيوا املغرب

TONIGNT  شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزئة 25 

 ترس ألوك ي رقم 1161  - 70000 

العيوا املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

35515

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. TONIGNT

اشغتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 

البنتء 

أيع املنتطق التجتر4ة والسكنية 

عنواا املقر االجتمتعي : اجزئة 25 

 ترس ألوك ي رقم 1161  - 70000 

العيوا املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

  : عتلمي   املهدي  السيد  حمد 

درهم   111 أقيمة  حصة   1.111

للحصة .

 : عتلمي   املهدي  السيد  حمد 

1111 أقيمة 111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :

عتلمي   املهدي  السيد  حمد 

عنوانه)ا( زنقة  حمد دو4هي رقم 04   

72000  السمترة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عتلمي   املهدي  السيد  حمد 

عنوانه)ا( زنقة  حمد دو4هي رقم 04   

72000 السمترة  املغرب

ام اإليداع القتنوني ب-  أتتر4خ 04 

 ترس 1)1) احت رقم 1)/691.

390I

عتلم الحستأتت

TIAMO FOOD
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

عتلم الحستأتت

الربتط الربتط، 11151، الربتط 

املغرب

TIAMO FOOD شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 1 

ألوك ب ، الطتأق األر�صي ، إقت ة 

فح1 هللا،  شترع العلو4يا ، 24000 

الجديدة  املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

17815

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 08  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.TIAMO FOOD

غرض الشركة أإيجتز : قتعة شتي 

-  قهى -  طعم -  موا حفالت.

 1 رقم   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

إقت ة   ، األر�صي  الطتأق   ، ألوك ب 

فح1 هللا،  شترع العلو4يا ، 24000 

الجديدة  املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

1.111 حصة    : السيد ربيع أتني 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

رقم  عنوانه)ا(  أتني   ربيع  السيد 

1 ألوك ب ، الطتأق األر�صي ، إقت ة 

فح1 24000 الجديدة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

رقم  عنوانه)ا(  أتني  ربيع  السيد 

1 ألوك ب ، الطتأق األر�صي ، إقت ة 

فح1 هللا، شترع العلو4يا ،  24000 

الجديدة املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أتلجديدة  أتتر4خ 16  ترس 

1)1) احت رقم 6167).

391I

FLASH ECONOMIE

DR DROGUERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales (8 ، (1111،

CASABLANCA MAROC

 DR DROGUERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  13 زنقة 
بحمد املجتطي إقت ة لزالب الطتأق 
1 رقم 8  - 20000  الدار البيحتء 

املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

496383
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 )1  ترس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 DR  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.DROGUERIE
:  شغ1  أإيجتز  الشركة  غرض 
 خزا لألجهزة  وبيع األدوات الصحية.
عنواا املقر االجتمتعي :  13 زنقة 
بحمد املجتطي إقت ة لزالب الطتأق 
الدار البيحتء    20000  -   8 رقم   1

املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 500   : الشهبتوي  فر4د  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
 500   : الشهبتوي  هشتم  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد فر4د الشهبتوي عنوانه)ا(  
الشتطئ   رحتل  سيدي  الهواورة 

6111) أرشيد املغرب.
السيد هشتم الشهبتوي عنوانه)ا( 
دوار الهواورة سيدي رحتل الشتطئ 

6111)  أرشيد املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد فر4د الشهبتوي عنوانه)ا(  
الشتطئ   رحتل  سيدي  الهواورة 

6111) أرشيد املغرب.
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السيد هشتم الشهبتوي عنوانه)ا( 
دوار الهواورة سيدي رحتل الشتطئ 

6111) أرشيد املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 26 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771995.

392I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

ماهر طغونسفير
إعالا  تعدد القرارات

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°15 ATLAS FES ، 31111، FES

MAROC
 تهر طغونسفير «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر4ك 
الوحيد«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: الرقم 11 
حي الجديد أنسودة فتس  - 30000 

فتس املغرب.
«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 
.6(591

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 
املؤرخ في 08 فبراير 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 
نبي1  السيد  تهر  الوحيد   الشر4ك 
اص1  حصة  ن   500 افو4ت  قرر 
السيد  حمد  لفتئدة  حصة   1111

البواللي
قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 
أتلعنواا  للشركة  جديد  فرع  خلق 
واد  املرجة  صدقة  اجزئة   02 رقم 

فتس 
قرار رقم 3: الذي ينص على  تيلي: 
للشركة  ن  القنوني  الشك1  تغييير 
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
شر4ك وحيد الى شركة ذات  سؤولية 

 حدودة 
قرار رقم 4: الذي ينص على  تيلي: 
و حمد  نبي1  السيدين  تهر  تعييا 

البواللي  سيرين للشركة .

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم 4: الذي ينص على  تيلي: 

املقر الرئي�صي  : الرقم 11 حي الجديد 

أنسودة فتس و  الفرع : رقم 02 اجزئة 

صدقة املرجة واد فتس 

على  ينص  الذي   :13 رقم  أند 

نبي1  السيدين  تهر  تعييا   تيلي: 

و حمد البواللي  سيرين للشركة 

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

29  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1151.

393I

ستجيس كونستي

STE FABSOL
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

ستجيس كونستي

 كتاب املنترة شترع عالل اأن عبد 

هللا الطتأق الثتلث رقم 36 فتس ، 

30000، فتس املغرب

STE FABSOL شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 16، 

شترع عالل أن عبد هللا، زنقة عبد 

العز4ز الثعتلبي، فحتء  كتاب ألير، 

الطتأق الثتلث،  كتب رقم 1)   - 

30000 فتس املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

66975

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 03  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.FABSOL

جميع   : أإيجتز  الشركة  غرض 

املرابطة  والخد تت  األعمتل 

اطو4ر  املعلو يتت،  أتكنولوجيت 

اإللكترونية  التجترة  خد تت  جميع 

أصفة  للغير،  اإللكتروني  والتسو4ق 

التجتر4ة،  العمليتت  جميع  عت ة 

والغير  العقتر4ة  املتلية،  الصنتعية، 

العقتر4ة املرابطة أتلهدف املشتر إليه 

بعاله.  .

: رقم 16،  عنواا املقر االجتمتعي 

زنقة عبد  شترع عالل أن عبد هللا، 

ألير،  فحتء  كتاب  الثعتلبي،  العز4ز 

 -    (1 الثتلث،  كتب رقم  الطتأق 

30000 فتس املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : الهاللي  اأراهيم  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  الهاللي  اأراهيم  السيد 

 04 العرفتا أتب األندلس  جموعة 

طنجة    90060  17 رقم   11 عمترة 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  الهاللي  اأراهيم  السيد 

 04 العرفتا أتب األندلس  جموعة 

طنجة    90060  17 رقم   11 عمترة 

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

29  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1161.

394I

FIDUCIAIRE BELVEDERE

DELTA AUTOMATION
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCIAIRE BELVEDERE

 RUE DE VIMY  N°(8

 BELVEDERE ، (1311،

CASABLANCA MAROC

DELTA AUTOMATION شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 28 شترع 

 رس السلطتا الطتأق 1 شقة 3 - 

20000 الدارالبيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

19(731

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   17

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 DELTA : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.AUTOMATION

صيتنة   : أإيجتز  الشركة  غرض 

الكترونية  كهرائية   عدات 

واوامتايكية.

28 شترع  عنواا املقر االجتمتعي : 

 -  3 شقة   1  رس السلطتا الطتأق 

20000 الدارالبيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 500   : جواد  الهتشمي  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
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عنوانه)ا(  جواد  الهتشمي  السيد 
 2 عمترة  املحمدية  حدائق  اجزئة 
املحمدية   (1811  34 شقة   5 طتأق 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  جواد  الهتشمي  السيد 
 2 عمترة  املحمدية  حدائق  اجزئة 
املحمدية   (1811  34 شقة   5 طتأق 

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 02 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 731)19.

395I

FIDUSMAN

HIJIK IMMO
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUSMAN
 RUE DAMAS 1 ERE ETAGE.67
 BERRECHID 67.RUE DAMAS
 1 ERE ETAGE BERRECHID،
(6111، BERRECHID MAROC

HIJIK IMMO  شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  171 ألوك  
Bحي الحسني الطتأق الثتني  أرشيد 

6111) أرشيد املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
11913

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 22  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 HIJIK  : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

. IMMO

:  نعش  أإيجتز  الشركة  غرض 
عقتري.

 171   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
الثتني   الطتأق  الحسني  Bحي  ألوك  

أرشيد 6111) أرشيد املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
السيد خلي1 أن سلطتنة  :  1.111 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
السيد خلي1 أن سلطتنة  : 1111 

أقيمة 111 درهم.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :
سلطتنة   أن  خلي1  السيد 
 2 التيسير  اجزئة   369 عنوانه)ا( 

أرشيد  6111) أرشيد املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
سلطتنة   أن  خلي1  السيد 
 2 التيسير  اجزئة   369 عنوانه)ا( 

أرشيد  6111) أرشيد املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
30  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أبرشيد  

1)1) احت رقم 115.
396I

EUREXMA

BELLON & LAK CORP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B118، (1111، CASABLANCA

MAROC
BELLON & LAK CORP  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 7 إقت ة 
الرا ي زنقة سبتة الطتأق الثتني 

 كتب رقم 8 الدار البيحتء - 20000 
الدار البيحتء املغرب.

ح1 شركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.378269

العتم  الجمع  أمقت�صى 

اإلستثنتئيتملؤرخ في 08 بكتوبر 2020 

املسؤولية  ذات  شركة  ح1  اقرر 

   BELLON & LAK CORP املحدودة 

درهم   111.111 ربسمتلهت   بلغ 

إقت ة   7 اإلجتمتعي  وعنواا  قرهت 

الثتني  الطتأق  سبتة  زنقة  الرا ي 

 كتب رقم 8 الدار البيحتء - 20000 

الدار البيحتء املغرب نتيجة ل : غيتب 

النشتط التجتري.

إقت ة   7 و حدد  قر التصفية ب 

الثتني  الطتأق  سبتة  زنقة  الرا ي 

 2000  - الدار البيحتء   8  كتب رقم 

الدار البيحتء املغرب. 

و عيا:

بكوست    بلبرت  فرنك  السيد)ة( 

  4000 اتمللكت  عنوانه)ا(  و  ألوا 

 راكش املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتحتء الحدود املفروضة 

لهم  ح1  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  و  ح1  املختأرة 

الوثتئق املتعلقة أتلتصفية : -

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 16 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

بكتوبر 2020 احت رقم 750220.

397I

EUREXMA

KORELIOS CAPITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة

EUREXMA

 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT

 B118، (1111، CASABLANCA

MAROC

KORELIOS 11.111 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

)في طور التصفية(

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي زاو4ة 
زنقة قتيد عشتتر و شترع أيرانزراا 
 عتر4ف  - 20000 الدار البيحتء 

املغرب.
ح1 شركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.269323

العتم  الجمع  أمقت�صى 
05 فبراير 1)1)  اإلستثنتئيتملؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة  ح1  اقرر 
املحدودة KORELIOS 11.111   بلغ 
وعنواا  درهم   11.111 ربسمتلهت 
قتيد  زنقة  زاو4ة  اإلجتمتعي   قرهت 
 - عشتتر و شترع أيرانزراا  عتر4ف  
الدار البيحتء املغرب نتيجة   20000
ل : غيتب النشتط التجتري للشركة.

و حدد  قر التصفية ب زاو4ة زنقة 
قتيد عشتتر و شترع أيرانزراا  عتر4ف  

- 20000 الدار البيحتء املغرب. 
و عيا:

البقتلي   كر4م    السيد)ة( 
الدار   20000 أركوا  وعنوانه)ا( 
البيحتء املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتحتء الحدود املفروضة 
لهم  ح1  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  و  ح1  املختأرة 

الوثتئق املتعلقة أتلتصفية : -
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 08 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 769054.

398I

distra conseils

CERAPLUS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

distra conseils
رقم 2 ألوك 1) الطتأق الثتني الحي 
الحسني ، 40000،  راكش املغرب
CERAPLUS شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي الشقة رقم 
6 عمترة 9 اأواب  راكش  راكش - 

40000  راكش املغرب
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اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(881

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 03  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.CERAPLUS

-بداء    : أإيجتز  الشركة  غرض 

وسيط لالستيراد والتصدير

-اتجر 

بو  املتنوعة  لألعمتل  املقتول   -

البنتء

- اتجر املواد واملواد املستخد ة في 

إنتتج السيرا يك

لتصنيع  -  شغ1  صنع 

السيرا يك والبالط

- ُ صنع الفختر والسيرا يك.

الشقة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
رقم 6 عمترة 9 اأواب  راكش  راكش 

- 40000  راكش املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000  بلغ ربسمتل الشركة:  

درهم،  قسم كتلتتلي:

 5.000   : السيد يوسف الز4داني 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد يوسف الز4داني عنوانه)ا( 
صوكو ت سودري 2 رقم458    راكش 

40000  راكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد يوسف الز4داني عنوانه)ا( 
صوكو ت سودري 2 رقم458    راكش 

40000  راكش املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
26  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم )6)))1.

399I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE FAISSMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°1(
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 3(111،

ALHOCEIMA MAROC
STE FAISSMO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  ركز 

سيدي أوعفيف بيت يوسف و علي - 
32000 الحسيمة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
3305

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 22  ترس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.FAISSMO SARL
نق1   : أإيجتز  الشركة  غرض 

البحتئع على حستب الغير
االستيراد و التصدير

اتجر.
:  ركز  االجتمتعي  املقر  عنواا 
سيدي أوعفيف بيت يوسف و علي - 

32000 الحسيمة املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد فيص1 ب غتر :  500 حصة 
أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد  حمد بوشتا :  500 حصة 
أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد فيص1 ب غتر : 500 أقيمة 
111 درهم.

السيد  حمد بوشتا : 500 أقيمة 
111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   
وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  ب غتر  فيص1  السيد 
 ركز سيدي أوعفيف بيت يوسف و 

علي 32000 الحسيمة املغرب.
عنوانه)ا(  بوشتا  السيد  حمد 
الحسيمة 32000 الحسيمة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   
و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  ب غتر  فيص1  السيد 
 ركز سيدي أوعفيف بيت يوسف و 

علي 32000 الحسيمة املغرب
عنوانه)ا(  بوشتا  السيد  حمد 

الحسيمة 32000 الحسيمة املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 26 أتتر4خ  أتلحسيمة   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 316.

400I

FLASH ECONOMIE

DR METAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales (8 ، (1111،
CASABLANCA MAROC

DR METAL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 167 شترع 
عبد املو ن إقت ة اليمت ة ب الطتأق 
1 رقم 2  - 20000 الدار البيحتء 

املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

196311

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 24  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 DR  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.METAL
:  قتول  أإيجتز  الشركة  غرض 

وكتفة  املعدنية  اإلنشتءات  بعمتل 

الحرف

 167  : االجتمتعي  املقر  عنواا 

اليمت ة  إقت ة  املو ن  عبد  شترع 
الدار   20000  -   2 رقم   1 ب الطتأق 

البيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 500   : الجياللي  ست ض  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 500   : أرضة  السيد  صطفى 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد الجياللي  ست ض عنوانه)ا( 

 11 س  م  البرنو�صي  ر4تض  اقت ة 
عمترة 07 رقم 36 اه1 الغالم 20000  

الدار البيحتء املغرب.

السيد  صطفى أرضة عنوانه)ا( 
  (1 رقم   5 زنقة  عي�صى  الحتج  دوار 

البيحتء  الدار    20000 البرنو�صي 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد الجياللي  ست ض عنوانه)ا( 

 11 س  م  البرنو�صي  ر4تض  اقت ة 
عمترة 07 رقم 36 اه1 الغالم 20000  

الدار البيحتء املغرب

السيد  صطفى أرضة عنوانه)ا( 
  (1 رقم   5 زنقة  عي�صى  الحتج  دوار 

البيحتء  الدار    20000 البرنو�صي 

املغرب.
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أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 26 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771967.

111I

FLASH ECONOMIE

 BOUZNIKA PARK

INDUSTRIES
اأسيس شركة املستهمة

 BOUZNIKA PARK INDUSTRIES

شركة املستهمة

ربسمتلهت:1.111.111,11 درهم

 قرهت االجتمتعي : 08 زنقة علي عبد 

الرزاق اقت ة PLEIN CIEL الطتأق 2 

الدار البيحتء 

رقم التقييد في السج1 التجتري: 

193.791

رقم التعر4ف الحر4بي :7511)511

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 

ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   22

األست�صي لشركة املستهمة أتملميزات 

التتلية :

شك1 الشركة : شركة املستهمة.

 BOUZNIKA  : الشركة  تسمية 

.PARK INDUSTRIES

غرض الشركة أإيجتز : اإلستثمتر 

العقتري.

املقر االجتمتعي : 08 زنقة علي عبد 

الرزاق اقت ة PLEIN CIEL الطتأق 2 

الدار البيحتء .

املدة: 99 سنة

ربسمتل الشركة  1.111.111,11 

درهم

املتصرفيا :

يمثلهت   CAP HOLDING شركة 

السيد شكيب العلج;

السيد شكيب العلج .

السيد  حمد العلج.

السيدة شدين العلج

السيد ربيع بغتز.

:السيد  اإلدارة   رئيس  جلس 
شكيب العلج.

املدير العتم:السيد ربيع بغتز 
اإلدارة:السيد  سكراير  جلس 

 حمد العلج
: راقب بو  راقبي الحستأتت

 HDID &ASSOCIES شركة 
يمثلهت السيد  حمد حديد 

09  ترس  ام تسجي1 الشركة في 
التجتر4ة  املحكمة  بسج1   (1(1

أتلدار البيحتء احت رقم 193.791
الجهوي  أتملركز  التأسيس  ام 

لالستثمتر أتلدار البيحتء

402I

EUREXMA

AMBRE SERVICES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
ح1 شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B118، (1111، CASABLANCA

MAROC
AMBRE SERVICES  شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 57 زنقة 
 ور4طتنيت كيليز  - 4000  راكش 

املغرب.
ح1 شركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.93695

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 
اقرر ح1   (1(1 ينتير   23 املؤرخ في 
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
   AMBRE SERVICES الشر4ك الوحيد
درهم   111.111 ربسمتلهت   بلغ 
زنقة   57 اإلجتمتعي  وعنواا  قرهت 
4000  راكش   - كيليز    ور4طتنيت 
النشتط  غيتب   : ل  نتيجة  املغرب 

التجتري للشركة.

زنقة   57 و حدد  قر التصفية ب 

4000  راكش   - كيليز    ور4طتنيت 

املغرب. 

و عيا:

النقتل  القتدر    عبد  السيد)ة( 

4000  راكش  عنوانه)ا(  راكش  و 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتحتء الحدود املفروضة 

لهم  ح1  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  و  ح1  املختأرة 

الوثتئق املتعلقة أتلتصفية : -

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

فبراير   18 أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 1781)1.

403I

FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ

 STE GARAGE LMAALAM
SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ

ز نقة او نس عمت رة 16 الشقة 2 

 كنت س ، 50000،  كنت س املغر ب

 STE GARAGE LMAALAM SARL

AU شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 52 أيس 

شت ر ع عال ل الفت �صي أرج  و ال ي 

عمر  كنت س - 50000  كنت س 

املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

52789

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 04  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.GARAGE LMAALAM SARL AU
 : أإيجتز  الشركة  غرض 

.MECANIQUE GENERALE
أيس   52  : عنواا املقر االجتمتعي 
شت ر ع عال ل الفت �صي أرج  و ال ي عمر 

 كنت س - 50000  كنت س املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : السيد عت د ل اعميمي 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد عت د ل اعميمي عنوانه)ا( 
ر4ت ض و يسال ا 1 فيال ر قم 60 و يسال 

ا 50000  كنت س املغر ب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد عت د ل اعميمي عنوانه)ا( 
ر4ت ض و يسال ا 1 فيال ر قم 60 و يسال 

ا 50000  كنت س املغر ب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
25  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمكنتس  

1)1) احت رقم )155.

404I

درعة ارشتدات ش.م.م

ELECTRO ANADIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعييا  سير جديد للشركة

درعة ارشتدات ش.م.م
15 شترع أئر بنزراا صندوق أر4د 
11 اصو عت 15 شترع أئر بنزراا 

صندوق أر4د 11 اصو عت، 
45000، ورزازات املغرب

ELECTRO ANADIF شركة ذات 
 سؤولية  حدودة 

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 952 
حي درعة 2 45900 زاكورة املغرب.

تعييا  سير جديد للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.187
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أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 
ام تعييا  املؤرخ في 11 فبراير 1)1) 
السيد)ة(  للشركة  جديد   سير 
لبطتقة  الحت 1  انتضيف  لحسن 
  PB40248 الوطنية عدد  التعر4ف  

كمسير آخر.
جميع  في  التوقيع  صالحية   ع 
الختصة  واملتلية  اإلدار4ة  العقود 

أتلشركة.
احييا القتنوا األست�صي للشركة.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
25  ترس  أتتر4خ  أزاكورة  االأتدائية 

1)1) احت رقم 19.

405I

NJ BUSINESS

 STE DOMAINE NAKHLA
SARL

إعالا  تعدد القرارات

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 31111،
FES maroc

 STE DOMAINE NAKHLA SARL
«شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنواا  قرهت االجتمتعي: رقم 11 
القعيدة 11 الطتأق  األول جمتعة 
ايت السبع ايموزار كندر - 31111 

صفرو  املغرب.
«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 
.1991

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 
املؤرخ في 24  ترس 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 
الهبة  طر4ق  عن  حصة   40 افو4ت 
 ن  السيد الخطتب سنو�صي  لفتئدة 

السيد  حمد كر4م سنو�صي
قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 
الهبة  طر4ق  عن  حصة   20 افو4ت 
 ن  السيد الخطتب سنو�صي  لفتئدة 

السيد  حمد سنو�صي.

قرار رقم 3: الذي ينص على  تيلي: 

افو4ت 20 حصة  ن  السيد الخطتب 

سنو�صي  لفتئدة السيد عمتد  يكو

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 

تعدي1 القتنوا االست�صي 

أند رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 

استقتلة السيد الخطتب سنو�صي  ن 

 هت ه في الشركة 

أند رقم 3: الذي ينص على  تيلي: 

السيد  طرف  الشركة  ن  تسيير 

 حمد سنو�صي و السيد  حمد كر4م 

سنو�صي و عمتد  يكو

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

26  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أصفرو  

1)1) احت رقم 186.

406I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

OPTIMUM LOGISTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 15 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 11( ، 31111،

FES MAROC

OPTIMUM LOGISTIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 169 

قطعة جنتا الزهر املرجة الطتأق 

3 شقة رقم 8 فتس - 30000 فتس 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

66927

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.OPTIMUM LOGISTIC

نق1   -  : أإيجتز  الشركة  غرض 

البحتئع .

 169  : االجتمتعي  املقر  عنواا 

الطتأق  املرجة  الزهر  جنتا  قطعة 

فتس   30000  - فتس   8 شقة رقم   3

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

الدين:  عالء  الحسنتوي  السيد 

500 حصة أقيمة 111 درهم للحصة.

 500   : السيدة الحسنتوي هتجر 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

الدين  عالء  الحسنتوي  السيد 

القطتر  املتء  حطة  راس  عنوانه)ا( 

فتس 30000 فتس املغرب.

هتجر  الحسنتوي  السيدة 

الحديقة  اجزئة   3 ك   54 عنوانه)ا( 

تغتت غتس 30000 فتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

الدين  عالء  الحسنتوي  السيد 

القطتر  املتء  حطة  راس  عنوانه)ا( 

فتس 30000 فتس املغرب

هتجر  الحسنتوي  السيدة 

الحديقة  اجزئة   3 ك   54 عنوانه)ا( 

تغتت غتس 30000 فتس املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

25  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1)1)/1111.

407I

ALBERTO EATERY INVESTMENTS

 ALBERTO EATERY

 INVESTMENTS «ALBERTO

»ELMOUSTACHIO

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

 ALBERTO EATERY

INVESTMENTS

 Angle rue Tabouk et rue

 Albasra, Imm N° 16 Quartier

 Mly RACHID (éme Tranche,

 71111, Lâayoune ville. ، 71111،

laayoune maroc

 ALBERTO EATERY

 INVESTMENTS »ALBERTO

ELMOUSTACHIO« شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اقتطع 

زنقة ابوك وزنقة البصرة، العمترة 

16، حي  والي رشيد الشطر الثتني - 

70000 العيوا املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

35851

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 23  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

الشركة  تبوعة  تسمية 

أمختصر  اإلقتحتء  عند 

 ALBERTO EATERY  : تسميتهت 

 INVESTMENTS »ALBERTO

.»ELMOUSTACHIO
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إنشتء   : أإيجتز  الشركة  غرض 

وخلق وتسو4ق عال تت اجتر4ة ختصة 

خد تت  املطعمة  مترسة  أمجتل 

الحفالت واملطعمة،  التمو4ن وتعهد 

وإدارة شبكتت  وخلق واطو4ر  إنشتء 

اإل تيتز واراخيص العال تت التجتر4ة 

أجميع  واملطتعم  الفندقة  في  جتل 

بشكتلهت عن طر4ق عمليتت الشراء، 

نشتط  والبيع،  مترسة  الكراء 

وتسو4ق  استيراد  قتأحة،  شركة 

واملطتعم،  الفنتدق  جميع  عدات 

والرحالت  الفعتليتت  وإنتتج  انظيم 

نشتط  بنواعهت،  مترسة  أجميع 

البحث والتطو4ر واإلأتكترفي  جتالت 

املطعمة والفندقة،  مترسة بنشطة 

إنشتءو  الغذائية،  املنتجتت  احو14 

اأجير و إدارة اإليجتر لجميع األصول 

؛  مترسة  التجتر4ة  املؤسستت  بو 

املتعلقة  اللوجستية  العمليتت 

أمجتل التغذية، املطعمة والفندقة .

اقتطع   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

العمترة  البصرة،  وزنقة  ابوك  زنقة 

16، حي  والي رشيد الشطر الثتني - 

70000 العيوا املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد عبد العلي الطيفي :  1.111 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

الطيفي  العلي  عبد  السيد 

عنوانه)ا( العمترة 16، زنقة البصرة، 

الثتني  الشطر  رشيد  حي  والي 

70000 العيوا املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

الطيفي  العلي  عبد  السيد 

عنوانه)ا( العمترة 16، زنقة البصرة، 

الثتني  الشطر  رشيد  حي  والي 

70000 العيوا املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
25  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 1)1)/5)9.

408I

CABINET BENISSA

RZ TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CABINET BENISSA
 Avenue Hafid Ibn Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème étage N° 15
 N° 1(7 Tanger، 91111، Tanger

Maroc
RZ TRANS  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 

 COMPLEXE LOUBNA 3 IMM
 ( N° (9 GZENAYA  - 91111

TANGER  MAROC
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(787
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   2020 دجنبر   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 RZ  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. TRANS
نق1   : أإيجتز  الشركة  غرض 
و  الوطني  الصعيد  على  البحتئع 

الدولي .
 : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 COMPLEXE LOUBNA 3 IMM
 ( N° (9 GZENAYA  - 91111

.TANGER  MAROC
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

  GUEMMOUNE ALI السيد 
درهم   111 أقيمة  حصة   :  1.111

للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
 GUEMMOUNE السيد 
 GZENAYA CR عنوانه)ا(    ALI
 GZENAYA TANGER  90000

. TANGER  MAROC
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
 GUEMMOUNE السيد 
 GZENAYA CR عنوانه)ا(    ALI
 GZENAYA TANGER  90000

 TANGER  MAROC
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 
رقم  احت   (1(1 فبراير   11

.116111(1111119
409I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

مغوكو صحرا طغافل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°15 ATLAS FES ، 31111، FES

MAROC
 غوكو صحرا طغتف1  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت االجتمتعي الطتأق 
5 الرقم 63  كتاب املدينة 3 زنقة 

اصيلة  - 30000 فتس املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
65627

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
ام تغيير   (1(1 23  ترس  املؤرخ في 
صحرا  « غوكو  الشركة  ن  تسمية 

طغتف1 « إلى «3ط طغتف1 « .
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
30  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 7)15.
111I

ISDM CONSULTING

 STE PREMUIM SERVICES

SAHARA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 15 (EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 71111

العيوا املغرب

 STE PREMUIM SERVICES

SAHARA  شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزئة 

 دينة الوحدة ألوك C رقم 94 

العيوا  - 70000 العيوا املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

35833

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 23  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. PREMUIM SERVICES SAHARA

أيع   : أإيجتز  الشركة  غرض 

واصالح و اركيب االجهزة الطبية .

اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 94 رقم   C ألوك  الوحدة   دينة 

العيوا  - 70000 العيوا املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : لحرش  ايوب  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
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والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  لحرش  ايوب  السيد 

العيوا  70000 العيوا املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  لحرش  ايوب  السيد 

العيوا 70000 العيوا املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

25  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 1)1)/911.

111I

ISDM CONSULTING

STE PRO SERVICE SAHARA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 15 (EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 71111

العيوا املغرب

  STE PRO SERVICE SAHARA

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزئة 

الراحة رقم 1171 العيوا  - 70000 

العيوا املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

35831

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 23  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. PRO SERVICE SAHARA

و  أيع   : أإيجتز  الشركة  غرض 

اصالح و اركيب االجهزة الطبية.

اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 70000 الراحة رقم 1171 العيوا  - 

العيوا املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : النتجم لعر4وا   السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  السيد النتجم لعر4وا  

العيوا  70000 العيوا املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد النتجم لعر4وا  

العيوا 70000 العيوا املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

25  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 1)1)/911.

11(I

FIDUCIAIRE BAMMOU

MY BURGER 59
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha Rifai N11 ، 11111،

KENITRA Maroc

MY BURGER 59 شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزءة 

أوطيرو 33 كراج 1/33 - 11111 

القنيطرة املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

59087

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   03

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 MY  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.BURGER 59

:  طعم  أإيجتز  الشركة  غرض 

بسعر ثتأت

وجبتت سريعة خفيفة.

اجزءة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 11111  -  33/1 كراج   33 أوطيرو 

القنيطرة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111  : السيدة كوار أن الوردة 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيدة كوار أن الوردة عنوانه)ا( 

38  كرر زاو4ة  حمد غرنيط و جمي1 

القنيطرة   05 صدقي الزهتوي الشقة 

1111 القنيطرة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيدة كوار أن الوردة عنوانه)ا( 

38  كرر زاو4ة  حمد غرنيط و جمي1 

القنيطرة   05 صدقي الزهتوي الشقة 

1111 القنيطرة املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 18 أتتر4خ  أتلقنيطرة   االأتدائية 

فبراير 1)1) احت رقم )1)81.

113I

STREET BUSINESS CENTER

EUROPE ATLAS BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER

عمترة رقم 11، رقم 7، زنقة الحر4ة، 

جليز،  راكش ، 40000،  راكش 

املغرب

 EUROPE ATLAS BUSINESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 

تعدضروشت, ركراكة, جمتعة ا ز يز  

- 40000  راكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

29825

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   2007 يونيو   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.EUROPE ATLAS BUSINESS

إدارة   : أإيجتز  الشركة  غرض 

واإلقت تت  الفنتدق   واستغالل 

السيتحية واملطتعم.

 : االجتمتعي  املقر  عنواا 

تعدضروشت, ركراكة, جمتعة ا ز يز  

- 40000  راكش املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 Bruno Jean-Paul السيد 

 Francois DUBOIS-ROQUEBERT

50  : حصة أقيمة 111 درهم للحصة.

 Beatrice Patricia السيدة 

  Maria DUBOIS ROQUEBERT :

50 حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :



عدد 5659 - فتاض ر حتا )111 )11 بأر14 1)1))الجريدة الرسمية   7824

 Bruno Jean-Paul السيد 

 Francois DUBOIS-ROQUEBERT
عنوانه)ا( رقم 5، شترع الحسن الثتني 

 11111   559 شقة  سعتدة  إقت ة 

الربتط   املغرب.

 Beatrice Patricia Maria السيدة

عنوانه)ا(   DUBOIS ROQUEBERT
إقت ة  الثتني  الحسن  شترع   ،5 رقم 

الربتط   11111   559 سعتدة شقة 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

 Bruno Jean-Paul السيد 

 Francois DUBOIS-ROQUEBERT
عنوانه)ا( رقم 5، شترع الحسن الثتني 

 11111   559 شقة  سعتدة  إقت ة 

الربتط املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

شتنبر   17 أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

2007 احت رقم -.

111I

FLASH ECONOMIE

CALLOPOLIS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

CALLOPOLIS

 شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

  قرهت اإلجتمتعي: 167 شترع عبد 

املو ن إقت ة اليمت ة ب الطتأق 1 رقم 

2 - الدار البيحتء 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

494603

ICE:11(731613111171

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 
ام إعداد القتنوا   (1(1 09  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

CALLOPOLIS  : تسمية الشركة

غرض الشركة أإيجتز

  خد ة اكنولوجيت املعلو تت-

شراء أيع بجهزة الكمبيوار-

االستيراد والتصدير-

شترع عبد   167  : املقر االجتمتعي 
املو ن إقت ة اليمت ة ب الطتأق 1 رقم 

2 -  الدار البيحتء. 

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 11.111 الشركة:  ربسمتل  : بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي :

111 حصة   : السيد زكر4ت دقوني 

أقيمة 111 درهم للحصة. 

والعتئلية  الشخصية  :األسمتء 

و واطن  سيري الشركة.

السيد زكر4ت دقوني  .

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 16 أتتر4خ  البيحتء  أتلدار  التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771163.

115I

FLASH ECONOMIE

 MCKENNA SECURITY
MOROCCO

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
إنشتء فرع اتبع للشركة

 MCKENNA SECURITY

MOROCCO

فرع شركة

عرفي  سج1  عقد  أمقت�صى 

أتتر4خ 1)1)/)15/1  أتلدار البيحتء 

ام اأسيس فرع شركة ذات املميزات 

التتلية:  

 MCKENNA شركة  التسمية:    -

   -SECURITY MOROCCO

-املوضوع: خد تت اال ن

شترع  البيحتء  املقر االجتمتعي:   -

ز4تا  بوالد  طر4ق  اقتطع  ز4تا  بوالد 

األول  كتب  الطتأق  ليبورا  وزنقة 
رقم 7 

فتاض  االجتمتعية:  ن  السنة   -

ينتير إلى الحتدي والثالثوا  ن دجنبر.

: تسعة وتسعوا سنة  ن  - املدة 

في  اال  الفعلي  الشركة  اأسيس  يوم 

حتلة التصفية املسبقة او التمديد.

تسير   : واالدارة  التسيير   -

 ALLENالسيد طرف  الشركة  ن 

الحت 1 لجواز السفر    MCKENNA
جميع  وله   1(1(965(1 رقم  

الصالحيتت لتمثي1 الشركة.

السج1  في  الشركة  تسجي1  ام 

رقم  احت  البيحتء  للدار  التجتري 

.19(151

116I

JURISMAG SARL

 SOCIETE IMMOBILIERE

MAYE SARL
إعالا  تعدد القرارات

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,)En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، (1111،

Casablanca Maroc

 SOCIETE IMMOBILIERE MAYE

SARL «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: 323، 

شترع  والي اسمتعي1 - 20000 

الدار البيحتء املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«
رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.161311

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 27 ينتير 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الفتض1  السيد  وفتة   تيلي:  عتينة 

أتلدار  الشر4ك و املسير،   ، السقتط 

البيحتء  أتتر4خ 04/04/2020 ، على 

أقتء  بر لته السيدة شتدية السقتط 

رضت  السيد  الشرعييا  وبوالده   ،

السقتط  هشتم  والسيد  السقتط 

والسيد حمزة السقتط .

قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 

املتل  لربس  الجديد  التوزيع  اعتمتد 

الشركة.

قرار رقم 3: الذي ينص على  تيلي: 

تعييا السيد حمزة السقتط  كمسير 

جديد للشركة ملدة غير  حددة.

قرار رقم 4: الذي ينص على  تيلي: 

اأكيد السيد رشيد السقتط والسيد 

للشركة،  كمسيرين  السقتط  فؤاد 

لفترة غير  حدودة.

قرار رقم 5: الذي ينص على  تيلي: 

احييا النظتم األست�صي للشركة.

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

ينص على  الذي  و7:   6 رقم  أند 

املتل  لربس  الجديد  التوزيع   تيلي: 

الشركة.

على  ينص  الذي   :29 رقم  أند 

 تيلي: تعييا  سير جديد للشركة ملدة 

غير  حددة.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 23 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 1)7711.

117I

JURISMAG SARL

DIMESFI SARL
إعالا  تعدد القرارات

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,)En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، (1111،

Casablanca Maroc

DIMESFI SARL «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: عند 

ايمتكتب، شترع به1 الغالم، املنطقة 

الصنتعية سيدي  و ن  - 20000 

الدار البيحتء املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.432445
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أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 
ام ااختذ   (1(1 ينتير   27 املؤرخ في 

القرارات التتلية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الفتض1  السيد  وفتة   تيلي:  عتينة 
أتلدار  الشر4ك و املسير،   ، السقتط 
البيحتء  أتتر4خ 04/04/2020 ، على 
أقتء  بر لته السيدة شتدية السقتط، 
رضت  السيد  الشرعييا  وبوالده 
السقتط  هشتم  والسيد  السقتط 

والسيد حمزة السقتط 
قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 
املتل  لربس  الجديد  التوزيع  اعتمتد 

الشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على  تيلي: 
تعييا السيد حمزة السقتط ، كمسير 

جديد للشركة ، لفترة غير  حدودة
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
السقتط  رشيد  السيد  اأكيد   تيلي: 
والسيد يتسيا أنلمليض فتض كمسيرين 

للشركة، لفترة غير  حدودة
قرار رقم 5: الذي ينص على  تيلي: 

احييا النظتم األست�صي للشركة
وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 
ينص على  الذي  و7:   6 رقم  أند 
املتل  لربس  الجديد  التوزيع   تيلي: 

الشركة.
على  ينص  الذي   :43 رقم  أند 
 ، تعييا  سير جديد للشركة   تيلي: 

لفترة غير  حدودة.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
أتتر4خ البيحتء   أتلدار   التجتر4ة 
 23  ترس 1)1) احت رقم 771119.
118I

ايطتل كونستي

ASSURANCE FILALI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص

ايطتل كونستي
286 حي النهحة سيدي عالل 

البحراوي ، )5)15، سيدي عالل 
املغرب

ASSURANCE FILALI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 

نتصر4ة إقت ة 5 رقم 1 طر4ق 

القنيطرة سال - 11161 سال املغرب.

افو4ت حصص
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.(7111

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

امت   (1(1 08  ترس  في  املؤرخ 

املصتدقة على :

افو4ت السيد )ة(  حمد اورحمة  

بص1  اجتمتعية  ن  حصة   900

)ة(  السيد  لفتئدة   حصة   1.111

08  ترس  أتتر4خ  فياللي   رضواا  

.(1(1

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   

30  ترس  أتتر4خ  بسال   االأتدائية 

1)1) احت رقم 29  ترس 1)1).

119I

STREET BUSINESS CENTER

CAMEL SOUK
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER

عمترة رقم 11، رقم 7، زنقة الحر4ة، 

جليز،  راكش ، 40000،  راكش 

املغرب

CAMEL SOUK  شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  دخ1 

رقم ب، عمترة رقم ZI ،317، سيدي 

غتنم - 40000  راكش املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(671

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 15  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. CAMEL SOUK
التجترة،   : غرض الشركة أإيجتز 
اقديم  التقليدية،  الصنتعة 

الخد تت.
:  دخ1  االجتمتعي  املقر  عنواا 
سيدي   ،ZI  ،317 عمترة رقم  رقم ب، 

غتنم - 40000  راكش املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 Vincent JAQUET :  111 السيد

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
 Vincent JAQUET السيد 
   549 رقم  هللا  عنوانه)ا(  عطى 

40000  راكش املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
 Vincent JAQUET السيد 
 549 رقم  هللا  عنوانه)ا(  عطى 

40000   راكش املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
23  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 171))1.

420I

PILLAR DEVELOPMENT SARL

PILLAR DEVELOPMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

PILLAR DEVELOPMENT SARL
 Route Mediouna ، ,1161
(1511، Casablanca Maroc

PILLAR DEVELOPMENT  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 1161 
 Route Mediouna  - (1511

Casablanca Maroc

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

495479

في  عقد  وثق  ؤرخ  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 PILLAR : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

. DEVELOPMENT

 Travaux  : غرض الشركة أإيجتز 

 divers de construction et vente

. de matériaux de construction

 1161  : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 Route Mediouna  - (1511

.Casablanca Maroc

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000  بلغ ربسمتل الشركة:  

درهم،  قسم كتلتتلي:

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

 LAMIA NAKSIS السيدة 

 impasse  1( عنوانه)ا( 

 Modibokeita Polo (1311

.Casablanca Maroc

 Nibrasse M’hamed السيد 

 impasse  1( عنوانه)ا( 

 Modibokeita Polo (1311

.Casablanca Maroc

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

 Nibrasse M’hamed السيد 

 impasse  1( عنوانه)ا( 

 Modibokeita Polo (1311

Casablanca Maroc

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 22 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771117.

1(1I
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STREET BUSINESS CENTER

NOMAD JUNGLE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER

عمترة رقم 11، رقم 7، زنقة الحر4ة، 

جليز،  راكش ، 40000،  راكش 

املغرب

NOMAD JUNGLE شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  دخ1 ب، 

عمترة رقم ZI ،317، سيدي غتنم  - 

40000  راكش  املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(675

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 15  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.NOMAD JUNGLE

: املطعمة،  غرض الشركة أإيجتز 

 موا الحفالت، انظيم التظتهرات.

:  دخ1  االجتمتعي  املقر  عنواا 

ب، عمترة رقم ZI ،317، سيدي غتنم  

- 40000  راكش  املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 VINCENT JAQUET  : السيد 

111 حصة أقيمة 111 درهم للحصة.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

  VINCENT JAQUET السيد 
   549 رقم  هللا  عنوانه)ا(  عطى 

40000  راكش  املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
 VINCENT JAQUET السيد 
    549 رقم  هللا  عنوانه)ا(  عطى 

40000  راكش املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
23  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 171))1.
422I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 DAKHLA WELLNESS AND
HEALTH

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 16 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

(19 ، 73111، DAKHLA MAROC
 DAKHLA WELLNESS AND
HEALTH شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي النقطة 
الكيلو ترية 08 خليج واد الدهب 

اتورطة الداخلة - 73000 الداخلة 
املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
17669

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 19  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 
 DAKHLA WELLNESS AND

.HEALTH

jشغي1   : أإيجتز  الشركة  غرض 
واملنتجعتت  التجمي1  صتلونتت 
وخلق  والحمت تت  الصحية 

 ستححرات التجمي1 .
النقطة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
الدهب  واد  خليج   08 الكيلو ترية 
الداخلة   73000  - الداخلة  اتورطة 

املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
السيدة نتهد رشتد :  1.111 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  رشتد  نتهد  السيدة 
73000 الدار البيحتء  الدار البيحتء 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  رشتد  نتهد  السيدة 
73000 الدار البيحتء  الدار البيحتء 

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 22 أتتر4خ  االأتدائية أوادي الدهب  

 ترس 1)1) احت رقم 438.
423I

FLASH ECONOMIE

طاهري سانتري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ديواا األستتذ  حمد وحداني
 وثق أتلدار البيحتء - األلفة

 نطقة الصنتعية، الرقم 65، 
الطتأق الثتني، الشقة 6

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة

أمقت�صى عقد  بأرم أديواا  حمد 
وحداني،  وثق أتلدار البيحتء، أتتر4خ 
النظتم  ام احر4ر   ،(1(1 11  ترس 
املسؤولية  ذات  للشركة  األست�صي 

املحدودة  ن طرف:
الطتهري  املجيد  عبد  السيد 

واآلنسة كوثر الطتهري.

اتمتع أتلخصتئص التتلية :
- التسمية: « طتهري ستنتري «
- الهدف : تهدف الشركة إلى :

للخترج  التصدير  و  اإلستراد   -
اجهيز  ك1  ستلز تت  و  الستنتير، 

املحالت.
اجزئة  البيحتء،  الدار   : املقر   -

 جور14، البقعة 35-34، الرقم1.
ربسمتل  احدد   : الربسمتل   -
درهم  بلف  في  تئة  الشركة 
إلى  درهم(  قسمة   111.111,11(
فئة  تئة  حصة  ن   )1.111( بلف 
للواحدة  كتتبة  ن  درهم   )111(

طرف:
الطتهري    املجيد  عبد  السيد   -

500 حصة
- اآلنسة كوثر الطتهري         500  

حصة
 (99( وتسعوا  تسعة   : املدة    -

سنة اأتداءا  ن التأسيس النهتئي .
- التسيير: تسير الشركة  ن طرف 
السيد عبد املجيد الطتهري و اآلنسة 

كوثر الطتهري، ملدة غير  حددة.
أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام   -
التجتر4ة  املحكمة  املحكمة  ضبط 
25  ترس  أتتر4خ  البيحتء،  للدار 

1)1) احت رقم 1)7719.
للخالصة و البيتا

ديواا األستتذ  حمد وحداني
 وثق أتلدار البيحتء.

424I

jamal ait hommad

اومالوكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

jamal ait hommad
 BLOC C N° 519 HAY EL

 YASSMINE SIDI KACEM،
16111، SIDI KACEM MAROC
او تلوكس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 24 شترع 
اال ير سيدي  حمد حي الرشتد  
القر4ة سال - 11111 سال  غرب
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اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

331(7

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

او تلوكس.

اشغتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 

البنتء.

24 شترع  عنواا املقر االجتمتعي : 

الرشتد   حي  سيدي  حمد  اال ير 

القر4ة سال - 11111 سال  غرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد املتمسك عبد الكر4م : 200 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة.

 111   : است ة  املتمسك  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 111   : يحيى  املتمسك  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 111   : حمزة  املتمسك  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

الكر4م  عبد  املتمسك  السيد 

حي   1 رقم  انزكتا  شترع  عنوانه)ا( 

الوحدة قر4ة 11111 سال  غرب.

السيد املتمسك است ة عنوانه)ا( 

شترع انزكتا رقم 1 حي الوحدة قر4ة 

11111 سال  غرب.

عنوانه)ا(  يحيى  املتمسك  السيد 

قر4ة 11111 سال  غرب.

السيد املتمسك حمزة عنوانه)ا( 

قر4ة 11111 سال  غرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

الكر4م  عبد  املتمسك  السيد 

حي   1 رقم  انزكتا  شترع  عنوانه)ا( 

الوحدة قر4ة 11111 سال  غرب

السيد املتمسك است ة عنوانه)ا( 

شترع انزكتا رقم 1 حي الوحدة قر4ة 

11111 سال  غرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية بسال  أتتر4خ - احت رقم -.

425I

ديزاين فيص1

ديزاين فيصل
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

ديزاين فيص1
ر4تض بهال 2 , زنقة النحتل , رقم 59 

، 90000، طنجة املغرب

ديزاين فيص1 شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي ر4تض بهال 

2 , زنقة النحتل , رقم 59    - 90000 

طنجة املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

1131(7

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   1(

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

: ديزاين  اإلقتحتء أمختصر تسميتهت 

فيص1.

وكتلة   : أإيجتز  الشركة  غرض 

واجهتت  صنتعة  و  لتصميم  اشهتر 

املحالت التجتر4ة و الهو4ة البصر4ة..
ر4تض   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 -     59 رقم   , زنقة النحتل   ,  2 بهال 

90000 طنجة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 
درهم،  قسم كتلتتلي:

 111   : فيص1  ديزاين  الشركة 
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  علوش  فيص1  السيد 
ر4تض بهال 2 , زنقة النحتل , رقم 59    

90000 طنجة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  علوش  فيص1  السيد 
ر4تض بهال 2 , زنقة النحتل , رقم 59   

90000 طنجة املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
فبراير   17 أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1576.
426I

JURISMAG SARL

DIMAOUSFOUR SARL
إعالا  تعدد القرارات

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,)En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، (1111،
Casablanca Maroc

DIMAOUSFOUR SARL «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: 323، 
شترع  والي اسمتعي1 - 20000 

الدار البيحتء املغرب.
«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 
.272067

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 
املؤرخ في 27 ينتير 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الفتض1  السيد  وفتة   تيلي:  عتينة 
أتلدار  الشر4ك و املسير،   ، السقتط 
البيحتء  أتتر4خ 04/04/2020 ، على 
أقتء  بر لته السيدة شتدية السقتط، 

رضت  السيد  الشرعييا  وبوالده 

السقتط  هشتم  والسيد  السقتط 

والسيد حمزة السقتط 

قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 

املتل  لربس  الجديد  التوزيع  اعتمتد 

الشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على  تيلي: 

تعييا السيد رضت السقتط ، كمسير 

جديد للشركة ، لفترة غير  حدودة

قرار رقم 4: الذي ينص على  تيلي: 

اأكيد السيد رشيد السقتط والسيد 

للشركة،  كمسيرين  السقتط  فؤاد 

لفترة غير  حدودة

قرار رقم 5: الذي ينص على  تيلي: 

احييا النظتم األست�صي للشركة

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم 7: الذي ينص على  تيلي: 

التوزيع الجديد لربسمتل  الشركة

على  ينص  الذي   :11 رقم  أند 

 ، تعييا  سير جديد للشركة   تيلي: 

لفترة غير  حدودة

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 23 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771118.

427I

JURISMAG SARL

 SOCIETE IMMOBILIERE

MOUMEN SARL
إعالا  تعدد القرارات

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,)En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، (1111،

Casablanca Maroc

 SOCIETE IMMOBILIERE

MOUMEN SARL «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
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وعنواا  قرهت االجتمتعي: عند 

شركة بنجليك 323، شترع  والي 

اسمتعي1 - 20000 الدار البيحتء 

املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.368539

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 27 ينتير 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الفتض1  السيد  وفتة   تيلي:  عتينة 

أتلدار  الشر4ك و املسير،   ، السقتط 

البيحتء  أتتر4خ 04/04/2020 ، على 

أقتء  بر لته السيدة شتدية السقتط، 

رضت  السيد  الشرعييا  وبوالده 

السقتط  هشتم  والسيد  السقتط 

والسيد حمزة السقتط 

قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 

املتل  لربس  الجديد  التوزيع  اعتمتد 

الشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على  تيلي: 

تعييا السيد حمزة السقتط ، كمسير 

جديد للشركة ، لفترة غير  حدودة

قرار رقم 4: الذي ينص على  تيلي: 

اأكيد السيد رشيد السقتط والسيد 

للشركة،  كمسيرين  السقتط  فؤاد 

لفترة غير  حدودة

قرار رقم 5: الذي ينص على  تيلي: 

احييا النظتم األست�صي للشركة

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم 7: الذي ينص على  تيلي: 

التوزيع الجديد لربس املتل الشركة

على  ينص  الذي   :11 رقم  أند 

 ، تعييا  سير جديد للشركة   تيلي: 

لفترة غير  حدودة

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 23 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771117.

428I

STREET BUSINESS CENTER

 PROXIMO FIDUCIAL

MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER

عمترة رقم 11، رقم 7، زنقة الحر4ة، 

جليز،  راكش ، 40000،  راكش 

املغرب

 PROXIMO FIDUCIAL

MARRAKECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي عمترة رقم 

7، شقة رقم 11، شترع الحر4ة كليز   

- 40000  راكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(693

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

 PROXIMO FIDUCIAL  :

.MARRAKECH

غرض الشركة أإيجتز : االستشترة 

في التسيير و املحتسبة.

عمترة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
شترع الحر4ة   ،11 7، شقة رقم  رقم 

كليز   - 40000  راكش املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

  PROXIMO EXPERTISE الشركة

درهم   111 أقيمة  حصة   :  750

للحصة .

 250   : السيد أدر الدين دينتري 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

 PROXIMO EXPERTISE الشركة
عنوانه)ا(  عمترة رقم 7، شترع الحر4ة 

كليز   40000  راكش املغرب.
السيد أدر الدين دينتري عنوانه)ا(  
عمترة رقم 4، شقة 15، زنقة الكنزرة 

بكدال  11111 الربتط  املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
دينتري  فوزي  السيد  حمد 
 ،65 رقم  3  ترس،  اجزئة  عنوانه)ا( 

حي املسيرة 1 11111  امترة املغرب
السيد أدر الدين دينتري عنوانه)ا(  
عمترة رقم 4، شقة 15، زنقة الكنزرة 

بكدال  11111 الربتط  املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
23  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 183))1.

429I

STREET BUSINESS CENTER

SEA ETUDES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER
عمترة رقم 11، رقم 7، زنقة الحر4ة، 
جليز،  راكش ، 40000،  راكش 

املغرب
SEA ETUDES  شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 
الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  عمترة 
رقم 7، شقة 11 شترع الحر4ة كليز  - 

40000  راكش  املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
11(887

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 09  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 SEA  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. ETUDES
:  كتب  أإيجتز  الشركة  غرض 

الدراستت و األأحتث.
عمترة    : االجتمتعي  املقر  عنواا 
رقم 7، شقة 11 شترع الحر4ة كليز  - 

40000  راكش  املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : العتلم   سنتء  السيدة 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  العتلم   سنتء  السيدة 
زنقة الروضة إقت ة النخي1 3، عمترة 
40000  راكش   كليز   4 شقة  ب، 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  العتلم   سنتء  السيدة 
زنقة الروضة إقت ة النخي1 3، عمترة 
40000  راكش   كليز   4 شقة  ب، 

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
26  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 66)))1.
430I

PRACOFOR SARL

SOHA REVE IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

PRACOFOR SARL
31 ، شترع القدس ، 60000، وجدة 

املغرب
SOHA REVE IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 35 زنقة 
خرطوم الشقة رقم 1  - 60000 

وجدة اململكة املغربية.
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احو14  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.24677
أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
املؤرخ في 24 فبراير 1)1) ام  احو14  
للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
 -   1 زنقة خرطوم الشقة رقم   35«
املغربية«  اململكة  وجدة   60000
 - زنقة ا1 الزعتر حي القدس   2» إلى 

60000 وجدة  اململكة املغربية«.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
26  ترس  أتتر4خ  أوجدة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1111.

131I

STREET BUSINESS CENTER

5G SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER
عمترة رقم 11، رقم 7، زنقة الحر4ة، 
جليز،  راكش ، 40000،  راكش 

املغرب
5G SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شقة رقم 
11، رقم 7، زنقة الحر4ة، جليز  - 

40000  راكش املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(865
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 03  ترس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 5G  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.SERVICES
الطبتعة   : غرض الشركة أإيجتز 
اللوازم  الصلة.  ذات  والخد تت 
االاصتالت  شبكتت  املكتبية. 

والبيتنتت  ؛اقديم الخد تت.

عنواا املقر االجتمتعي : شقة رقم 
 - جليز   الحر4ة،  زنقة   ،7 رقم   ،11

40000  راكش املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 40   : القندالي  السيد  صطفى 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
 30   : احشوش  عصتم  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
30 حصة    : السيد جمتل الديهي 

أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
القندالي  السيد  صطفى 
عنوانه)ا( زنقة واد  لو4ة رقم 13 حي 
الصفتء القر4ة  11111 سال املغرب.

السيد عصتم احشوش عنوانه)ا( 
 19 السالم عمترة  دار  السكني  الحي 
40000  راكش   سعتدة    11 الشقة 

املغرب.
عنوانه)ا(  الديهي  جمتل  السيد 
  563 رقم  ب،  حرف   ،2 املسيرة 

40000   راكش  املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
القندالي  السيد  صطفى 
عنوانه)ا( زنقة واد  لو4ة رقم 13 حي 

الصفتء القر4ة  11111 سال املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
26  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 51)))1.

432I

CABINET BAHMAD

LOUIS INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقت ة  راكش أالزا عمترة د 1 شقة 
ب 1) الطتأق الثتني جليز  راكش 
إقت ة  راكش أالزا عمترة د 1 شقة 
ب 1) الطتأق الثتني جليز  راكش، 

40000،  راكش املغرب

LOUIS INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي امللكية 

املسمتة ب«GH 65«،  حتفظة 

الحوز، دائرة احنتوت، ات صلوحت        

- 40000  راكش  املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(793

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 LOUIS : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.INVEST

اأجير   : أإيجتز  الشركة  غرض 

الغرف والفيالت املفروشة.

امللكية   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

ب«GH 65«،  حتفظة  املسمتة 

ات صلوحت         دائرة احنتوت،  الحوز، 

- 40000  راكش  املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد آالا ، أرنترد ، أول روستتا  

فتلكروس   شترع   356 عنوانه)ا( 

1)133  أوكبيلير فرنست.

  AR INVESTISSEMENT الشركة 

عنوانه)ا(  نطقة ال جراايتا 1 شترع 

أوكبيلير     133(1 فر4در4ك شوبتا  

فرنست.

شترع  عنوانه)ا(   LUCKY الشركة 

أوكبيلير    133(1 فتلكروس    356

فرنست.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد آالا ، أرنترد ، أول روستتا  
فتلكروس   شترع   356 عنوانه)ا( 

1)133  أوكبيلير فرنست
أتلعال  زوليخة   ، نبيلة  السيدة 
زوجة روستتا  عنوانه)ا( 356 شترع 

فتلكروس  1)133  أوكبيلير فرنست
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
25  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 196))1.

433I

FIDUCIA-MID

 AGRI PRO SERVICES  SARL
AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطتأق االول طر4ق  كنتس 
 يمالل  يدلت ، 54350،  يدلت 

 يدلت
   AGRI PRO SERVICES  SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  ركز زايدة  

- 54350  يدلت املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
2703

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   15
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 AGRI  : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

.  PRO SERVICES  SARL AU
: أيع املواد  غرض الشركة أإيجتز 
الفالحية و االشغتل املختلفة بو البنتء.
:  ركز  االجتمتعي  املقر  عنواا 

زايدة  - 54350  يدلت املغرب.
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بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 
درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : السيد علوبتا عيمتد  
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  السيد علوبتا عيمتد  
ايت  الز4تني  القتسم  اأو  زنقة   22

 نصور  54350  يدلت املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد علوبتا عيمتد  
ايت  الز4تني  القتسم  اأو  زنقة   22

 نصور  54350  يدلت املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
23  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أميدلت  

1)1) احت رقم 91.
434I

FIDUCIA-MID

 LAROUSSI INGENIERIE
SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطتأق االول طر4ق  كنتس 
 يمالل  يدلت ، 54350،  يدلت 

 يدلت
 LAROUSSI INGENIERIE SARL
AU شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي زنقة اأن 

سينتء أو ية  - 54350  يدلت 
املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
(717

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   23
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 
 LAROUSSI INGENIERIE SARL

.AU
:  كتب  أإيجتز  الشركة  غرض 

الدراستت.
زنقة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
54350  يدلت   - أو ية   اأن سينتء 

املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
السيد العرو�صي الصديق :  1.111 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
الصديق  العرو�صي  السيد 
الخحراء  املسيرة  شترع  عنوانه)ا( 
54350  يدلت  فندق ر4تض أو ية   

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
الصديق  العرو�صي  السيد 
الخحراء  املسيرة  شترع  عنوانه)ا( 
54350  يدلت  فندق ر4تض أو ية  

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
26  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أميدلت  

1)1) احت رقم 99.
435I

sofoget

BIHI MOTO
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
احو14 املقر االجتمتعي للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° ( et 3

، 11111، kenitra maroc
BIHI MOTO شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي القنيطرة 

692 بلو4نس دارنت   11111 

القنيطرة املغرب.

احو14  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.11785

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

املؤرخ في 25 يوليوز 119) ام  احو14  

للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

دارنت    بلو4نس   692 «القنيطرة   ن 

 » إلى  املغرب«  القنيطرة   11111

سيدي سليمتا حي الر4تض 605   ---

------  سيدي سليمتا  املغرب«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 29 أتتر4خ  أتلقنيطرة   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 80807.

436I

FIDUCIA-MID

 BOU-OUDAR FRERE
TRANSPORT SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطتأق االول طر4ق  كنتس 

 يمالل  يدلت ، 54350،  يدلت 

 يدلت

 BOU-OUDAR FRERE

TRANSPORT SARL AU شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي 

تشروت زايدة - 54350  يدلت 

املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

(711

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 16  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
BOU-  : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

 OUDAR FRERE TRANSPORT
.SARL AU

نق1   : أإيجتز  الشركة  غرض 
نق1  و  الغير  لحستب  البحتئع 

املستخد يا.
حي   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
54350  يدلت   - زايدة  تشروت 

املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : أوضتر  حمد  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  أوضتر  حمد  السيد 
54350  يدلت  زايدة   تشروت  حي 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  أوضتر  حمد  السيد 
54350  يدلت  زايدة   تشروت  حي 

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
25  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أميدلت  

1)1) احت رقم 95.
437I

FIDUCIA-MID

EL FATH MARBRE SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطتأق االول طر4ق  كنتس 
 يمالل  يدلت ، 54350،  يدلت 

 يدلت
 EL FATH MARBRE SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد
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وعنواا  قرهت اإلجتمتعي أتملو 

انطترفو الشعبة  - 54350  يدلت 

املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

(713

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 18  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 EL  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.FATH MARBRE SARL AU

االشغتل   : غرض الشركة أإيجتز 

املختلفة او البنتء والرختم.

أتملو   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

54350  يدلت   - الشعبة   انطترفو 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : ادريس  أوطتهر  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

ادريس عنوانه)ا(  أوطتهر  السيد 

 54350 ا رصيد    أوعيتش  قصر 

 يدلت املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

ادريس عنوانه)ا(  أوطتهر  السيد 

 54350 ا رصيد    أوعيتش  قصر 

 يدلت املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

25  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أميدلت  

1)1) احت رقم 96.

438I

STE ADRB

STE ADRB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص

STE ADRB

 MAKATIB MADINA 3 ATLAS

FES ، 31111، FES MAROC

STE ADRB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 1 

شترع الفرزدق  تجر  - 30000 فتس 

املغرب.

افو4ت حصص
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.11331

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

امت   2020 دجنبر   28 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

علمي  نوف1  )ة(  السيد  افو4ت 

اجتمتعية  ن  حصة   250 حمداا 

)ة(  السيد  250 حصة لفتئدة   بص1 

دجنبر   31  حمد ا يا كطوع أتتر4خ 

.2020

افو4ت السيد )ة( شوكري دوي�صي 

250 حصة اجتمتعية  ن بص1 250 

حصة لفتئدة  السيد )ة(  حمد ا يا 

كطوع أتتر4خ 31 دجنبر 2020.

اللطيف  عبد  )ة(  السيد  افو4ت 

حصة اجتمتعية  ن   250 الراشدي 

)ة(  السيد  250 حصة لفتئدة   بص1 

فؤاد ملنور أتتر4خ 31 دجنبر 2020.

)ة(  حمد أوهالل  افو4ت السيد 

250 حصة اجتمتعية  ن بص1 250 
فؤاد ملنور  )ة(  السيد  حصة لفتئدة  

أتتر4خ 31 دجنبر 2020.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   

30  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم )157.

439I

SAINT GOBAIN ABRASIF

 RAYHANE PLASTIQUE
SARLAU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

RAYHANE PLASTIQUE

59 ، شترع الزقطوني إقت ة الورود 

الطتأق التتسع ، شقة 26 ، 20250، 

الدار البيحتء املغرب

  RAYHANE PLASTIQUE SARLAU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 59 ، شترع 

الزقطوني إقت ة الورود الطتأق 

التتسع ، شقة 26 - 20200 الدار 

البيحتء املغرب 

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

492703

في  حر  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   22

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.RAYHANE PLASTIQUE SARLAU

صنتعة    : غرض الشركة أإيجتز 

املواد البالستيكية لك1 االستعمتالت.

 ،  59  : االجتمتعي  املقر  عنواا 

شترع الزقطوني إقت ة الورود الطتأق 

الدار   20200  -  26 شقة   ، التتسع 

البيحتء املغرب .

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : السيد   حسن زروال 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  زروال  السيد  حسن 
الورود  الزقطوني إقت ة  شترع   ،  59
املغرب     26 شقة   ، التتسع  الطتأق 
السالم 1  جموعة التوسع زنقة 31 
البيحتء   20250 البرنو�صي   54 رقم 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  زروال  السيد  حسن 
الورود  الزقطوني إقت ة  شترع   ،  59
املغرب     26 شقة   ، التتسع  الطتأق 
السالم 1  جموعة التوسع زنقة 31 
البيحتء   20250 البرنو�صي   54 رقم 

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 02 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 
احت رقم لدى املركز   (1(1  ترس 

الجهوي لإلستثمتر أتلدار البيحتء.
440I

فؤاد رحوي

 WAHAT TAFILALET TOURS
SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة
فؤاد رحوي

شترع  حمد الخت س رقم 11 ارفود 
، 52200، ارفود اا غرب

 WAHAT TAFILALET TOURS
SARL AU شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  كراج رقم 
118 حي النهحة برفود. - 52200 

برفود املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
(19(1

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 09  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 
 WAHAT TAFILALET TOURS

.SARL AU
:  قتول  أإيجتز  الشركة  غرض 

النق1 البري للمستفر4ن
العمليتت  جميع  عت ة  وبصفة 
املتلية،  الصنتعية،  التجتر4ة، 
املرابطة  بتشرة  والعقتر4ة  املنقولة 
أتألغراض  غير  بتشرة  أطر4قة  بو 
بو الكفيلة أتحقيق  الستلفة الذكر، 

واطو4ر غرض الشركة.
كراج    : االجتمتعي  املقر  عنواا 
رقم 118 حي النهحة برفود. - 52200 

برفود املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:
السيد عبد العز4ز  تموري :  111 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
العز4ز  تموري  عبد  السيد 
الخت س  شترع  حمد  عنوانه)ا( 

52200 برفود املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
العز4ز  تموري  عبد  السيد 
الخت س  شترع  حمد  عنوانه)ا( 

52200 برفود املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 19 أتتر4خ  أتلرشيدية   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 1)19).
111I

 كتب املوثق اوفيق بأوفراس

DIVERS FRUITS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 كتب املوثق اوفيق بأوفراس
اقت ة ا لي1 الطتأق االول شترع 

افرنتج  راكش ، 40000،  راكش 

املغرب

DIVERS FRUITS شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

 ،F  وعنواا  قرهت اإلجتمتعي عمترة

الطتأق الثتني رقم 9، شترع عبد 

الكر4م الخطتبي، جليز،  راكش - 

40000  راكش املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

118119

في  عقد  وثق  ؤرخ  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   2020 نونبر   05

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.DIVERS FRUITS

زراعة   : أإيجتز  الشركة  غرض 

والفواكه  الكروم  واكييف  وإنتتج 

والخحروات واملنتجتت الزراعية بو 

الغذائية.

عمترة    : االجتمتعي  املقر  عنواا 

شترع عبد   ،9 الطتأق الثتني رقم   ،F

 - جليز،  راكش  الخطتبي،  الكر4م 

40000  راكش املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيدة سعتد أن الشيب :  1.111 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

الشيب  أن  سعتد  السيدة 
اجزئة البركة شترع الرازي  عنوانه)ا( 

رقم 57 40000  راكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 
و واطن  سيري الشركة:

الشيب  أن  سعتد  السيدة 
اجزئة البركة شترع الرازي  عنوانه)ا( 

رقم 57 40000  راكش املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
نونبر   19 أتتر4خ  أمراكش   التجتر4ة 

2020 احت رقم 117163.
442I

EURO ACCOUNTING HOUSE

PARC EL JADIDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED V APPT N°15- .75

 3ème étage، (1111، EL JADIDA
MAROC

PARC EL JADIDA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 207 
الحي الصنتعي  - 24000 الجديدة 

اململكة املغربية.
احو14  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.17783

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
املؤرخ في 16  ترس 1)1) ام  احو14  
للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
 24000  - الحي الصنتعي    207 «رقم 
الجديدة اململكة املغربية« إلى «شترع 
عمترة   9  حمد الستدس شقة رقم 
الجديدة    24000  - دار األ تا    111

اململكة املغربية«.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
االأتدائية أتلجديدة  أتتر4خ 24  ترس 

1)1) احت رقم 26208.
443I

SACO CONSEIL

 LA MAROCAINE DE
 DISTRIBUTION DES

 LUBRIFIANTS ET PIECES DE
RECHANGES

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

SACO CONSEIL

 MHAMID 9 N 168 1ER ETAGE

 MARRAKECH ، 11111،

MARRAKECH MAROC

 LA MAROCAINE DE

 DISTRIBUTION DES

 LUBRIFIANTS ET PIECES

DE RECHANGES شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي جنتا 

التيسير عمترة رقم 2 ألوك ب  تجر 
رقم 5 عز4ب كندافي اتركة  راكش - 

40000  راكش املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

113133

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 15  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

الشركة  تبوعة  تسمية 

أمختصر  اإلقتحتء  عند 

 LA MAROCAINE  : تسميتهت 

 DE DISTRIBUTION DES

 LUBRIFIANTS ET PIECES DE

.RECHANGES

غرض الشركة أإيجتز : أيع وشراء 
ز4وت وقطع غيتر السيترات.

جنتا   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

ألوك ب  تجر   2 التيسير عمترة رقم 
 - 5 عز4ب كندافي اتركة  راكش  رقم 

40000  راكش املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
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السيد لعصيبي سفيتا  :  1.111 
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

السيد لعصيبي سفيتا  عنوانه)ا( 
بستايا اتركة  جمع 5 عمترة 9 شقة 
40000  راكش  اتركة  راكش   19

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد لعصيبي سفيتا  عنوانه)ا( 
بستايا اتركة  جمع 5 عمترة 9 شقة 
40000  راكش  اتركة  راكش   19

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
30  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 391))1.
444I

sofoget

GOLD CONTRACTOR
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° ( et 3

، 11111، kenitra maroc
GOLD CONTRACTOR شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  القنيطرة 
 ح1 2 الوفتء 1 رقم 131) - 11111  

القنيطرة املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
59745

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 22  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 GOLD : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.CONTRACTOR

أيع  واد   : غرض الشركة أإيجتز 

البنتء

أيع العقتقير

نق1 البحتئع.

عنواا املقر االجتمتعي :  القنيطرة 
 ح1 2 الوفتء 1 رقم 131) - 11111  

القنيطرة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111  : السيد  الموست هشتم 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 1111  : الموست هشتم  السيد  

أقيمة 111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد  الموست هشتم عنوانه)ا(  

القنيطرة 11111  القنيطرة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد  الموست هشتم عنوانه)ا(  

القنيطرة 11111  القنيطرة املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 23 أتتر4خ  أتلقنيطرة   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 81719.

445I

MOHAMED SAFRIOUI

 PHARMACIE IBNOU ZAHR
EL ALIA

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 1EME ETAGE ، (1(11،

CASABLANCA MAROC

 PHARMACIE IBNOU ZAHR EL

ALIA شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي ألوك 22 
رقم 46 شترع الني1 سيدي عثمتا  - 

20000 الدار البيحتء  املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
496033

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   11
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 
 PHARMACIE IBNOU ZAHR EL

.ALIA
و  - شراء   : غرض الشركة أإيجتز 

أيع جميع األدو4ة
املواد  جميع  أيع  و  شراء   -

التجميلية و شبه الصيدالنية.
 22 عنواا املقر االجتمتعي : ألوك 
رقم 46 شترع الني1 سيدي عثمتا  - 

20000 الدار البيحتء  املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ربسمتل   بلغ 

5.167.311 درهم،  قسم كتلتتلي:
  : جدراا   الراكوبة  السيد  ول 
درهم   111 أقيمة  حصة   51.673

للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
جدراا   الراكوبة  السيد  ول 
 29 رقم  كنزة  اجزئة  عنوانه)ا( 
البيحتء   الدار   20000 كتليفورنيت  

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
جدراا   الراكوبة  السيد  ول 
 29 رقم  كنزة  اجزئة  عنوانه)ا( 
البيحتء   الدار   20000 كتليفورنيت  

املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 25 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 1)7717.

446I

 كتب عتدل اليعقوبي

PCM TRANS, SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 كتب عتدل اليعقوبي

54 شترع الحر4ة الطتأق 1 رقم 

 TANGER ،90000 ،7 طنجة

MAROC

PCM TRANS, SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي ستحة 

اأراهيم الروداني، زنقة السينت، 

إقت ة أيطهوفن 2 الطتأق 3 رقم 82 

طنجة 90000 طنجة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

1117(9

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 02  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 PCM  : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

.TRANS, SARL

غرض الشركة أإيجتز : إا الشركة 

الختص  لحستبهت  سواء  كهدف  لهت 

أك1  بو  أتملغرب  الغير  لحستب  بو 

البلداا األخرى وحدهت بو أتملشتركة 

طبيعييا،  بو  بشختص  عنو4يا   ع 

األنشطة التتلية

بستست : النق1 عبر الطرق، النق1 

نق1 البحتئع عبر  الوطني و الدولي، 

الطرق، وكي1 نق1 البحتئع أتلعمولة، 

 (TIR( النق1 الوطني و الدولي للبحتئع

عبر البحر بو الجو، اآليداع، التجميع، 

التعشير و النق1.
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عن  البحتئع  بنواع  ك1  نق1 
التبريد،  أوستئ1  النق1  البر،  طر4ق 
و  الشتحنتت  بنواع  ك1  وبواسطة 

القتطرات و غيرهت.
أتلصفقة  أيع  اصدير،  استيراد، 
التجترة  امثي1،  اوزيع،  بو أتلعمولة، 
والتجترة أصفة عت ة لك1  الدولية، 
ك1 املواد  املواد و األدوات واألليتت، 
الجتهزة و غير الجتهزة،  واد و بدوات 
جديدة بم  ستعملة و ن ك1 األنواع 

و املتركتت.
العمليتت  ك1  عمو ت  وبكثر 
التجتر4ة، الصنتعية، املتلية، عقتر4ة 
أطر4قة  اتعلق  التي  عقتر4ة  غير  و 
ألي  ن  غير  بتشرة  بو   بتشرة 
األهداف الستلف ذكرهت و التي  ن 
شأنهت با تستعد على انمية الشركة. .
ستحة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
اأراهيم الروداني، زنقة السينت، إقت ة 
أيطهوفن 2 الطتأق 3 رقم 82 طنجة 

90000 طنجة املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:
السيد بحمد الر يقي :  50 حصة 

أقيمة 5.000 درهم للحصة .
 50   : الحمري  هللا  عبد  السيد 

حصة أقيمة 5.000 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  الر يقي  بحمد  السيد 
 72 رقم   3 الحسني  رجتا  املجمع 

90000 طنجة املغرب.
السيد عبد هللا الحمري عنوانه)ا( 
 31 عمترة  ب1،  بهال  السكني  املجمع 

رقم 892 90000 طنجة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  الر يقي  بحمد  السيد 
 72 رقم   3 الحسني  رجتا  املجمع 

90000 طنجة املغرب
السيد عبد هللا الحمري عنوانه)ا( 
 31 عمترة  ب1،  بهال  السكني  املجمع 

رقم 892 90000 طنجة املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

29  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 240839.

447I

 وثق

 CHRIFI IMMOBILIER»

»SARLAU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

 وثق

زاو4ة شترع  حمد الستدس و طر4ق 

اتركة اقت ة كتروليا الطتأق االول 

الشقة رقم 2 جليز  راكش ، 0، 

 راكش املغرب

 »CHRIFI IMMOBILIER» SARLAU

 شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع عبد 

الكر4م الخطتبي اقت ة جواد عمترة 

119 شقة رقم 43الطتأق الثتلث 

 راكش - 40000  راكش املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

3825

في  عقد  وثق  ؤرخ  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 02  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 CHRIFI : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.»IMMOBILIER« SARLAU

غرض الشركة أإيجتز : االستثمتر 

العقتري كراء العقترات .

عنواا املقر االجتمتعي : شترع عبد 

اقت ة جواد عمترة  الخطتبي  الكر4م 

الثتلث  43الطتأق  رقم  شقة   119

 راكش - 40000  راكش املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ربسمتل   بلغ 

111.111,11 درهم،  قسم كتلتتلي:

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  اشر4في  زايد  السيد 

كو ت   اوكوست  طر4ق   1( فرنست 

 34800 هيروت  ل  كلير وا 

CLERMONT l HERAUT  فرنست .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  اشر4في  زايد  السيد 

كو ت   اوكوست  طر4ق   1( فرنست 

 34800 هيروت  ل  كلير وا 

CLERMONT l HERAUT  فرنست .

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

29  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 311))1.

448I

ELYX CONSULTING

UPLINE INVESTMENTS
شركة املستهمة

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

ELYX CONSULTING

 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt

 n°3(-Etage n°11 ، (1111،

CASABLANCA MAROC

UPLINE INVESTMENTS شركة 

املستهمة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع عبد 

اللطيف أن قدور الدار البيحتء -   - 

20050 الدار البيحتء املغرب.

احو14  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.115113

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

املؤرخ في 16 فبراير 1)1) ام  احو14  

للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

قدور  أن  اللطيف  عبد  «شترع   ن 

الدار   20050  -    - البيحتء  الدار 

أتب  شترع   3» إلى  املغرب«  البيحتء 

اسبتس أورت   »C» ،  بنى  املنصور 

20050 الدار  دانفت ،الطتأق األول  - 

البيحتء  املغرب«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 30 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 772506.

449I

ALIANZA ADVISORY

ZOWN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

ALIANZA ADVISORY

49، زنقة جوا جوريس، الطتأق 

رقم 6، حي غواييه ، 20060، 

الدارالبيحتء املغرب

ZOWN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 11، زنقة 

الحر4ة، الطتأق 3، شقة 5 - 1)11) 

الدار البيحتء املغرب.

احو14  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 

.469247

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

املؤرخ في 25 نونبر 2020 ام  احو14  

للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

3، شقة  الطتأق  زنقة الحر4ة،   ،11«

5 - 1)11) الدار البيحتء املغرب« إلى 

«الطتأق 5، رقم 39، زنقة نور تندي 

- 20370 الدار البيحتء  املغرب«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 03 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 768408.

450I
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ALIANZA ADVISORY

ZOWN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص

ALIANZA ADVISORY

49، زنقة جوا جوريس، الطتأق 

رقم 6، حي غواييه ، 20060، 

الدارالبيحتء املغرب

ZOWN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 11، زنقة 

الحر4ة، الطتأق 3، شقة 5 - 1)11) 

الدار البيحتء املغرب.

افو4ت حصص
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.469247

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

امت   2020 نونبر   25 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

العتق1  بحمد   )ة(  افو4ت السيد 

 50 بص1  اجتمتعية  ن  حصة   50

)ة( هشتم اأن  السيد  حصة لفتئدة  

اأراهيم أتتر4خ 24 نونبر 2020.

افو4ت السيد )ة( ادريس  الصقلي 

 50 بص1  اجتمتعية  ن  حصة   20

حصة لفتئدة  السيد )ة( يونس  أنتني 

أتتر4خ 24 نونبر 2020.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   

 03 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 768408.

151I

ALISSONE CONSULTING

ONE STONE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

ALISSONE CONSULTING

 311Angle BD Omar Riffi  Et La

 Liberte CASABLANCA، (11(1،

CASABLANCA MAROC

ONE STONE شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي : شترع 

املسيرة زنقة 6 بكتوبر رقم 6 الطتأق 

3 شقة 3 –    انفت 1111) الدار 

البيحتء  املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

495047

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   26

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 ONE  : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

.STONE

إدارة   : أإيجتز  الشركة  غرض 

اصول االستثمتر-

البحتئع  واصدير  استيراد 

والخد تت، -

خد تت  تنوعة  اقديم 

اأجير  وإدارة  اجتر4ة  واستشترات 

الشقق. -

اجتر4ة  عمليتت  بي  عتم  -بشك1 
اكوا  قد  والتي  صنتعية،  بو   تلية 

غير  بتشرة  بو  صلة  بتشرة  ذات 

أتملتدة املذكورة بعاله بو أأي  وضوع 

 متث1 بو ذات صلة،  ن املرجح با 

افح1 اطو4رهت بو امديدهت.

شترع   :  : االجتمتعي  املقر  عنواا 

الطتأق   6 6 بكتوبر رقم  املسيرة زنقة 

الدار   (1111 انفت      –  3 شقة   3

البيحتء  املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : املهدي نبي1    السيد  

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  املهدي نبي1    السيد  
 ROMANDIE 2 TOUR ISHBILIA
 ETG 5 APT 51- MAARIF -
الدار   CASABLANCA 20330

البيحتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(   املهدي نبي1    السيد  
 APT 51- MAARIF - CASABLANCA

2330 الدار البيحتء املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 18 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم -.

452I

االئتمتا الجهوي الجديدة

MOUNIZAYN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

االئتمتا الجهوي الجديدة
النسيم 5 اجزئة أكري الرقم 11 

الجديدة ، 24000، الجديدة املغرب
MOUNIZAYN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 223 
اجزئة ام الربيع از ور - 1111) 

بز ور املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

17877
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 16  ترس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.MOUNIZAYN
:  نعش  أإيجتز  الشركة  غرض 

عقتري.
 223  : االجتمتعي  املقر  عنواا 
اجزئة ام الربيع از ور - 1111) بز ور 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 
درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد  نير السعيد :  500 حصة 
أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد شعيب زعيم :  500 حصة 
أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -  
وصفتت و واطن الشركتء :

 2 السيد  نير السعيد عنوانه)ا( 
الزنقة 2 درب الشواي از ور 1111) 

از ور املغرب.
عنوانه)ا(  زعيم  شعيب  السيد 
49 اجزئة املعمورة 24000 الجديدة 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
 2 السيد  نير السعيد عنوانه)ا( 
الزنقة 2 درب الشواي از ور 1111) 

از و  املغرب
عنوانه)ا(  زعيم  شعيب  السيد 
49 اجزئة املعمورة 24000 الجديدة 

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
االأتدائية أتلجديدة  أتتر4خ 29  ترس 

1)1) احت رقم 26220.

453I

DANI CVT

DANI CVT
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

DANI CVT
 Bd Abdelmoumen Résidence
 WALILI STREET N ,، (1111،

CASABLANCA MAROC
DANI CVT شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  ركز 
الر4تض 61 اقتطع شترع اللة 

اليتقوت و شترع  صطفى  عتني 
رقم 69 الطتأق 2  - 20000 الدار 

البيحتء املغرب
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اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

191171

 08 عقد حر  ؤرخ في  أمقت�صى  

القتنوا  إعداد  ام   (1(1  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 DANI  : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

.CVT

الفحص   : غرض الشركة أإيجتز 

التقني للمركبتت..

:  ركز  االجتمتعي  املقر  عنواا 

اللة  شترع  اقتطع   61 الر4تض 

اليتقوت و شترع  صطفى  عتني رقم 

69 الطتأق 2  - 20000 الدار البيحتء 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : الز4توني  رشيد  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  الز4توني  رشيد  السيد 

زنقة النهر الختلد اجزئة النسيم   49

24000 الجديدة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  الز4توني  رشيد  السيد 

زنقة النهر الختلد اجزئة النسيم   49

24000 الجديدة املغرب.

ام اإليداع القتنوني ب-  أتتر4خ 15 

 ترس 1)1) احت رقم 769959.

454I

PRO-ACCOUNTING

KOMILFO SERVICES
 شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

PRO-ACCOUNTING

80 شترع  والي سليمتا عيا السبع 

، 20590، الدار البيحتء املغرب

KOMILFO SERVICES شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 64 زنقة 
عبدهللا املديوني الطتأق األول 

الشقة رقم 2 - 1)11) الدار 

البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

195915

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 15  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.KOMILFO SERVICES

بشغتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 

البنتء - البستنة - الحراسة.
زنقة   64  : عنواا املقر االجتمتعي 

عبدهللا املديوني الطتأق األول الشقة 
رقم 2 - 1)11) الدار البيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

الفتتح  عبد  الذهبي  السيد 

درهم   111 أقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

الفتتح  عبد  الذهبي  السيد 
 24000 الجديد  البئر  عنوانه)ا( 

الجديدة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
الفتتح  عبد  الذهبي  السيد 
 24000 الجديد  البئر  عنوانه)ا( 

الجديدة املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 24 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم )8)11.

455I

االئتمتا الجهوي الجديدة

PRIMA HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

االئتمتا الجهوي الجديدة
النسيم 5 اجزئة أكري الرقم 11 

الجديدة ، 24000، الجديدة املغرب
PRIMA HOUSE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي النسيم 

5 اجزئة البكري الرقم 11 شقة 1 - 
2400 الجديدة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
17889

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 PRIMA : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.HOUSE
:  نعش  أإيجتز  الشركة  غرض 

عقتري.
النسيم   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 - اجزئة البكري الرقم 11 شقة 1   5

2400 الجديدة املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 
درهم،  قسم كتلتتلي:

500 حصة    : السيد عز4ز اأتيز4د 
أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد عتأد اسفتج :  500 حصة 
أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

السيد عز4ز اأتيز4د عنوانه)ا( 1) 
زنقة 2 حي األ 1 از ور 1111) بز ور 

املغرب.
السيد عتأد اسفتج عنوانه)ا( 1) 
بز ور   (1111 بز ور  القدس  اجزئة 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد عز4ز اأتيز4د عنوانه)ا( 1) 
زنقة 2 حي األ 1 بز ور  1111) بز ور 

املغرب
السيد عتأد اسفتج عنوانه)ا( 1) 
بز ور   (1111 بز ور  القدس  اجزئة 

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
االأتدائية أتلجديدة  أتتر4خ 30  ترس 

1)1) احت رقم 26229.

456I

FLASH ECONOMIE

AMH. FONCIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales (8 ، (1111،
CASABLANCA MAROC

AMH. FONCIERE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي إقت ة 
الرا ي،7،زنقة سبتة الطتأق 

2  كتب رقم 8 - 20000  الدار 
البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
196671
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في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 24  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 AMH.  : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت 

.FONCIERE

-التطو4ر   : غرض الشركة أإيجتز 

وال سيمت   ، العقتري أجميع بشكتله 

وإنشتء  األرا�صي  اقسيم  عمليتت 

املبتني لالستخدام السكني بو 

التجتري بو املنهي بو اإلداري.

واأجير  واجديد  وتشييد  -اقتنتء 

امللكية  حقوق  جميع  أيع  وإعتدة 

واملمتلكتت ، جزئًيت بو كلًيت.

-جميع األعمتل املتعلقة أتلبنتء.

التشغي1  بو  اإلدارة  بو  -البيع 

أتإليجتر بو أأي طر4قة بخرى العقترات

-إستغالل األرا�صي الزراعية

-االستحواذ على حصة بو  صلحة 

في بي عم1 بو شركة زراعية

-االستحواذ على حصة بو  صلحة 

غرض  ذات  شركة  بو  عم1  بي  في 

 شتأه بو  رابط.

إقت ة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 2 الطتأق  سبتة  الرا ي،7،زنقة 

 كتب رقم 8 - 20000  الدار البيحتء 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 500   : اقديم  عتئشة  السيدة 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد حسن أوليد :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيدة عتئشة اقديم عنوانه)ا( 

 02 شقة   09 عمترة  سيتي  كولف 

 20000 أوسكورة   املدينة الخحراء 

الدار البيحتء املغرب.

عنوانه)ا(  أوليد  حسن  السيد 
زاو4ة اأن   7 شقة   4 اقت ة وليلي ط 
الدار   20000 راسيا    حي   تلك 

البيحتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيدة عتئشة اقديم عنوانه)ا( 
 02 شقة   09 عمترة  سيتي  كولف 
 20000 أوسكورة   املدينة الخحراء 

الدار البيحتء املغرب
عنوانه)ا(  أوليد  حسن  السيد 
زاو4ة اأن   7 شقة   4 اقت ة وليلي ط 
الدار   20000 راسيا    حي   تلك 

البيحتء املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 29 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 772223.
457I

FLASH ECONOMIE

MAROC SEFAR FILTRATION
إعالا  تعدد القرارات

 MAROC SEFAR FILTRATION
شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ربسمتلهت:3.284.000  درهم
:الدار البيحتء-  قرهت االجتمتعي 
شترع ادارت حي أتشكو -حي يتسمينة 

اقت ة خولة عمترة د رقم 11
 R.C. Casablanca N°: 35(.5(1

-IF N°:187897(5
أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ أتتر4خ 23 دجنبر 2020 ام :
اجتمتعية  حصة   )1( -افو4ت 
إلى   COUNET Philippe السيد   ن 

»SEFAR AG« SA شركة
-احو14 الشك1 القتنوني للشركة 
ذات  سؤولية  حدودة  شركة  إلى 

ذات الشر4ك الوحيد 
 COUNET استقتلة املسير السيد-
كمسير  شترك  تعييا  و   Philippe
 Alexander ملدة غير  حدودة السيد
BONBIZIN ذو الجنسية النمستو4ة 
في   (8/18/1968 أتتر4خ  املزداد 

Bludenz القتطن في 
النمست   
 Schwarzenhornstrasse 1 68((-

Satteins
رقم  السفر  جواز  الحت 1  و 

 U3582473
الشركة  امثي1  سيتم  بنه  كمت 
خالل  ا ت  ن  صحيض  بشك1 
 Alexander للسيد  الوحيد  التوقيع 

BONBIZIN
للسيد  املشتركة  أتلتوقيعتت  بو 
الجنسية  ذو  ملسيمي  الحكيم  عبد 
التعر4ف  لبطتقة  الحت 1  املغربية 

BJ327097 الوطنية رقم
ذات  اخمتل  عتئشة  السيدة  و 
لبطتقة  الحت لة  املغربية  الجنسية 

AB238657 التعر4ف رقم
7.6.2 و 11   ن  تعدي1 الفصول 

النظتم األست�صي للشركة 
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 29 أتتر4خ  البيحتء  أتلدار  التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 772267

458I

FLASH ECONOMIE

BABI EXPRESS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

BABI EXPRESS
 شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
ربسمتلهت:11111 درهم

 قرهت اإلجتمتعي: 46 شترع 
الزرقطوني الدارالبيحتء 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
19(819

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   22
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد
BABI EXPRESS:تسمية الشركة

اوزيع   : أإيجتز  الشركة  غرض 
املواد الغذائية وإدارة املطتعم.

46 شترع  عنواا املقر االجتمتعي : 

الزرقطوني -  الدار البيحتء

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

 11.111 الشركة:  ربسمتل  : بلغ 

حصة  ن   111 إلى  درهم،  قسمة 

فئة 111 درهم و  وزعة على الشر4ك 

Lindsey KAMARA  الوحيد

Lindsey KAMARA:التسيير

السنة االجتمتعية  : ن 1 ينتير إلى 

31 دجنبر 

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 03 أتتر4خ  البيحتء  أتلدار  التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 768282

459I

بسمتء  يديت

 GHARB VEHICULES
INDUSTRIELS

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
احو14 املقر االجتمتعي للشركة

بسمتء  يديت

شترع صهيب الرو ي ألوك 39 الرقم 

20 البرنو�صي البيحتء، 20000، 

البيحتء املغرب

 GHARB VEHICULES

INDUSTRIELS شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي كلم 

3 العصتم القنيطرة - 20000 

الدارالبيحتء املغرب.

احو14  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.195131

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

املؤرخ في 03 فبراير 1)1) ام  احو14  

للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

 20000  - العصتم القنيطرة   3 «كلم 

«22 شترع  إلى  املغرب«  الدارالبيحتء 

املكتب   5 اليعقوب املنصور الطتأق 
 20000  - املنصور  فحتء   11 رقم 

الدارالبيحتء  املغرب«.
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أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 18 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771813.

460I

PRO-ACCOUNTING

 SOCIETE IMMOBILIERE
MAMYKH

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

PRO-ACCOUNTING
80 شترع  والي سليمتا عيا السبع 

، 20590، الدار البيحتء املغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE

MAMYKH شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي )13 شترع 
 والي إدريس األول حي املستشفيتت 

- 20090 الدار البيحتء املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
495907

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 09  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 
 SOCIETE IMMOBILIERE  :

.MAMYKH
:  نعش  أإيجتز  الشركة  غرض 

عقتري.
عنواا املقر االجتمتعي : )13 شترع 
 والي إدريس األول حي املستشفيتت 

- 20090 الدار البيحتء املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : السيد  جيد  صطفى 
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

السيد  جيد  صطفى عنوانه)ا( 
األول  إدريس  شترع  والي   13(
 20090 املستشفيتت  حي   3 الطتأق 

الدارالبيحتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد  جيد  صطفى عنوانه)ا( 
األول  إدريس  شترع  والي   13(
 20090 املستشفيتت  حي   3 الطتأق 

الدارالبيحتء املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 24 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 78)11.

161I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE ABIRI AUTO ECOLE
ETTAYIBAT SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم ألوك 2 رقم 07 السمترة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 STE ABIRI AUTO ECOLE

ETTAYIBAT SARL AU  شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
 HAY وعنواا  قرهت اإلجتمتعي

 CHARAF RUE TARFAYA N° 1(
ES SEMARA - 7(111 السمترة 

املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
2249

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   2020 شتنبر   03
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 
 ABIRI AUTO ECOLE ETTAYIBAT

. SARL AU
:  دزسة  أإيجتز  الشركة  غرض 

تعليم السيتقة.
 HAY  : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 CHARAF RUE TARFAYA N° 1( ES
SEMARA - 72000 السمترة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 
درهم،  قسم كتلتتلي:

السيدة كوثر أيري :  1.111 حصة 
أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

السيدة كوثر أيري عنوانه)ا( زنقة 
أتب  نصور رقم 07 السمترة 72000 

السمترة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيدة كوثر أيري عنوانه)ا( زنقة 
أتب  نصور رقم 07 السمترة 72000 

السمترة املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
االأتدائية أتلسمترة  أتتر4خ 30  ترس 

1)1) احت رقم 1)1)/73.
462I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

 SALON DE COIFFURE
MONDIAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعييا  سير جديد للشركة

 SALON DE COIFFURE
 MONDIAL

 Société A Responsabilité
(Limitée )SARL

Au capital de (11.111,11 DH
 Siège social: angle rue Caid

 Al Achtar et Boulevard

 ,BirAnzarane

 Résidence Ribh )B(, N°11,

Maârif extension

CASABLANCA -

تـعييا  سير ثتا للشركة 

الـعــتم  الـجــمـــع  أـمـقـتـحـى  ـحـحـر 

أـتــتر4ــخ  املنــعقـد  العــتدي  الغـيــر 

1)1)/)15/1 للشــركة قـــرر:

تعييا  سير ثتا للشركة ملدة غير 

 حدودة: السيد جالل سكندر 

الشركة  سيرة  اصبض  أتلتتلي  و 

: - السيد  حمد سكندر و   ن طرف 

السيــد جالل سكندر

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 

الحبط لدى املحكمة التجتر4ة أتلدار 

البيحتء أتتر4خ   1)1)/11/13 احت 

رقم 768637

463I

س-اطلس

DELLOUFI MULTISERVICES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

س-اطلس

الطتأق االول الحي االداري شترع 

الطتئف رقم 11 ، 23000، أني  الل 

املغرب

 DELLOUFI MULTISERVICES

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي دوار اوالد 

احمت ة اوالد يوسف اوالد سعيد  - 

23350 قصبة اتدلة املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

1955

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 04  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.DELLOUFI MULTISERVICES
احو14   : أإيجتز  الشركة  غرض 

اال وال.
عنواا املقر االجتمتعي : دوار اوالد 
 - احمت ة اوالد يوسف اوالد سعيد  

23350 قصبة اتدلة املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : الدلوفي  حمد  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  الدلوفي  حمد  السيد 
دوار اوالد احمت ة اوالد يوسف اوالد 
اتدلة  قصبة    23350 الواد  سعيد 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  الدلوفي  حمد  السيد 
دوار اوالد احمت ة اوالد يوسف اوالد 
اتدلة  قصبة    23350 الواد  سعيد 

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 23 أتتر4خ  االأتدائية أقصبة اتدلة  

 ترس 1)1) احت رقم 29.
464I

س-اطلس

 SOCIETE RIHAB 
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

س-اطلس
الطتأق االول الحي االداري شترع 

الطتئف رقم 11 ، 23000، أني  الل 
املغرب

 SOCIETE RIHAB 
DISTRIBUTION  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي الحي 

االداري اقت ة العتمتنية الطتأق 

الثتلت  - 23000 أني  الل املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(11

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.SOCIETE RIHAB DISTRIBUTION

اوزيع   : أإيجتز  الشركة  غرض 

الغتز

الغتزاملحغوط  قنينتت  أيع 

أتلتقسيط.

الحي   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

الطتأق  العتمتنية  اقت ة  االداري 

الثتلت  - 23000 أني  الل املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 600.000  بلغ ربسمتل الشركة:  

درهم،  قسم كتلتتلي:

الصمد  عبد  العمراوي  السيد 

درهم   111 أقيمة  حصة   1.511   :

للحصة .

 1.511   : السيد العمراوي ختلد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد العمراوي  حسن :  1.511 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

العتأدين  ز4ن  العمراوي  السيد 

درهم   111 أقيمة  حصة   1.511   :

للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

الصمد  عبد  العمراوي  السيد 

دوار اوالد عي�صى اقتتشت  عنوانه)ا( 

44000 الصو4رة املغرب.

السيد العمراوي ختلد عنوانه)ا( 

طر4ق   8 كلم  الصنتعية  املنطقة 

 راكش 23000 أني  الل املغرب.

العمراوي  حسن  السيد 

طر4ق  راكش    8 كلم  عنوانه)ا( 

23000 أني  الل املغرب.

العتأدين  ز4ن  العمراوي  السيد 

 8 كلم  طر4ق  راكش  عنوانه)ا( 

23000 أني  الل املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد العمراوي ختلد عنوانه)ا( 

طر4ق   8 كلم  الصنتعية  املنطقة 

 راكش 23000 أني  الل املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أبني  الل  أتتر4خ 22  ترس 

1)1) احت رقم 336.

465I

PF EXPERTS

MEZTUL CONSTRUCTIONS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

PF EXPERTS

32 زنقة اأن عطية, عمترة أنعبد 

الرازق , كليز  راكش ، 40000، 

 راكش املغرب

Meztul Constructions شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي إقت ة 

فتروقية شترع الحسن التتني الطتأق 

الرابع شقة رقم 16  راكش - 

40000  راكش املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(3(9

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 04  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 Meztul : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.Constructions
بعمتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 

 تنوعة او اعمتل البنتء.
إقت ة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
فتروقية شترع الحسن التتني الطتأق 
الرابع شقة رقم 16  راكش - 40000 

 راكش املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : يونس ألمعتت  السيد  

حصة أقيمة 11 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
يونس ألمعتت عنوانه)ا(  السيد  
دوار السرايري سيدي عبد هللا غيتت 
40000  راكش  الحوز  اور4ر  ايت 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
يونس ألمعتت عنوانه)ا(  السيد  
دوار السرايري سيدي عبد هللا غيتت 
40000  راكش  الحوز  اور4ر  ايت 

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
)1  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 1616)1.

466I

شركة ابهوش للخد تت

FOUM AGADIR TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

شركة ابهوش للخد تت
شترع  كة عمترة الصتلحي الطتأق 
االول رقم 04 العيوا ، 71111، 

العيوا املغرب
FOUM AGADIR TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
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وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزئة 

األ 1 الشطر الثتني رقم 11)  - 

70000 العيوا املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

35785

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 15  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 FOUM : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.AGADIR TRANS

اإلستيراد   : غرض الشركة أإيجتز 

جميع  وتسو4ق  التجترة  والتصدير. 

التجترة الوطنية والدولية  املنتجتت. 

لجميع املواد.النق1 العتم. نق1 السلع 

و املستفر4ن و البحتئع.و اإلرستليتت. 

نق1 السلع لحستب الشركة ولحستب 

لجميع  والدولي  الوطني  الغير.النق1 

بنواع السلع الوسيطة.النق1 األر�صي 

للسلع.نق1 األسمتك وجميع  نتجتت 

الفواكه،النق1  نق1 الخحر،  البحر. 
النق1،  قتول  كراء  عدات  املبرد، 

البنتء. بشغتل  السلع.  ختلف  نق1 

املبتني،النجترة،الخرستنة  طالء 

بنواعهت.بشغتل  ختلفة. أجميع 

الطرقتت.أيع  الرختم.بشغتل  بشغتل 
وشراء  عدات وبدوات البنتء و الطرق 

جميع  املدنية.  الهندسة  بشغتل  و 

الصنتعية،  التجتر4ة،  األنشطة 

الفالحية، والبحر4ة والخد تت..

اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 -   (11 رقم  الثتني  الشطر  األ 1 

70000 العيوا املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ربسمتل   بلغ 

111.111,11 درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد  والي الحسن فم بكتدير: 

330 حصة أقيمة 111 درهم للحصة

فم  الحسيا  .السيد  والي 
بكتدير: 340 حصة أقيمة 111 درهم 

للحصة.
بكتدير:  فم  السيد  والي  حمد 
330 حصة أقيمة 111 درهم للحصة.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد  والي الحسن فم بكتدير 
رقم   03 حي القدس زنقة  عنوانه)ا( 

17 70000 العيوا املغرب.
السيد  والي الحسيا فم بكتدير 
رقم   03 حي القدس زنقة  عنوانه)ا( 

11 70000 العيوا املغرب.
بكتدير  فم  السيد  والي  حمد 
رقم   03 حي القدس زنقة  عنوانه)ا( 

17 70000 العيوا املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد  والي الحسيا فم بكتدير 
رقم   03 حي القدس زنقة  عنوانه)ا( 

11 70000 العيوا املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
22  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 1)1)/871.

467I

س-اطلس

 ETABLISSEMENT DAY
 DE FORMATION ET
ORIENTATION PRIVE

إعالا  تعدد القرارات

س-اطلس
الطتأق االول الحي االداري شترع 

الطتئف رقم 11 ، 23000، أني  الل 
املغرب

 ETABLISSEMENT DAY DE
 FORMATION ET ORIENTATION

PRIVE «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: اقت ة 
خليفة شترع 20 غشت رقم 2 - 

23000 أني  الل املغرب.
«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 
.9(11

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

ام ااختذ  فبراير 1)1)   25 املؤرخ في 

القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 

افو4ت السيدالعثمتني  حمد  )151 

حصة( لفتئدة السيد اتلحوت داود

قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 

الهتدي   عبد  افكر  السيد  افو4ت 

لفتئدة السيد اتلحوت  )5)1 حصة( 

داود.

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

العثمتني  السيد  افو4ت   تيلي: 

لفتئدة  حصة(  عبدالعز4ز)111 

السيد اتلحوت داود.

قرار رقم 4: الذي ينص على  تيلي: 

 25( افو4ت السيدةافوعاللي جميلة 

حصة( لفتئدة السيد اتلحوت داود.

قرار رقم 5: الذي ينص على  تيلي: 

والسيد  داود  اتلحوت  السيد  تعييا 

ادسعيد ربيع كمسيري الشركة بعد 

استقتلة السيد افكر عبد الهتدي و 

السيد العثمتني عبد العز4ز 

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

الذي ينص على   :7 و   6 أند رقم 

اتمث1  التي  الشركتء  حصص   تيلي: 

450  حصة  في:السيد  اتلحوت داود 

  50 اجتمتعية والسيد ادسعيد ربيع 

حصة اجتمتعي

أند رقم 15و11: الذي ينص على 

تعييا  سيري الشركة السيد   تيلي: 

اتلحوت داود والسيد ادسعيد ربيع 

استقتلة  بعد  الشركة  كمسيري 

السيد  و  الهتدي  عبد  افكر  السيد 

العثمتني عبد العز4ز 

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أبني  الل  أتتر4خ 17  ترس 

1)1) احت رقم 318.

468I

MAY CONSULTING

TESAPLUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

MAY CONSULTING

7 زنقة املالزم فرنتند الفيليت ، 

20300، الدارالبيحتء املغرب

TESAPLUS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 7 زنقة 

املالزم فرنتند الطتأق 2 الشقة 13 

لفيالت  - 20300 الدار البيحتء 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

496039

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.TESAPLUS

صب   : أإيجتز  الشركة  غرض 

الر 1 والطالء في املبتني.
زنقة   7  : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 13 الشقة   2 الطتأق  فرنتند  املالزم 

البيحتء  الدار   20300  - لفيالت  

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 340   : السيد زر4وح عبد السالم 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد  ليحي عبد الرحيم :  330 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 330   : الدوبتجي  املهدي  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 340  : السيد زر4وح عبد السالم 

أقيمة 111 درهم.
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 330  : السيد  ليحي عبد الرحيم 
أقيمة 111 درهم.

 330  : الدوبتجي  املهدي  السيد 
أقيمة 111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   
وصفتت و واطن الشركتء :

السالم  عبد  زر4وح  السيد 
نعيمة  زنقة  يختي1   61 عنوانه)ا( 
الجديدة   20000 القدس  اجزئة 

املغرب.
الرحيم  عبد  السيد  ليحي 
الجديد  سيدي  و ن  عنوانه)ا( 
 20000  38 رقم   6 زنقة   6  جموعة 

الدار البيحتء املغرب.
السيد املهدي الدوبتجي عنوانه)ا( 
 2 شقة  م3  عمترة  االدارسة  اقت ة 
الدار   20000 م  س  سفلي  طتأق 

البيحتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السالم  عبد  زر4وح  السيد 
نعيمة  زنقة  يختي1   61 عنوانه)ا( 
الجديدة   20000 القدس  اجزئة 

املغرب
الرحيم  عبد  السيد  ليحي 
الجديد  سيدي  و ن  عنوانه)ا( 
 20000  38 رقم   6 زنقة   6  جموعة 

الدار البيحتء املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 25 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم )77173.

469I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE SOUKANÉGOCE
SARLAU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم ألوك 2 رقم 07 السمترة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
  STE SOUKANÉGOCE SARLAU

 شركة ذات  سؤولية  حدودة
 ذات الشر4ك الوحيد

 LOT EL وعنواا  قرهت اإلجتمتعي
 FATH RUE JBAL BOUIBLAN NR

 68  BIS ES SEMARA - 7(111
السمترة املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
2243

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 15  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. SOUKANÉGOCE SARLAU
االشغتل   : غرض الشركة أإيجتز 

العت ة.
 LOT EL  : عنواا املقر االجتمتعي 
 FATH RUE JBAL BOUIBLAN NR
 68  BIS ES SEMARA - 72000

السمترة املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : السيد رشيد العتيقي  

حصة أقيمة 111 درهم للحصة.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  السيد رشيد العتيقي  
دوار ايت قدور املوار4د اقليم الصو4رة 

44000 الصو4رة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد رشيد العتيقي  
دوار ايت قدور املوار4د اقليم الصو4رة 

44000 الصو4رة املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
االأتدائية أتلسمترة  أتتر4خ 19  ترس 

1)1) احت رقم 1)1)/67.

470I

MAY CONSULTING

SIMOREV
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

MAY CONSULTING
7 زنقة املالزم فرنتند الفيليت ، 
20300، الدارالبيحتء املغرب

SIMOREV شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 7 زنقة 
املالزم فرنتند الطتأق 2 الشقة 13 
لفيالت  - 20300 الدار البيحتء 

املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
496043

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   27
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.SIMOREV
:  طور  أإيجتز  الشركة  غرض 

عقترات.
زنقة   7  : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 13 الشقة   2 الطتأق  فرنتند  املالزم 
البيحتء  الدار   20300  - لفيالت  

املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
السيد زر4وح عبد السالم :  1.111 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
السيد زر4وح عبد السالم : 1.111 

أقيمة 111 درهم.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :

السالم  عبد  زر4وح  السيد 
نعيمة  زنقة  يختي1   61 عنوانه)ا( 

الجديدة   20000 القدس  اجزئة 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السالم  عبد  زر4وح  السيد 
نعيمة  زنقة  يختي1   61 عنوانه)ا( 

الجديدة   20000 القدس  اجزئة 

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 25 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771735.

171I

YAMINE TRADE CONSULTING

QUADRIPACK SARL
إعالا  تعدد القرارات

YAMINE TRADE CONSULTING

339 شترع الحسن التتني شقة 3 

 RABAT ،11111 ، الربتط اكدال

MAROC

QUADRIPACK SARL «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: رقم 2 

اجزئة العرو�صي شترع القتهرة امترة 

- - امترة املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«
رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.1(9(37

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 11  ترس 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 

ربس  تل  حصة  ن   400 افو4ت 

الشركة  ن السيد الحسيا ايدوهنت 

السماللي  نتيت  نصور  السيد  الى 
رشيد

قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 

تعيا السيد نتيت  نصور السماللي 

 والي الحسيا كمسير وحيد للشركة 

و دلك ملدة غير  حدودة

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 
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أند رقم 6: الذي ينص على  تيلي: 
الشر4ك  للشركة:   الشركتء  جلب 
السماللي  نتيت  نصور   / السيد 
للشركة  يقدم  الحسيا   والي 
درهم  فص1   61،111.11 ربسمتل 
على النحو التتلي: • 60000.00 درهم 
أتلكت 1 و ودعة  ن    دفوعة 

ً
نقدا

قب1 الشر4ك في حستب أنكي  فتوح 
السيد  الشر4ك  الشركة.   أتسم 
نتيت  نصور السماللي رشيد يجلب 
 40.000.00 قدره  ربسمتل  للشركة 
 • التتلي:  النحو  على  درهم  فص1 
  دفوعة 

ً
نقدا درهم   40000.00

أتلكت 1 و ودعة  ن قب1 الشر4ك في 
حستب أنكي  فتوح أتسم الشركة.

أند رقم 7: الذي ينص على  تيلي: 
ام احديد ربس املتل أمبلغ  تئة بلف 
درهم(  قسم   111111.11( درهم 
درهم   111 أقيمة  حصة   1111 إلى 
لك1 حصة ،  كتتب أتلكت 1 و دفوع 
أمت يتنتسب  ع  و خصص للشركتء 
السيد  وهي:    ،  ستهمتت ك1  نهم 
السماللي  والي  نتيت  نصور 
 (600( ستمتئة  صتحب  الحسيا 
حصة السيد نتيت  نصور السماللي 
رشيد صتحب بربعمتئة )400( حصة 

بي  ت  جموعه بلف )1111( حصة
على  ينص  الذي   :16 رقم  أند 
املسير  العتم  االجتمتع  يعيا   تيلي: 
الوحيد للشركة لفترة غير  حدودة: 
السماللي  نتيت  نصور  السيد   •
رقم   CIN صتحب  الحسيا   والي 
،  قيم  AB46303.  غربي الجنسية 
التتني شقة  ،شترع الحسن   339 في 
فإا  وبتلتتلي  الربتط.  بكدال   3 رقم 
بشك1 صحيض  التزم  الشركة سوف 

 ن خالل اوقيع املسير..
على  ينص  الذي   :46 رقم  أند 
الصالحيتت  جميع  منض 

ُ
ا  تيلي: 

النسخ  بو  األصلية  النسخ  لحت لي 
املعتمدة  ن  املستخرجتت  بو 
بج1  التأسيسية  ن  املستندات 
عليه  ينص  شكلي  إجراء  بي  إنجتز 
يتلقى   ، إلى ذلك  أتإلضتفة  القتنوا. 
السيد نتيت  نصور السماللي  والي 
أتلتوقيع  افو4ًحت  صراحة  الحسيا 

على اإلشعتر ليتم نشره في صحيفة 
 رخصة لتلقي اإلشعترات القتنونية 

وفي الجر4دة الرسمية
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
18  ترس  أتتر4خ  أتمترة   االأتدائية 

1)1) احت رقم 5240.
472I

شركة ابهوش للخد تت

LAAYOUNE MEDIA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

شركة ابهوش للخد تت
شترع  كة عمترة الصتلحي الطتأق 
االول رقم 04 العيوا ، 71111، 

العيوا املغرب
LAAYOUNE MEDIA شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي الحي 

الحجري زنقة 13 رقم 20 - 70000 
العيوا املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
35871

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 24  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.LAAYOUNE MEDIA
جميع   : أإيجتز  الشركة  غرض 
البصري.  السمعي  اإلنتتج  بنشطة 
األفالم.البرا ج  إخراج  و  إنتتج 
إنتتج  الوثتئقية.  التلفز4ونية، 
بفالم  إنتتج  السينمتئية.  األفالم 
األنفوجرافيك. اإلنتتج  الفيديو. 
إنتتج املسلسالت والبرا ج السمعية 
اإلشهتر4ة  البصر4ة.اللوحتت 

املكتوبة،  للصحتفة  الترو4ج   .

.إنتتج  والتلفزة  اإللكترونية،اإلذاعة 

والروائية.األشرطة  القصيرة  األفالم 

البصر4ة. السمعية  الوثتئقية 

نشرجميع  االاصتل.  بنشطة  جميع 

اقنيتت الكمبيوار الحتلية والجديدة 

التصميم.  جميع بنشطة  بوالقتد ة. 

املعطيتت  قواعد  وإدارة  إخراج 

والتتبع  املعلو تت  واكنولوجيت 

والتصو4ر السينمتئي........

الحي   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 70000  -  20 رقم   13 الحجري زنقة 

العيوا املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ربسمتل   بلغ 

111.111,11 درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : اعمر  العتلية  السيدة 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  اعمر  العتلية  السيدة 

زنقة بأو قتسم الز4تني رقم 9 حي خط 

الر لة 2  70000 العيوا املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  اعمر  العتلية  السيدة 

زنقة بأو قتسم الز4تني رقم 9 حي خط 

الر لة 2  70000 العيوا املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

29  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 1)1)/)91.

473I

FUDICAIRE ISMAILI

STE LIBRE BTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم ألوك 2 رقم 07 السمترة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

STE LIBRE BTP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي 

الحسني شترع ملسيد رقم 08 

السمترة - 72000 السمترة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

((11

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 15  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.LIBRE BTP

االشغتل   : غرض الشركة أإيجتز 

العت ة واشغتل البنتء.

حي   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

الحسني شترع ملسيد رقم 08 السمترة 

- 72000 السمترة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ربسمتل   بلغ 

3.000.000 درهم،  قسم كتلتتلي:

 3.750   : السيد يونس أنزر4و14 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد نور الدين لطرش :  3.750 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد يونس أنزر4و14 عنوانه)ا( 

27  بروكة  د  النجد  اقت ة   11

 راكش 11111  راكش املغرب.

السيد نور الدين لطرش عنوانه)ا( 

 SANCASCIANO  50026 ايطتليت 

ايطتليت.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد يونس أنزر4و14 عنوانه)ا( 

27  بروكة  د  النجد  اقت ة    11

 راكش 11111   راكش املغرب.
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أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أتلسمترة  أتتر4خ 19  ترس 

1)1) احت رقم 1)1)/66.

474I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

TRANZPLACE
إعالا  تعدد القرارات

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 Bd d›Anfa 7ème Etage، 45

(1111، Casablanca Maroc

TRANZPLACE   «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: شترع 311 

شترع عبد املو ن زاو4ة أد بنوال ، 

 ركز امليراج الطتأق األول رقم 1 0 0 

الدار البيحتء  املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.(99613

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

ام ااختذ   2020 02  ترس  املؤرخ في 

القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 

 2500 أيع  شروط  على  املوافقة 

عبد  وليد  للسيد  اململوكة  حصة 

لصتلح   ، الشر4ك   ، غنيدي  الدايم 

السيد سليمتا علي ستلم بأوهنيك 

، الشر4ك

قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 

الدايم  عبد  وليد  السيد  انسحتب 

غنيدي  ن ربس  تل الشركة

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم 6: الذي ينص على  تيلي: 

تعدي1 املتدة 6   ن النظتم األست�صي

أند رقم 7: الذي ينص على  تيلي: 

تعدي1 املتدة 6   ن النظتم األست�صي

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

أتتر4خ البيحتء   أتلدار   التجتر4ة 

 16 يونيو 2020 احت رقم 735981.

475I

CASA COMPTES

بارتنال
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

ح1 شركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 1 BUREAU 11، (1391،

CASABLANCA MAROC

أترانتل شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي النواصر 

صتأينو اجزئة 16) - 00000 الدار 

البيحتء املغرب.

ح1 شركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.229597

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

اقرر   (1(1 09  ترس  في  املؤرخ 

ذات  سؤولية  حدودة  ح1 شركة 

ذات الشر4ك الوحيد أترانتل   بلغ 

وعنواا  درهم   11.111 ربسمتلهت 

صتأينو  النواصر  اإلجتمتعي   قرهت 

الدار البيحتء   00000  -  (16 اجزئة 

نشتط  اوقف   -  : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

و حدد  قر التصفية ب النواصر 

الدار   00000  -  (16 صتأينو اجزئة 

البيحتء املغرب. 

و عيا:

كترلو  كتي  نيكورا   السيد)ة( 

 3 اقت و املدينة  الفونس و عنوانه)ا( 

الدروة   4 الطتأق   1 شقة   16 عمترة 

)ة(  أرشيد املغرب كمصفي   00000

للشركة.

وعند اإلقتحتء الحدود املفروضة 

لهم  ح1  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  و  ح1  املختأرة 

الوثتئق املتعلقة أتلتصفية : النواصر 

صتأينو اجزئة 16).

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 24 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771619.

476I

CASA COMPTES

سيف ديكو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف1 التصفية

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 1 BUREAU 11، (1391،

CASABLANCA MAROC

سيف ديكو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي : 55 زنقة 

بأو األعلى زهر حي املستشفيتت - 

00000 الدار البيحتء املغرب.

قف1 التصفية

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

.371119

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

اقرر ح1  08  ترس 1)1)  املؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة  ديكو  سيف 

 111.111 ربسمتلهت  املحدودة  بلغ 

 55 اإلجتمتعي  درهم وعنواا  قرهت 

زنقة بأو األعلى زهر حي املستشفيتت - 

الدار البيحتء املغرب نتيجة   00000

لتوقف نشتط الشركة.

و عيا:
الصفراوي  عثمتا   السيد)ة( 

فيال  الليموا  اجزئة  عنوانه)ا(  و 

املغرب  البيحتء  الدار   00000  242

كمصفي )ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختت ية 

55 زنقة  08  ترس 1)1) وفي  أتتر4خ 

 - املستشفيتت  حي  زهر  األعلى  بأو 

00000 الدار البيحتء املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 24 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771611.

477I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

AYOUJIL.COM
إعالا  تعدد القرارات

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 Bd d›Anfa 7ème Etage، 45

(1111، Casablanca Maroc

AYOUJIL.COM «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: 45 شترع 

بنفت - - الدار البيحتء املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«
رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.(91.(15

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 02  ترس 2020

ام ااختذ القرارات التتلية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

أيع  شروط  على  املوافقة   تيلي:  

2200 حصة يملكهت السيد وليد عبد 

لصتلح   ، الشر4ك   ، غنيدي  الدايم 

السيد سليمتا علي ستلم بأوهنيك 

، الشر4ك.

قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 

الدايم  عبد  وليد  السيد  انسحتب 

غنيدي  ن ربس  تل الشركة.

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم 6: الذي ينص على  تيلي: 

تعدي1 املتدة 6  ن النظتم األست�صي.

أند رقم 7: الذي ينص على  تيلي: 

تعدي1 املتدة 7  ن النظتم األست�صي.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 22 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

يونيو 2020 احت رقم 736.634.

478I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

TRANZPLACE
إعالا  تعدد القرارات

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 Bd d›Anfa 7ème Etage، 45

(1111، Casablanca Maroc

TRANZPLACE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
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وعنواا  قرهت االجتمتعي: شترع 311 

شترع عبد املو ن زاو4ة أد بنوال ، 

 ركز امليراج الطتأق األول رقم 1 - - 

الدار البيحتء  املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.(99.613

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 23 يونيو 117)

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 

استقتلة السيد يتسيا إيشوداا  ن 

 نصبه كمدير

قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 

تعييا السيد بيوجي1 عثمتا  قيم في 

الدار البيحتء ، عيا الشق ، رقم 5 ، 

 بنى A6 ، ر4تض األندلس.

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم 0: الذي ينص على  تيلي: 

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 18 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

يوليوز 117) احت رقم 611.113.

479I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

TRANZPLACE
إعالا  تعدد القرارات

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 Bd d›Anfa 7ème Etage، 45

(1111، Casablanca Maroc

TRANZPLACE   «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: شترع 311 

شترع عبد املو ن زاو4ة أد بنوال ، 

 ركز امليراج الطتأق األول رقم 1 - - 

الدار البيحتء  املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.(99.613

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

04 غشت 117) ام ااختذ  املؤرخ في 

القرارات التتلية : 

قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 
800 حصة  املوافقة على شروط أيع 
تعود  لكيتهت للسيد يتسيا ايخوداا 

لصتلح السيد عثمتا بيوجي1.
قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي:  
600 حصة  املوافقة على شروط أيع 
أوجوج  طترق  للسيد  تعود  لكيتهت 

لصتلح السيد عثمتا بيوجي1.
قرار رقم 3: الذي ينص على  تيلي: 
با يالحظ با السيد يتسيا إيشوداا 
يعودا  لم  أوجوج  طترق  والسيد 

شر4كيا في الشركة.
وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 
أند رقم 6: الذي ينص على  تيلي: 

تعدي1 املتدة 6  ن النظتم األست�صي.
أند رقم 7: الذي ينص على  تيلي: 

تعدي1 املتدة 7  ن النظتم األست�صي
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 30 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

بكتوبر 117) احت رقم 647.802.

480I

RL CONSULTING

SIGMA.COM
إعالا  تعدد القرارات

RL CONSULTING
 BD AL MASSIRA AL 28

 KHADRA 1EME ETAGE ،
(1111، CASABLANCA MAROC

SIGMA.COM «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر4ك 

الوحيد«
وعنواا  قرهت االجتمتعي: 83 شترع 

الجيش امللكي - - الدار البيحتء 
املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«
رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.316611
أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 
ام ااختذ  فبراير 1)1)  املؤرخ في 18 

القرارات التتلية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
 RMA تيلي: تغيير تسمية الشركة إلى 

.SERVICES

قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 
تغيير نشتط  الشركة.

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 
النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 
 RMA إلى  الشركة  تسمية  تغيير 

.SERVICES
أند رقم 3: الذي ينص على  تيلي: 
جميع خد تت    : تهدف الشركة إلى 
وصيتنة املركبتت   ، اقييم السيترات 
 ، السيترات  واأجير   ، وإصالحهت 
وكذلك جميع الخد تت بو العمليتت 
السيترات  أقطتع  املتعلقة  األخرى 

؛.............
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 29 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم )19)77.

181I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE GR EL KHOUMSSI
SARL/AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد
افو4ت حصص

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم ألوك 2 رقم 07 السمترة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
STE GR EL KHOUMSSI SARL/

AU شركة ذات  سؤولية  حدودة 
ذات الشر4ك الوحيد

 HAY وعنواا  قرهت اإلجتمتعي
 SALAM 1( BLOC B N°17

ESSEMARA - 7(111 السمترة 
املغرب.

افو4ت حصص
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.859
أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
امت   (1(1 03  ترس  في  املؤرخ 

املصتدقة على :
افو4ت السيد )ة( اور4ة الخو �صي 
بص1  اجتمتعية  ن  حصة   5.000
5.000 حصة لفتئدة  السيد )ة( ايوب 

هندا أتتر4خ 02  ترس 1)1).

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
االأتدائية أتلسمترة  أتتر4خ 19  ترس 

1)1) احت رقم 1)1)/68.

482I

 وثق

TV FILM  SOLUTIONS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اوسيع نشتط الشركة 

 وثق
اقت ة النور زاو4ة شترع عبد هللا أن 
يتسيا و زنقة كراوا - الطتأق الثتني 
ألفدير  الدار البيحتء ، 1311)، 

الدار البحتء املغرب
TV FILM  SOLUTIONS شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت االجتمتعي 6 ألفدير 
اأن ستلي البيحتء  - 1311) 

البيحتء املغرب.
اوسيع نشتط الشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.320039

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 
امت   (115 يوليوز   02 في  املؤرخ 
نشتط  إلى  التتلية  األنشطة  إضتفة 

الشركة الحتلي :
السمعية  املعدات  استغالل 
البصر4ة و االنتتج السمعي البصري.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   
 31 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 
يوليوز 115) احت رقم 00580255.

483I

 وثق

TV FILM SOLUTIONS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
رفع ربسمتل الشركة

 وثق
اقت ة النور زاو4ة شترع عبد هللا أن 
يتسيا و زنقة كراوا - الطتأق الثتني 
ألفدير  الدار البيحتء ، 1311)، 

الدار البحتء املغرب.
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TV FILM SOLUTIONS شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 6 ألفدير 

اأن ستلي البيحتء - 1311) البيحتء 

املغرب.

رفع ربسمتل الشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.320039

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

ام   2020 يوليوز   31 في  املؤرخ 

قدره  أمبلغ  الشركة  ربسمتل  رفع 

بي  ن  درهم«   1.111.111«

 1.(11.111» إلى  درهم«   111.111«

اقديم حصص    : عن طر4ق  درهم« 

نقدية بو عينية.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 11 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

شتنبر 2020 احت رقم 20042.

484I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

COIFFURE PALACE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعييا  سير جديد للشركة

 COIFFURE PALACE

 Société A Responsabilité

Limitée» SARL

Au Capital De (11 111 DHS

 Siège Social : 118 Bd Ghandi

Résidence Ghandi N°6 Bis

CASABLANCA -

تـعييا  سير ثتا للشركة 

الـعــتم  الـجــمـــع  أـمـقـتـحـى  ـحـحـر 

أـتــتر4ــخ  املنــعقـد  العــتدي  الغـيــر 

1)1)/)15/1 للشــركة قـــرر:

تعييا  سير ثتا للشركة ملدة غير 

 حدودة: السيد جالل سكندر 

الشركة  سيرة  اصبض  أتلتتلي  و 

: - السيد  حمد سكندر و   ن طرف 

السيــد جالل سكندر.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 

الحبط لدى املحكمة التجتر4ة أتلدار 

البيحتء أتتر4خ   1)1)/6/13) احت 
رقم 772036

485I

STE BENSELLAOU SARL AU  

 STE GUERCIF IMMO
SERVICES SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

STE BENSELLAOU SARL AU

 DOUAR TIFIRASINE RAS

 LAKSAR GUERCIF ، 35111،

GUERCIF MAROC

 STE GUERCIF IMMO SERVICES

SARL AU شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي دار 

الكوراري اجزئة ديدي جرسيف - 

35111 جرسيف املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

2029

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 15  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

 GUERCIF IMMO SERVICES

.SARL AU

-  نعش   : غرض الشركة أإيجتز 

عقترات- دراسة وانجتز  شتريع

الري  - االستيراد والتصدير - .

دار   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 - جرسيف  ديدي  اجزئة  الكوراري 

35111 جرسيف املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 
الشركة : 99  سنة .

 90.000 الشركة:   ربسمتل   بلغ 
درهم،  قسم كتلتتلي:

 900   : لحستيني  عز4ز  السيد 
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  لحستيني  عز4ز  السيد 
دوار اوالد لحستين جرسيف 35111 

جرسيف املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  لحستيني  عز4ز  السيد 
دوار اوالد لحستين جرسيف 35111 

جرسيف املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 26 أتتر4خ  أجرسيف   االأتدائية 
 ترس 1)1) احت رقم 1)1)/1137.
486I

 وثق

TV FILM SOLUTIONS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 وثق
اقت ة النور زاو4ة شترع عبد هللا أن 
يتسيا و زنقة كراوا - الطتأق الثتني 
ألفدير  الدار البيحتء ، 1311)، 

الدار البحتء املغرب
TV FILM SOLUTIONS شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 
الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 6 ألفدير 
اأن ستلي البيحتء - 1311) البيحتء 

املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
320039

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (115 فبراير   03
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 TV  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.FILM SOLUTIONS

غرض الشركة أإيجتز : أيع و كراء 

 عدات انتتج االفالم  السينمتئية.

عنواا املقر االجتمتعي : 6 ألفدير 

اأن ستلي البيحتء - 1311) البيحتء 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : الشركة حليم احمت و 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  احمت و  حليم  السيد 
شقة   6 طتأق  سيجلمتسة  زنقة 

 (1311 ألفدير  اأتستم  اقت ة   34

البيحتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  احمت و  حليم  السيد 
شقة   6 طتأق  سيجلمتسة  زنقة 

 (1311 ألفدير  اأتستم  اقت ة   34

البيحتء املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 18 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

فبراير 115) احت رقم 00568622.

487I

sofoget

NIBET TRANSPORT
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
احو14 املقر االجتمتعي للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° ( et 3

، 11111، kenitra maroc

 NIBET TRANSPORT
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شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي القنيطرة, 

املغرب العربي ألوك س رقم 22 

 كتب 2   11111 القنيطرة املغرب.

احو14  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.31111

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

ام    (118 17  ن  تي  في  املؤرخ 

الحتلي  االجتمتعي  املقر  احو14  

املغرب  «القنيطرة,  للشركة  ن 

22  كتب  رقم  س  ألوك  العربي 

إلى  املغرب«  القنيطرة   11111    2

البلدي  الصنتعي  الحي  «القنيطرة, 

رقم 24   11111 القنيطرة  املغرب«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

29  ن  أتتر4خ  االأتدائية أتلقنيطرة  

ينتير 119) احت رقم 62863.

488I

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة العيوا الستقية 

الحمراء

FAST OUVRAGES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة 

العيوا الستقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 

العيوا املغرب

FAST OUVRAGES  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 

الحزام املنطقة الصنتعية رقم 33 

العيوا - 70000 العيوا املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

34293

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   2020 دجنبر   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 FAST  : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

. OUVRAGES

غرض الشركة أإيجتز :  

بعمتل  تنوعة وتشييد جميع املبتني

بعمتل  ن جميع بنواع األعمتل

 بيعتت  عدات ولوازم املكتاب

اتجر اللوازم املدرسية

وحفظ،  والبستنة،  التنظيف، 

واقديم الخد تت العت ة

والصنتعية  السكنية  املبتني 

املدنية  والهندسة  للبنتء  العت ة 

والحفر وحفر اآلأتر

العت ة  الطرق  شبكتت  بعمتل 

في  جتل  الصحي  الصرف  للطرق 
الطرق  وشبكتت  الحفر  بعمتل 

أتلكهربتء  امليته  ازود  التي  املختلفة 

والهتاف.

الحفر  وطتقة  ن  عدات  شراء 

و واد البنتء

انخفتض التوار،  توسط التوار 

التركيب  بعمتل  التوار  وارافتع 

الكهربتئي

 قتول التركيب

املزايد الفتئز

حفر اآلأتر

)الكهربتء  الهيدروليكية  املعدات 

وامليكتنيكت(

وشراء  )أيع  املكتبية  املعدات 

املعدات واللوازم املكتبية( 

النق1 البري للبحتئع  ن األشيتء 

والبحتئع  ن بي نوع، والنق1 الدولي

جميع األعمتل الزراعية.

اتجر في ديمي غروس

وصيتنة  وانظيف  -2  عتلجة 

الجمتعية  املبتني  بنواع  جميع 

والصنتعية  واإلدار4ة  والفردية 

والزراعية.

واملواد  املعدات  واأجير  تسو4ق 

أأعمتل  الصلة  ذات  واملعدات 

الشركة.

واملواد  املواد  وتسو4ق  استيراد 

Sté املتعلقة أأنشطة

خترجية،  أمصتدر  االستعتنة 

في  جتالت  والتمثي1  واالستشترات 

النشتط التي لهت صلة  بتشرة بو غير 

 بتشرة أتلكتئن.

بو  عقتر4ة  بو  بوراق  تلية  بي 

 عت الت زراعية بو صنتعية بو  تلية 

قد تستهم في اطو4ر بو اوسع بو نمو 

األعمتل. 

التجتره

يتم  البنتء  بنواع  واد  جميع 

اصنيعهت وبيعهت 

دراسة جميع بنواع املشتريع

 Métré دراسة  ن ال

املعت الت  جميع  بعم،  وبشك1 

التجتر4ة والصنتعية واملتلية واألوراق 

كتنت  سواء  والعقترات،  املتلية 

 بتشرة بو غير  بتشرة، بو ذات صلة 

بعاله،  املذكورة  أتألشيتء   بتشرة 

الك  بو  ن املرجح با تعزز احقيق 

الصفقتت واطو4رهت..

شترع   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 33 رقم  الصنتعية  املنطقة  الحزام 

العيوا - 70000 العيوا املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد اسمتعي1 املهداوي  :  500 

حصة أقيمة 1.111 درهم للحصة .

 500   : املهداوي   كوثر  السيدة 

حصة أقيمة 1.111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
املهداوي   اسمتعي1  السيد 
رقم   11 ألوك  اال 1  حي  عنوانه)ا( 
العيوا   70000 ايت  لول    267

املغرب.

عنوانه)ا(  السيدة كوثر املهداوي  
ألوك ب رقم 11 حي اال 1 ايت  لول 

70000 العيوا املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

املهداوي   اسمتعي1  السيد 

رقم   11 ألوك  اال 1  حي  عنوانه)ا( 
العيوا   70000 ايت  لول   267

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أتلعيوا  أتتر4خ 11 دجنبر 

2020 احت رقم 3080/2020.

489I

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة العيوا الستقية 

الحمراء

IGESS-ETUDES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة 

العيوا الستقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 

العيوا املغرب

IGESS-ETUDES شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزئة 

الوكتلة C 84 رقم 331 الطتأق الثتني 

العيوا  - 70000 العيوا املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

31817

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   2020 دجنبر   25

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

IGESS- : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.ETUDES

غرض الشركة أإيجتز : استكمتل 

الدراستت الفنية في  جتل الهندسة 

املدنية والهيدروليكية والبيئة.
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اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
الوكتلة C 84 رقم 331 الطتأق الثتني 

العيوا  - 70000 العيوا املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 500   : اغزواا   جتسم  السيد 

حصة أقيمة 1.111 درهم للحصة .
 500   : الصبري  نوال  السيدة 

حصة أقيمة 1.111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد جتسم اغزواا  عنوانه)ا( 
حي استيس ازرو ايت  لول   5 ألوك 

70000 العيوا املغرب.
عنوانه)ا(  الصبري  نوال  السيدة 
البروج   (1 زنقة  غتلم  اوالد  حي 

سطتت  70000 العيوا املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد جتسم اغزواا  عنوانه)ا( 
حي استيس ازرو ايت  لول   5 ألوك 

70000 العيوا املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
ينتير   22 أتتر4خ  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 1)1)/37.

490I

sofoget

NIBET TRANSPORT
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
رفع ربسمتل الشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° ( et 3

، 11111، kenitra maroc
NIBET TRANSPORT شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي القنيطرة, 

املغرب العربي ألوك س رقم 22 
 كتب 2   11111 القنيطرة املغرب.

رفع ربسمتل الشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 

.31111

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

 (118 17  ن  تي  في  املؤرخ 

أمبلغ  الشركة  ربسمتل  رفع  ام 

بي  ن  درهم   3.000.000 قدره 

»1.111.111 درهم« إلى «4.000.000 

درهم« عن طر4ق :  إد تج احتيتطي بو 

بربتح بو عالوات إصدار في ربس املتل.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

29  ن  أتتر4خ  االأتدائية أتلقنيطرة  

ينتير 119) احت رقم 62863.

191I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

 GRANDS TRAVAUX
MENARA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT

 80BD ABDELKRIM KHATABI

 1ER ETAGE BENI MELLAL ،

(3111، BENI MELLAL MAROC

 GRANDS TRAVAUX MENARA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي إقت ة 

أيت الفتض الطتأق االر�صي شقة ب0 

عمترة 2 عيا السبع - 20250 الدار 

البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

495965

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.GRANDS TRAVAUX MENARA

البنتء   : أإيجتز  الشركة  غرض 

واألشغتل العت ة.

إقت ة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
أيت الفتض الطتأق االر�صي شقة ب0 
الدار   20250  - عيا السبع   2 عمترة 

البيحتء املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ربسمتل   بلغ 

2.500.000 درهم،  قسم كتلتتلي:
 1(.511   : السيد اغز4ف أونس 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
 1(.511  : السيد اغز4ف عثمتا 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  أونس  اغز4ف  السيد 
 3 الرقم   7 ألوك  السالم  ر4تض 

23000 أني  الل املغرب.
عنوانه)ا(  عثمتا  اغز4ف  السيد 
 3 الرقم   7 ألوك  السالم  ر4تض  حي 

23000 أني  الل املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  أونس  اغز4ف  السيد 
 3 الرقم   7 ألوك  السالم  ر4تض 

23000 أني  الل املغرب
عنوانه)ا(  عثمتا  اغز4ف  السيد 
 3 الرقم   7 ألوك  السالم  ر4تض  حي 

23000 أني  الل املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 24 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771613.

492I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

COIFFURE PALACE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اوسيع نشتط الشركة 

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 05
 1er étage MAARIF ، (1331،

CASABLANCA MAROC
COIFFURE PALACE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت االجتمتعي 118 شترع 

غتندي اقت ة غتندي رقم 6  كرر - 

20026 الدار البيحتء املغرب.

اوسيع نشتط الشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.73769

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

امت   (1(1 فبراير   15 في  املؤرخ 

نشتط  إلى  التتلية  األنشطة  إضتفة 

الشركة الحتلي :

جميع  واصدير  استيراد 

وجميع   التجمي1   ستححرات 

الشعر  اصفيف  بدوات  و   عدات 

والجمتل.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   

 26 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 772036.

493I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

 STE M.C CSS GARD SARL
AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET

COMPTABLE

 AV DES FAR ES-SEMARA ،

7(111، ES-SEMARA MAROC

 STE M.C CSS GARD SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي الحي 

الصنتعي ألوك ب رقم 173 السمترة 

- 72000 السمترة املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

1915

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   2020 يونيو   16

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.M.C CSS GARD SARL AU
حراسة   : أإيجتز  الشركة  غرض 

املرافق العمو ية واالدارات.
الحي   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
الصنتعي ألوك ب رقم 173 السمترة 

- 72000 السمترة املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
السيد املحفوظ الشيخي :  1.111 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
الشيخي  املحفوظ  السيد 
عنوانه)ا( زنقة ايموزار  ر وشة رقم 

4 السمترة 72000 السمترة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
الشيخي  املحفوظ  السيد 
عنوانه)ا( زنقة ايموزار  ر وشة رقم 

4 السمترة 72000 السمترة املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
االأتدائية أتلسمترة  أتتر4خ 18 يونيو 

2020 احت رقم 76/2020.

494I

فوكتج كونسلتنك

BEPARA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

فوكتج كونسلتنك
شترع 11  ترس اقت ة شيمتء الرقم 

9 ، 30500، البيحتء املغرب
BEPARA شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 46 شترع 
الزرقطونى الطتأق 2 الرقم 6  - 

27000 الدار البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

191713

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 03  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.BEPARA

 : أإيجتز  الشركة  غرض 

.PARAPHARMACIE

46 شترع  عنواا املقر االجتمتعي : 

 -   6 الرقم   2 الطتأق  الزرقطونى 

27000 الدار البيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

الدين:   صالح  السيد  تديري 

درهم   111 أقيمة  حصة   1.111

للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

الدين  صالح  السيد  تديري 

شترع   1 م  الصدري  حي  عنوانه)ا( 

العقيد العالم رقم 9 20650 البيحتء  

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

الدين  صالح  السيد  تديري 

شترع   1 م  الصدري  حي  عنوانه)ا( 

العقيد العالم رقم 9 20650 البيحتء  

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 11 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم -.

495I

MEH EXPERTISE

MIM SERVICES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

MEH EXPERTISE

48 زنقة املحطة شقة رقم 8 حي 

إقبتل خر4بكة ، 25023، خر4بكة 

املغرب

MIM SERVICES  شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  وطن ب 

: 11 السوق القديم الطتأق الثتني 

ألوك د زنقة 1) غشت - 25000 

خر4بكة املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

6957

 15 عقد حر  ؤرخ في  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 MIM  : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

. SERVICES

الصيتنة   : غرض الشركة أإيجتز 

للمعدات-اإلستيراد  الصنتعية 

الورش  والتصدير-استغالل 

الصنتعية.

عنواا املقر االجتمتعي :  وطن ب 

الثتني  الطتأق  القديم  السوق   11  :

 25000  - غشت   (1 زنقة  د  ألوك 

خر4بكة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

بحمد:   ايت  الصديق  السيد 

درهم   111 أقيمة  حصة   1.111

للحصة.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

بحمد  ايت  الصديق  السيد 

عمترة ب   1 اقت ة الححى  عنوانه)ا( 
92 طتأق 1 رقم 4 ع س  20250 الدار 

البيحتء  املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

بحمد  ايت  الصديق  السيد 

عمترة ب   1 اقت ة الححى  عنوانه)ا( 
92 طتأق 1 رقم 4 ع س  20250 الدار 

البيحتء  املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أخر4بكة  أتتر4خ 26  ترس 

1)1) احت رقم 156.

496I

ANAMAR FIDUCIAIRE

SANADELEC سنداليك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N (81 HAY BOUGAFER ،

15811، TINGHIR maroc

سنداليك SANADELEC  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي ايت خيتر 

قلعة  كونة - 45800 انغير املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

1(37

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. SANADELEC سنداليك
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اعمتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 
الكهربتء.

عنواا املقر االجتمتعي : ايت خيتر 
قلعة  كونة - 45800 انغير املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 
درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد عمر أواتنوت :  500 حصة 
أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد  صطفى ايت عمر :  500 
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  أواتنوت  عمر  السيد 
ايطتليت 45800 انغير املغرب.

عمر  ايت  السيد  صطفى 
قلعة  كونة  خيتر  ايت  عنوانه)ا( 

45800 انغير املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  أواتنوت  عمر  السيد 

ايطتليت gt&45800; انغير املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
24  ترس  أتتر4خ  أتنغير   االأتدائية 

1)1) احت رقم 267.

497I

 كتب الحستأتت ح ل

MARWA AYA PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 كتب الحستأتت ح ل
20 شترع الداخلة الطتأق االول قر4ة 
الجمتعة ، 20430، الدار البيحتء 

املغرب
MARWA AYA PROMO  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 61  حج 

اللة يتقوت الرقم 39 الطتأق االول - 
20000 البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
195167

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 09  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. MARWA AYA PROMO

:  نعش  أإيجتز  الشركة  غرض 

عقتري .

: 61  حج  عنواا املقر االجتمتعي 

اللة يتقوت الرقم 39 الطتأق االول - 

20000 البيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عبدالطيف  أنعبيد  السيد 

عنوانه)ا( دوار اوالد اعمر اوالد رحتل 

جتقمة 6111) أرشيد املغرب.

السيد  حمد التلجتوي عنوانه)ا( 

زنقة اأن طفي1 حي يتسمينة 6111) 

أرشيد املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عبدالطيف  أنعبيد  السيد 

عنوانه)ا( دوار اوالد اعمر اوالد رحتل 

جتقمة 6111) أرشيد املغرب

السيد  حمد التلجتوي عنوانه)ا( 

زنقة اأن طفي1 حي يتسمينة 6111) 

أرشيد املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 30 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 770862.

498I

 كتب الحستأتت ح ل

CNJ CHAOUIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 كتب الحستأتت ح ل

20 شترع الداخلة الطتأق االول قر4ة 

الجمتعة ، 20430، الدار البيحتء 

املغرب

CNJ CHAOUIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 26  حج 
 رس السلطتا شقة 3 الطتأق االول 

- 20000 البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

495705

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 09  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 CNJ  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.CHAOUIA

:  نعش  أإيجتز  الشركة  غرض 

عقتري .

26  حج   : عنواا املقر االجتمتعي 
 رس السلطتا شقة 3 الطتأق االول 

- 20000 البيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

 66 السيد نبي1 الشتفي عنوانه)ا( 
زنقة الجزائر 6111) أرشيد املغرب.

عنوانه)ا(  جتأري  حجتج  السيد 

أرشيد   (6111 البي�صي  اجزئة   62

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

 66 السيد نبي1 الشتفي عنوانه)ا( 

زنقة الجزائر 6111) أرشيد املغرب

ام اإليداع القتنوني ب-  أتتر4خ 23 

 ترس 1)1) احت رقم 771319 .

499I

 كتب الحستأتت ح ل

TIMNS TEC
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 كتب الحستأتت ح ل

20 شترع الداخلة الطتأق االول قر4ة 

الجمتعة ، 20430، الدار البيحتء 

املغرب

TIMNS TEC شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 61  حج 

اللة يتقوت الرقم 39 الطتأق االول - 

20000 البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

193919

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 02  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 TIMNS : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.TEC

كهربتئي     : غرض الشركة أإيجتز 

والحمتية  ن  واملراقبة  البنتء  في 

السرقة.

: 61  حج  عنواا املقر االجتمتعي 

اللة يتقوت الرقم 39 الطتأق االول - 

20000 البيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .



عدد 5659 - فتاض ر حتا )111 )11 بأر14 1)1))الجريدة الرسمية   7850

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  لحسن  عبيبو  السيد 

اوالد   83350 الكدية  دوارعياللة 

التتيمة املغرب.

عنوانه)ا(  سيسيد  يلود  السيد 

دواراداوكليد الكدية البيحتء 83350 

اوالد التتيمة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  سيسيد  يلود  السيد 

دواراداوكليد الكدية البيحتء 83350 

اوالد التتيمة املغرب.

ام اإليداع القتنوني ب-  أتتر4خ 05 

 ترس 1)1) احت رقم 768716.

500I

CABINET BEN-YAHIA

MF DESIGN
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

CABINET BEN-YAHIA

1)1، شترع  حمد الخت سـ  إقت ة 

السالم اللطتأق الثتلث رقم 24ـ  

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

MF DESIGN شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 

 والي إسمتعي1 ، 11 ، إقت ة  والي 

إسمتعي1 ، الطتأق الثتلث ، رقم 9  - 

90000 طنجة املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

111617

 16 عقد حر  ؤرخ في  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 MF  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.DESIGN

غرض الشركة أإيجتز : - التصميم 

واخطيط املستحة ؛

- العمترة الداخلية والديكور؛

واألعمتل  والتجديدات  البنتء   -

 / املشتريتت  )بقستم  املختلفة 

املبيعتت / التسو4ق( ؛

الدعتية  لوكتلة  نشتط  بي   -

والتسو4ق  واالاصتالت  واإلعالا 
البصري  السمعي  واإلنتتج  الرقمي 

والتخطيط وانظيم األحداث.

العمليتت  جميع   ، بعم  وبشك1 

التجتر4ة  بو  املدنية  بو  الصنتعية 

العمليتت  جميع  وكذلك  واملتلية 

ذلك  في  أمت   ، والعقتر4ة  املنقولة 

بشك1  اتعلق  قد  والتي   ، اإليجتر 

الغرض  بهذا  غير  بتشر  بو   بتشر 

 ، بو أأي �صيء  شتأه بو  رابط أه   ،

وكذلك  ن املحتم1 با تعزز بشك1 

هذا  احقيق  غير  بتشر  بو   بتشر 

الهدف..

شترع   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 والي إسمتعي1 ، 11 ، إقت ة  والي 
إسمتعي1 ، الطتأق الثتلث ، رقم 9  - 

90000 طنجة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

1.111 حصة    : السيد فتئز  نير 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  فتئز  نير  السيد 

القوات  اجزئة  امللكي  الجيش  شترع 

العرائش    92000  23 املستعدة رقم 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  فتئز  نير  السيد 
القوات  اجزئة  امللكي  الجيش  شترع 
العرائش    92000  23 املستعدة رقم 

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
25  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 2900.
511I

BASMA HOLDING

MF LOC
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
رفع ربسمتل الشركة

BASMA HOLDING
 3RUE AIT OURIR BOULEVARD
 MOULAY YOUSSEF ، (1111،

CASABLANCA MAROC
MF LOC شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي زنقة سمية 
إقت ة شهرزاد 3 الطتأق 5 الرقم 
22 الدارالبيحتء  املغرب 20000 

الدارالبيحتء املغرب.
رفع ربسمتل الشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.486535

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
ام   (1(1 29  ترس  في  املؤرخ 
قدره  أمبلغ  الشركة  ربسمتل  رفع 
بي  ن  درهم«   9.111.111«
 9.200.000» إلى  درهم«   111.111«
اقديم حصص    : عن طر4ق  درهم« 

نقدية بو عينية.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 30 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 1)))1.
502I

SOCIETE FIDAV SARL

 LAND WORK COMPANY
SARL

إعالا  تعدد القرارات

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعدييا عمترة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 50000،  كنتس 
املغرب

 LAND WORK COMPANY SARL

«شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: 08 اجزئة 

الز4تونة  والي ادريس زرهوا  - - 

 كنتس  املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«
رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.5((11

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 26 فبراير 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 11 تغيير اإل حتء: الذي 

للسيدة  اإل حتء  على  تيلي:  ينص 

حبيبة لعشير بو السيد خليد فهد.

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

على  ينص  الذي   :16 رقم  أند 

 تيلي: اال حتء

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

23  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمكنتس  

1)1) احت رقم 1181 .

503I

CAF MAROC

TREE VEINS MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°(1 CASTILLA

 (° ETG N° 7 TANGER ، 91111،

TANGER MAROC

TREE VEINS MEDIA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 26 اقت ة 

انطوليت شترع االندلس الطتأق 7 
رقم 20 - 90000 طنجة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

111711

 11 عقد حر  ؤرخ في  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:



7851 الجريدة الرسميةعدد 5659 - فتاض ر حتا )111 )11 بأر14 1)1)) 

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 TREE  : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

. VEINS MEDIA

التجترة   : أإيجتز  الشركة  غرض 

خد تت  اوفير   - اإللكترونية 

 - واالاصتالت  املعلو تت  اكنولوجيت 

االستيراد والتصدير.

عنواا املقر االجتمتعي : 26 اقت ة 
انطوليت شترع االندلس الطتأق 7 رقم 

20 - 90000 طنجة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 3.334   : بقبيب  السيد  صعب 

حصة أقيمة 11 درهم للحصة .

 3.333   : الزواق  بحمد  السيد 

حصة أقيمة 11 درهم للحصة .

 3.333   : لقشيري  بنس  السيد 

حصة أقيمة 11 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد  صعب بقبيب عنوانه)ا( 

حي السواني زنقة اأن حنت زنقة 111 
رقم 1 90000 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  الزواق  بحمد  السيد 

أتنت ر4بو  اجزئة  رشيد  شترع  والي 

عمترة س الطتأق 5 الرقم 63 90000 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  لقشيري  بنس  السيد 

شترع السالم اقت ة الشروق ألوك ب 

طنجة   90000  15 الشقة   4 الطتأق 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد  صعب بقبيب عنوانه)ا( 

حي السواني زنقة اأن حنت زنقة 111 
رقم 1 90000 طنجة املغرب

عنوانه)ا(  الزواق  بحمد  السيد 

أتنت ر4بو  اجزئة  رشيد  شترع  والي 

عمترة س الطتأق 5 الرقم 63 90000 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  لقشيري  بنس  السيد 

شترع السالم اقت ة الشروق ألوك ب 

طنجة   90000  15 الشقة   4 الطتأق 

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

29  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 2998.

504I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LE CHOIX D›OR FES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 15 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 11( ، 31111،

FES MAROC

LE CHOIX D›OR FES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شقة 
رقم 1 الطتأق 1 زنقة النيجر شترع 

الكرا ة الزهور 1  - 30000 فتس 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

66929

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 LE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.CHOIX D’OR FES

غرض الشركة أإيجتز : -  خبزة

-  قهى.

عنواا املقر االجتمتعي : شقة رقم 
1 الطتأق 1 زنقة النيجر شترع الكرا ة 

الزهور 1  - 30000 فتس املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 
درهم،  قسم كتلتتلي:

 500   : اسمتعي1  أوكير  السيد 
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد التلمستني  صطفى :  500 
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

السيد أوكير اسمتعي1 عنوانه)ا( 
النيجر  زنقة   31 شترع الكرا ة رقم 

الزهور 1 30000 فتس املغرب.
التلمستني  صطفى  السيد 
كلم   6 اجزئة زوبيدة رقم  عنوانه)ا( 
30000 فتس  1 طر4ق عيا الشقف  

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد أوكير اسمتعي1 عنوانه)ا( 
النيجر  زنقة   31 شترع الكرا ة رقم 

الزهور 1 30000 فتس املغرب
التلمستني  صطفى  السيد 
كلم   6 اجزئة زوبيدة رقم  عنوانه)ا( 
30000 فتس  1 طر4ق عيا الشقف  

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
25  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1)1)/1115.

505I

ACO CONSULTING

S.R ENERGIE
إعالا  تعدد القرارات

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,70
 centre - 1ème étage- Apt.11- ،

(1511، casablanca maroc
S.R ENERGIE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر4ك 
الوحيد«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: )1، زنقة 
صبري أوجمعة -  الطتأق األول 
-  شقة  رقم 6  - - الدار البيحتء 

املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.351191

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 11  ترس 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 

احييا القتنوا االست�صي للشركة

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 

احييا القتنوا االست�صي للشركة

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 30 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 772434.

506I

DEMER CONSULTING

SYSTOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

DEMER CONSULTING

 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1  RUE PUISSESSEAU 9

 EME ETG N°17 QUARTIER LA

GIRONDE، (1111، الدارالبيحتء 

املغرب

SYSTOLE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 11 شترع 

الزرقطوني طتأق 9 رقم 18 - 20000 

الدار البيحتء املغرب.

احو14  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.((8591

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

املؤرخ في 02  ترس 1)1) ام  احو14  

للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

رقم   9 شترع الزرقطوني طتأق   11«

املغرب«  الدار البيحتء   20000 -  18

طتنطتا  شترع  نزهة  «6  جمع  إلى 

 -   3 رقم  وليد  إقت ة   35 عمترة 

200000 الدار البيحتء  املغرب«.
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أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 30 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 772438.
507I

West Morocco Hospitality

 WEST MOROCCO
HOSPITALITY
شركة املستهمة

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

West Morocco Hospitality
 angle rue de Molière et bd ,16(

 d›Anfa ، (1111، Casablanca
Maroc

West Morocco Hospitality شركة 
املستهمة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي )16, 
 angle rue de Molière et bd
 d›Anfa - (1111 Casablanca

.Maroc
احو14  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.191111

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
املؤرخ في 29 يونيو 2020 ام  احو14  
للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
 angle rue de Molière et  ,16(«
 bd d’Anfa - (1111 Casablanca
 rue Normandie - ,39» إلى »Maroc

.»(1111 Casablanca  Maroc
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 16 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

فبراير 1)1) احت رقم 765848.
508I

business processing center

ل كوير موديل
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

business processing center
 rue yougoslavie resid andalous
 v appt N°3 gueliz marrakech ،

11111، marrakech maroc
ل كو4ر  ودي1 شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 198 

درب املشتوري سيدي يوسف أن 

علي - 40000  راكش املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(751

 11 عقد حر  ؤرخ في  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

اإلقتحتء أمختصر تسميتهت : ل كو4ر 

 ودي1.

اصدير   : أإيجتز  الشركة  غرض 

 واد الصنتعة التقليدية.
عنواا املقر االجتمتعي : رقم 198 

درب املشتوري سيدي يوسف أن علي 

- 40000  راكش املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 -

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

رشيد  بست ة  والي  السيد 

 111 رقم  بكورام  درب  عنوانه)ا( 

 40000 علي  أن  يوسف  سيدي 

 راكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

رشيد  بست ة  والي  السيد 

 111 رقم  بكورام  درب  عنوانه)ا( 

 40000 علي  أن  يوسف  سيدي 

 راكش املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

24  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 3607.

509I

POLINI SARL

بولينو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص

POLINI SARL
113 الحي الصنتعي ، 65800، 

اتور4رت املغرب
أولينو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 113 ااحي 
الصنتعي - 65800 اتور4رت املغرب.

افو4ت حصص
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.919
أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
امت   (1(1 11  ترس  في  املؤرخ 

املصتدقة على :
ألغيتي  عتي  )ة(  السيد  افو4ت 
500 حصة اجتمتعية  ن بص1 500 
أتغبتغت  )ة(  السيد  لفتئدة   حصة 

ألغيتي أتتر4خ 11  ترس 1)1).
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   
االأتدائية أتتور4رت  أتتر4خ 29  ترس 

1)1) احت رقم 1)1)/59.
511I

CECOGEL / SARL

L›ORIENT PRESTIGE
إعالا  تعدد القرارات

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 61111، OUJDA

MAROC
L›ORIENT PRESTIGE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنواا  قرهت االجتمتعي: الدار 

البيحتء، 30 زنقة عمر ر4في الطتأق 
األول الشقة رقم 1 - 20620 الدار 

البيحتء املغرب.
«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 
.36917

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 
2020 ام ااختذ  املؤرخ في 18 دجنبر 

القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 

احو14 املقر االجتمتعي الى وجدة، 87 

زنقة بحفير.

قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 

أيع 500 جصة اجتمتعية  ن  حمد 

أنعيني الى السيد كمتل كوجي

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

 تيلي: تعييا السيد كمتل كوجي رقم 

كمسير   F6(16(1 البطتقة الوطنية 

وحيد للشركة

قرار رقم 4: الذي ينص على  تيلي: 

الى  القتنوني للشركة  احو14 الشك1 

شركة ذات  سؤولية  حدودة

قرار رقم 5: الذي ينص على  تيلي: 

احييا الشك1 القتنوني للشركة

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم 4: الذي ينص على  تيلي: 

املقر االجتمتعي للشركة

على  ينص  الذي   :5-6 رقم  أند 

 تيلي: ربسمتل الشركة

على  ينص  الذي   :16 رقم  أند 

 تيلي: تعييا  سير للشركة

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

26  ترس  أتتر4خ  أوجدة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1137.

511I

FERHAT  NET

FERHAT NET

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة

FERHAT  NET

 13RUE SAINT SAENS

 BELVEDERE CASABLANCA 67

زنقة عز4ز أالل الطتأق الثتني رقم 3 

املعتر4ف، 1111)، الدار البيحتء. 

املغرب

FERHAT NET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

)في طور التصفية(
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 13RUE وعنواا  قرهت اإلجتمتعي

 SAINT SAENS BELVEDERE  –

CASABLANCA-           67 زنقة 

عز4ز أالل الطتأق الثتني رقم 3 

املعتر4ف 1111) الدار البيحتء. 

املغرب.

ح1 شركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.111199

العتم  الجمع  أمقت�صى 

08  ترس  في  اإلستثنتئيتملؤرخ 

ذات  شركة  ح1  اقرر   (1(1

  FERHAT NET املسؤولية املحدودة 

درهم   111.111 ربسمتلهت   بلغ 

 13RUE اإلجتمتعي  وعنواا  قرهت 

 SAINT SAENS BELVEDERE  –

CASABLANCA-           67 زنقة عز4ز 

املعتر4ف   3 أالل الطتأق الثتني رقم 

1111) الدار البيحتء. املغرب نتيجة 

ل : ز4تدة خستىر الشركة وعجزهت عن 

االستمرار.

 13RUE و حدد  قر التصفية ب 

 SAINT SAENS BELVEDERE  –

CASABLANCA-           - (1111 الدار 

البيحتء. املغرب. 

و عيا:

    ABDERRAFIK السيد)ة( 

عنوانه)ا(  و   LANKAOUI

   CASABLANCA,  RUE

   MOHAMED   BEN   AHMAD

   BAKAL    RESIDENCE

   YASMINA  APPARTEMENT  111

BELVEDERE. (1111 الدار البيحتء. 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتحتء الحدود املفروضة 

لهم  ح1  املخولة  الصالحيتت  على 

املختأرة و  ح1 ابليغ العقود والوثتئق 

املتعلقة أتلتصفية : -

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 30 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 118)77.

51(I

Sacofi

 OMEGA AFRICA  
FACILITIES OAF

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

Sacofi

 4RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG 3 N 39 BELVÉDÈRE

 CASABLANCA، (1311،

CASABLANCA Maroc

 OMEGA AFRICA FACILITIES  

OAF  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 8)1 

شترع العرعتر الطتأق الثتني 

املكتب 6 الدارالبيحتء - 20540 

CASABLANCA املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

187931

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

   : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

 OMEGA AFRICA FACILITIES

. OAF

 : أإيجتز  الشركة  غرض 

 APPAREILS ELECTRIQUE DES

 APPAREILS

 DOMESTIQUE DE

.CHAUFFAGE DE CUISINE

 1(8  : االجتمتعي  املقر  عنواا 

الثتني  الطتأق  العرعتر  شترع 

 20540  - الدارالبيحتء   6 املكتب 

CASABLANCA املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000  بلغ ربسمتل الشركة:  

درهم،  قسم كتلتتلي:

 4.750   : السيد الحراثي أودربتلة 
درهم   475.000 أقيمة  حصة 

للحصة.
السيدة زكروم حنتا :  250 حصة 

أقيمة 25.000 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد الحراثي أودربتلة عنوانه)ا( 
أتلقسيري   ر يال  البريدجتت  درب 

)1615  شرع ألقصيري املغرب.
عنوانه)ا(  حنتا  زكروم  السيدة 
إقت ة أي1 اير م س 7 عمترة ه الطتأق 
 28630 حرودة  عيا   11 رقم   3

 حمدية املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

و واطن  سيري الشركة:
السيد الحراثي أودربتلة عنوانه)ا( 
أتلقسيري   ر يال  البريدجتت  درب 

)1615  شرع ألقصيري املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 03 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

فبراير 1)1) احت رقم 763713.
513I

Media Med Consulting (.1 SARL

Partcheese
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 Media Med Consulting (.1
SARL

 PROP YASSINE AV MLY
 RACHID IMMEUBLE RACHIDIA

 ،APP 5 GUERCIF ، 35111
جرسيف املغرب

Partcheese  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزئة 
ديدي  - 35111 جرسيف املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

2025
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 
املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. Partcheese
 - :  طعم  غرض الشركة أإيجتز 

 موا حفالت - وسيط اجتري.
اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

ديدي  - 35111 جرسيف املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ربسمتل   بلغ 

111.111,11 درهم،  قسم كتلتتلي:
احمويش  السالم  عبد  السيد 
درهم   111,11 حصة أقيمة   600   :

للحصة .
 400   : احمويش  زكر4تء  السيد 
حصة أقيمة 111,11 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
احمويش  السالم  عبد  السيد 
عالل  زنقة   1(7 رقم  عنوانه)ا( 
 60800 القديم  الحي  هللا  عبد  أن 

اتور4رت املغرب.
السيد زكر4تء احمويش عنوانه)ا( 
اجزئة  لك عبد هللا 35111 جرسيف 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد زكر4تء احمويش عنوانه)ا( 
 35111 هللا   عبد  اجزئة  لك 

جرسيف املغرب
ام اإليداع القتنوني ب-  أتتر4خ 25 

 ترس 1)1) احت رقم 1135.
511I

Synergie Experts

ASCENSIO CONSULTING
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
قف1 التصفية

Synergie Experts
49, زنقة جوا جورس, حي غواييه ، 

20060، الدار البيحتء املغرب
ASCENSIO CONSULTING شركة 

ذات  سؤولية  حدودة
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 ذات الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي : 119، 

شترع عبد املو ن، الطتأق 2، الرقم 
18 - 20000 الدار البيحتء املغرب.

قف1 التصفية
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

.333111
أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
2020 اقرر ح1  املؤرخ في 11 دجنبر 
شركة   ASCENSIO CONSULTING
ذات  سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 
الوحيد  بلغ ربسمتلهت 11.111 درهم 
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 119، شترع 
 -  18 الرقم   ،2 الطتأق  عبد املو ن، 
الدار البيحتء املغرب نتيجة   20000
لعدم اوفر على سوق كتفية للشركة.

و عيا:
السيد)ة( ب نة  الحلوي وعنوانه)ا( 
6، ش  20، اجزئة عرصة الكبير، ط 
32، املعتر4ف  20000 الدار البيحتء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد ام انعقتد الجمعية الختت ية 
 ،119 وفي   2020 دجنبر   11 أتتر4خ 
الرقم   ،2 الطتأق  شترع عبد املو ن، 

18 - 20000 الدار البيحتء املغرب.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 18 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 770647.

515I

FNMCOMPTA

SALI ND TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN (1
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 17
 TANGER ، 91111، TANGER

MAROC
SALI ND TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  كتب رقم 
3 إقت ة يتسميا الطتأق السفلي 25 
ب.د يعقوب املنصور- القنيطرة - 

1)111  القنيطرة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

59803

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 SALI  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ND TRANS

نق1   : أإيجتز  الشركة  غرض 

املستخد يا والنق1 الوطني للبحتئع

:  كتب  االجتمتعي  املقر  عنواا 
رقم 3 إقت ة يتسميا الطتأق السفلي 

25 ب.د يعقوب املنصور- القنيطرة - 

1)111  القنيطرة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد عمتد النتدي :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

 500   : النتدي  سلمى  السيدة 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

500 أقيمة   : السيد عمتد النتدي 

111 درهم.

 500  : النتدي  سلمى  السيدة 

أقيمة 111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  النتدي  عمتد  السيد 

طنجة   90000 طنجة   - الخرب  حي 

املغرب.

عنوانه)ا(  النتدي  سلمى  السيدة 

حي املجد شترع القدس اقت ة حفصة 
رقم 7 - طنجة 90000 طنجة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  النتدي  عمتد  السيد 

طنجة   90000 طنجة   - الخرب  حي 

املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 25 أتتر4خ  أتلقنيطرة   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 2226.

516I

FNMCOMPTA

BEST WAY D3
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN (1

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 17

 TANGER ، 91111، TANGER

MAROC

BEST WAY D3 شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  كتب رقم 

3 الطتأق السفلي 25 ب.د يعقوب 

املنصور - القنيطرة - 1)111 

القنيطرة املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

59807

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 02  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 BEST  : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

.WAY D3

نق1   : أإيجتز  الشركة  غرض 

الوطني   والنق1  املستخد يا 

للبحتئع.

:  كتب  االجتمتعي  املقر  عنواا 
ب.د   25 السفلي  الطتأق   3 رقم 

يعقوب املنصور - القنيطرة - 1)111 

القنيطرة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 
درهم،  قسم كتلتتلي:

عواطف  اوالد  حند  السيدة 
درهم   111 أقيمة  حصة   1.111   :

للحصة.
 : عواطف  اوالد  حند  السيدة 

1111 أقيمة 111 درهم.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :
عواطف  اوالد  حند  السيدة 
 QUAI DE PRAGUE  47 عنوانه)ا( 

Orléans 15111 فرنست.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عتدل  اوالد  حند  السيد 
العوا ة   الكمبور4ة  حي  عنوانه)ا( 

90000 طنجة املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 25 أتتر4خ  أتلقنيطرة   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 2228.

517I

 MOGADOR وكتدور بسيست آند سيرفيس 

ASSIST AND SERVICES SARL

فيال  نوران
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 وكتدور بسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي أتب دكتلة شترع واد 
املختزا الشقة رقم 3 أتلطتأق 

الثتني  الصو4رة الصو4رة، 44000، 
الصو4رة املغرب

فيال  نوراا شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزئة  
ايت املودا دوار الغزوة الصو4رة  - 

44000 الصو4رة املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

5633



7855 الجريدة الرسميةعدد 5659 - فتاض ر حتا )111 )11 بأر14 1)1)) 

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 16  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

فيال    : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

نوراا.

اأجير   -  : أإيجتز  الشركة  غرض 

الشقق املفروشة. .

اجزئة    : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 - ايت املودا دوار الغزوة الصو4رة  

44000 الصو4رة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيدة سعتد زروق :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد جتك  تري جوا فرونسوا 

اريش :  500 حصة أقيمة 111 درهم 

للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  زروق  سعتد  السيدة 

 44000 الصو4رة  الغزوة   دوار 

الصو4رة املغرب.

السيد جتك  تري جوا فرونسوا 

اريش عنوانه)ا( فرنست 00000 األوا 

فرنست.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  زروق  سعتد  السيدة 

الصو4رة   44 الصو4رة  الغزوة   دوار 

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أتلصو4رة  أتتر4خ 29  ترس 

1)1) احت رقم 119.

518I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

 ESPACE CACTUS ART
DECORATION

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

اقتطع شترع  والي رشيد و عبد 
الكر4م الخطتبي،عمترة  ركز بعمتل 
جليز،  الطتأق الثتلث،  كتب رقم 

1) ، 40000،  راكش املغرب
 ESPACE CACTUS ART

DECORATION شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي امللك 
املسمى «عيتد«، دائرة الو4داا، 

جمتعة ٲوالد حسوا دوار الحمينتت  
40000  راكش املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
11(891

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 ESPACE : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.CACTUS ART DECORATION
غرض الشركة أإيجتز : - البستنة

الديكور  و  التر يم  ٲشغتل   -
الداخلي.

امللك   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
الو4داا،  دائرة  «عيتد«،  املسمى 
جمتعة ٲوالد حسوا دوار الحمينتت  

40000  راكش املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:

:  111 حصة  السيد عبتد  حمد 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  عبتد  حمد  السيد 

ايطي  عيا   306 الرقم   11 الزهور 

40000  راكش  الشمتلي   النخي1 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  عبتد  حمد  السيد 

ايطي  عيا   306 الرقم   11 الزهور 

40000  راكش  الشمتلي  النخي1 

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

26  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 68)))1.

519I

MOORISH

ASLOUJ IMPORT EXPORT
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

MOORISH

39 شترع لال يتقوت الطتأق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيحتء املغرب

 ASLOUJ IMPORT EXPORT

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي زاو4ة 

شترع عبد املو ن و زنقة سمية، 

إقت ة شهرزاد 3 الطتأق 4 الرقم  

20 النخي1 - 20340 الدار البيحتء  

املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

196819

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 04  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ASLOUJ IMPORT EXPORT

استيراد   : أإيجتز  الشركة  غرض 

واصدير والتجترة.
زاو4ة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

سمية،  زنقة  و  املو ن  عبد  شترع 

الرقم    4 الطتأق   3 شهرزاد  إقت ة 

الدار البيحتء    20340  - النخي1   20

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد سعد عسلوج  :  111 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  السيد سعد عسلوج  

 20000 44  مر كتسيوب الر يطتج  

الدار البيحتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد سعد عسلوج  

 20000 44  مر كتسيوب الر يطتج  

الدار البيحتء املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 30 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 772398.

520I

SOCIETE MODYANI SARL

PROMO CIELO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93111

الفنيدق املغرب

 PROMO CIELO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزئة أتب 
سبتة زنقة سبتة رقم 39 الفنيدق - 

93111 الفنيدق املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

28979
 1( عقد حر  ؤرخ في  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1  ترس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.PROMO CIELO SARL
:  نعش  أإيجتز  الشركة  غرض 

عقتري.
اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 39 رقم  سبتة  زنقة  سبتة  أتب 

الفنيدق - 93111 الفنيدق املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
السيد عمتد ادري�صي عال ي :  250 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
حصة   250   : السيد عتدل طتيت 

أقيمة 111 درهم للحصة .
الكبير:  الشعيري  عتدل  السيد 
500 حصة أقيمة 111 درهم للحصة.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عال ي  ادري�صي  عمتد  السيد 
و  الفطواكي  حمتا  زاو4ة  عنوانه)ا( 
ب  عمترة   34 الشقة  الدكتلي   بترك 

القنيطرة 1)111 القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا(  طتيت  عتدل  السيد 
اجزئة أتب سبتة شترع عبد الختلق 
 93111 الفنيدق   36 عمترة  طريس 

الفنيدق املغرب.
الكبير  الشعيري  عتدل  السيد 
عنوانه)ا( اجزئة أتب سبتة زنقة واد 
الو رقم 42 الفنيدق 93111 الفنيدق 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 
و واطن  سيري الشركة:

عال ي  ادري�صي  عمتد  السيد 
و  الفطواكي  حمتا  زاو4ة  عنوانه)ا( 
ب  عمترة   34 الشقة  الدكتلي   بترك 

القنيطرة 1)111 القنيطرة املغرب
عنوانه)ا(  طتيت  عتدل  السيد 
اجزئة أتب سبتة شترع عبد الختلق 
 93111 الفنيدق   36 عمترة  طريس 

الفنيدق املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
24  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتطواا  

1)1) احت رقم 1681.

5(1I

sahara decision

PARANNYA SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

sahara decision
شترع  كة عمترة  بترك ولد الخلي1 

طتأق2 الحي االداري العيوا. ، 
70000، العيوا املغرب

PARANNYA SARL AU شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  دينة 25 
 ترس ألوك Y رقم 327 العيوا  - 

71111 العيوا املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
35883

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 )1  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.PARANNYA SARL AU

أيع   : أإيجتز  الشركة  غرض 
واصدير واستيراد املواد شبه  وشراء 

الصيدلية واملعدات الطبية ..
:  دينة  االجتمتعي  املقر  عنواا 
25  ترس ألوك Y رقم 327 العيوا  - 

71111 العيوا املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : دو4دي  ايمتا  السيدة 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  دو4دي  ايمتا  السيدة 
رقم  ألوك ك   13 م   3 السال ة  حي 
البيحتء  الدار   20580 البيحتء    6

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  دو4دي  ايمتا  السيدة 
رقم  ألوك ك   13 م   3 السال ة  حي 
البيحتء  الدار   20580 البيحتء    6

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
29  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 1)/1)16.
522I

CECOGEL / SARL

GANA CLIM
إعالا  تعدد القرارات

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 61111، OUJDA

MAROC
GANA CLIM «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر4ك 
الوحيد«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: وجدة، حي 
الهدى بس اأن عبد السالم رقم 09. 

- 60000 وجدة املغرب.
«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 
.22865

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 30 دجنبر 2020

ام ااختذ القرارات التتلية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

 تيلي: أيع 11111  ن السيد اأراهيم 

الحو�صي الى السيد أن عمرو أوز4تني.

قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 

تسمية أنعمر أوز4تني أصفته املسير 

الوحيد للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على  تيلي: 

احديث القتنوا األست�صي للشركة

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 

6-7

أند رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 

36

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

فبراير   02 أتتر4خ  أوجدة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 389.

523I

Etude El houtaia Zakaria

SEFIANIA SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
تعييا  سير جديد للشركة

Etude El houtaia Zakaria

 Avenue Zerktouni, 1 ème, 84 ,

 Etage, N° 11, Guéliz ، 11111،

Marrakech Maroc

SEFIANIA SARL AU  شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

 Rue de la وعنواا  قرهت اإلجتمتعي

 liberté, Appartement 75, Guéliz

Marrakech 11111 - املغرب.

تعييا  سير جديد للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.19563

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

ام تعييا   (118 نونبر   23 املؤرخ في 

نيت   سير جديد للشركة السيد)ة( 

أحمتدا حمزة /  ر4م كمسير آخر.
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ابعت لقبول استقتلة املسير.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

ينتير   11 أتتر4خ  أمراكش   التجتر4ة 

119) احت رقم 338.

524I

CHATER PREMIUM CONSULTING

 CENTRE CONSULAIRE

 DE GESTION ET DE

COMPTABILITÉ DE FES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
قف1 التصفية

 CHATER PREMIUM

CONSULTING

 (1RUE GHASSANE KANAFANI

 1EME ETAGE BUR (1 ، 31111،

fes maroc

 CENTRE CONSULAIRE DE

 GESTION ET DE COMPTABILITÉ

DE FES شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي : شترع 

شفشتوني  دينة الجديدة  - 30000 

فتس املغرب.

قف1 التصفية
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

.(15(7

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

اقرر   (1(1 فبراير   15 في  املؤرخ 

 CENTRE CONSULAIRE DE ح1 

 GESTION ET DE COMPTABILITÉ

ذات  سؤولية  شركة   DE FES

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد  بلغ 
وعنواا  درهم   111.111 ربسمتلهت 

شفشتوني  شترع  اإلجتمتعي   قرهت 

فتس   30000  - الجديدة    دينة 

املغرب نتيجة لتوقف ام لنشتط.

و عيا:

و  هينوب  السيد)ة(  حمد  

رقم  امللكي  الجيش  شترع  عنوانه)ا( 
فتس   30000  4 رقم   3 الطتأق   55

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختت ية 
شترع  وفي   (1(1 فبراير   15 أتتر4خ 
 30000  - شفشتوني  دينة الجديدة 

فتس املغرب.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
31  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1511.

525I

STE FIACCOF 

  ACACIA  AFRIQUE
SYSTEME

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 61 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 31181، fes maroc

  ACACIA  AFRIQUE  SYSTEME
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 7 

اجزنة ار4ت شترع طر4ق عيا الشقف  
فتس 30000 فتس املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
66911

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. ACACIA  AFRIQUE  SYSTEME
:  هندس  أإيجتز  الشركة  غرض 

استشتري و بيعتت البر جبتت .
 7 رقم   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
اجزنة ار4ت شترع طر4ق عيا الشقف  

فتس 30000 فتس املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111  : السيد شخموا سعيد  

درهم   111.111 أقيمة  حصة 

للحصة.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -  

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد شخموا سعيد  عنوانه)ا( 
رقم 7 اجزنة طر4ق عن الشقف فتس 

30000 فتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد شخموا سعيد  عنوانه)ا( 
رقم 7 اجزنة طر4ق عن الشقف فتس 

30000 فتس املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

25  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1398.

526I

زوبير أوتغمتس

STE HIBAHIBA HIBA
إعالا  تعدد القرارات

زوبير أوتغمتس

اكنول املركز اتزة ، 35050، اتزة 

املغرب

ste hibahiba hiba  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: 15اجزئة 

كنوز اتزة - 35000 اتزة املغرب .

«إعالا  تعدد القرارات«
رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.4327

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 26 فبراير 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 

افو4ت الحصص 

قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 

تعييا  سير جديد للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على  تيلي: 

تعدي1 القتنوا االست�صي .

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 
النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم 7: الذي ينص على  تيلي: 
افو4ت 11 حصص  ن طرف السيد 
الشك1  على  ودالك  البطري  رشيد 
السيد  لفتئدة  حصص   5 التتلي 
5 حصص لفتئدة  و  ختلد خنتتش   
وليد خنتتش ودالك ليصبض  جموع 

حصص لك1  نهمت 50 حصة  
على  ينص  الذي   :13 رقم  أند 
 تيلي: تعييا السيد كر4م عزي  سير 
جديد للشركة أدال  ن رشيد البطري 
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
23  ترس  أتتر4خ  أتتزة   االأتدائية 

1)1) احت رقم 161.

527I

 centre de developpment profesionnel des

competences

ALPHA OCEAN
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
افو4ت حصص

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 1(9 avenue omar el
 mokhrtar laayoune، 71111،

laayoune maroc
ذات  شركة   ALPHA OCEAN
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي املنطقة 
 70000  - العيوا  الصنتعية املر�صى 

العيوا املغرب.
افو4ت حصص

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.20077

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
امت   (1(1 09  ترس  في  املؤرخ 

املصتدقة على :
يتسر  )ة(  حمد  السيد  افو4ت 
)3.16 حصة اجتمتعية  ن  حمتش 
السيد  لفتئدة   حصة   3.16( بص1 
11  ترس  نسر4ن حمتش أتتر4خ  )ة( 

.(1(1



عدد 5659 - فتاض ر حتا )111 )11 بأر14 1)1))الجريدة الرسمية   7858

هشتم حمتش  )ة(  افو4ت السيد 
بص1  اجتمتعية  ن  حصة   (.16(
)ة(  السيد  لفتئدة   حصة   (.16(
11  ترس  أتتر4خ  حمتش  نسر4ن 

.(1(1
العدالة  ا ينة   )ة(  افو4ت السيد 
بص1  اجتمتعية  ن  حصة   1.116
)ة(  السيد  لفتئدة   حصة   1.116
11  ترس  أتتر4خ  حمتش  نسر4ن 

.(1(1
الدين  جمتل  )ة(  السيد  افو4ت 
اجتمتعية  ن  حصة   16( حمتش 
السيد  لفتئدة   حصة   16( بص1 
11  ترس  نسر4ن حمتش أتتر4خ  )ة( 

.(1(1
حمتش  ختلد  )ة(  السيد  افو4ت 
)16 حصة اجتمتعية  ن بص1 )16 
نسر4ن  )ة(  السيد  لفتئدة   حصة 

حمتش أتتر4خ 11  ترس 1)1).
بشرى حمتش  )ة(  افو4ت السيد 
 81 بص1  اجتمتعية  ن  حصة   81
نسر4ن  )ة(  السيد  لفتئدة   حصة 

حمتش أتتر4خ 11  ترس 1)1).
ا يمة حمتش  )ة(  افو4ت السيد 
 74 بص1  اجتمتعية  ن  حصة   74
نسر4ن  )ة(  السيد  لفتئدة   حصة 

حمتش أتتر4خ 11  ترس 1)1).
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   
أتتر4خ 18  ترس  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 1)1)/971.
528I

sahara decision

AFRIDEKOM SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

sahara decision
شترع  كة عمترة  بترك ولد الخلي1 

طتأق2 الحي االداري العيوا. ، 
70000، العيوا املغرب

AFRIDEKOM SARL AU شركة 
ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزئة 

الوكتلة 1 ألوك F رقم 502 العيوا. 

العيوا 70000 العيوا املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

35881

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 17  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.AFRIDEKOM SARL AU

غرض الشركة أإيجتز : أيع وشراء 

أتلجملة  الغذائية  املواد  واوزيع 

املواد  واستيراد  اصدير  والتقسيط. 

الغذائية. .

اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
العيوا.   502 رقم   F ألوك   1 الوكتلة 

العيوا 70000 العيوا املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111  : السيد املحفوظ افردي 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد املحفوظ افردي عنوانه)ا( 
الوحدة  F  دينة  ألوك   502 رقم 

العيوا 70000 العيوا املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد املحفوظ افردي عنوانه)ا( 
الوحدة  F  دينة  ألوك   502 رقم 

العيوا 70000 العيوا املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

29  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 1)/1619.

529I

 centre de developpment profesionnel des

competences

VIESGEO
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 1(9 avenue omar el
 mokhrtar laayoune، 71111،

laayoune maroc
VIESGEO شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزئة 

املسيرة الخحراء الشطر الثتلث رقم 
C 111 االقت ة 11   املر�صى العيوا - 

70000 العيوا املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
35853

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   15
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.VIESGEO
النق1   : أإيجتز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي لجميع البحتئع .
اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
الشطر الثتلث رقم  املسيرة الخحراء 
C 111 االقت ة 11   املر�صى العيوا - 

70000 العيوا املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 ILIA BERDZENISHVILI السيد 
درهم   111 أقيمة  حصة   :  1.111

للحصة.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

 ILIA BERDZENISHVILI السيد 

 RIAD ESSALAM NR عنوانه)ا( 

 79 MOHAMMEDIA 28999

.MOHAMMEDIA MAROC

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

 ILIA BERDZENISHVILI السيد 

 RIAD ESSALAM NR عنوانه)ا( 

 79 MOHAMMEDIA 28999

MOHAMMEDIA MAROC

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

أتتر4خ 17  ترس  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 1)1)/1)8.

530I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

 AFRICA FINANCE
CONSULTING

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 51111، MEKNES

MAROC

 AFRICA FINANCE

CONSULTING شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  ركب 

 والي إسمتعي1 6 شقة 9   - 50000 

 كنتس املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

52827

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 09  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 AFRICA : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.FINANCE CONSULTING

غرض الشركة أإيجتز : استشترات 

إدار4ة و املتلية.

:  ركب  االجتمتعي  املقر  عنواا 

 والي إسمتعي1 6 شقة 9   - 50000 

 كنتس املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : شوكة  ختلد  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  شوكة  ختلد  السيد 

حي  الصنهتجي  هللا  عبد  شترع   1(6

األ 1 1 طتأق 2 شقة 3 الدار البيحتء 

20000 الدار البيحتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  شوكة  ختلد  السيد 

حي  الصنهتجي  هللا  عبد  شترع   1(6

األ 1 1 طتأق 2 شقة 3 الدار البيحتء  

20000 الدار البيحتء املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

30  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمكنتس  

1)1) احت رقم -.

531I

LA REUSSITE CONSEIL

GALLERY PUB
إعالا  تعدد القرارات

LA REUSSITE CONSEIL

 Hay Tarik Rue 31 N° 5, (ème

 ،Etage Sidi Bernoussi . ، (1611

الدارالبيحتء املغرب

GALLERY PUB «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: اقت ة 

الفتض 17) ، ا تداد شترع الروداني 

الطتأق االول رقم 3 - - الدارالبيحتء 

املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.17(511

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في )1 ينتير 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 

سهم   111 احو4الت  على  املصتدقة 

1)1)  ن  ينتير   1( املمنوحة أتتر4خ 

السيدة بشرى  تز4ت لصتلح السيد 

حسن أوشدي.

قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 

تعييا السيدة فتطمة عميري والسيد 

حسن أوشدي  سيرين للشركة  ع 

التوقيع املشترك لفترة غير  حدودة 

بشرى  السيدة  استقتلة  ،وقبول 

 تز4ت  ن التسيير للشركة.

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم 3: الذي ينص على  تيلي: 

ام تعدي1 القتنوا االست�صي للشركة

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 24 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

فبراير 1)1) احت رقم 767409.

532I

AJBAR CONSULTING

STE MY WAY MARBRE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

AJBAR CONSULTING

 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL Khadar N°( ، 31151، FES

املغرب

STE MY WAY MARBRE شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي دوار بوالد 

ا حمد عيا الشقف  - ))361 فتس 

املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

66939

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   1(

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.MY WAY MARBRE

:  قتولة  أإيجتز  الشركة  غرض 

ختصة أتنجتز األشغتل املختلفة.

عنواا املقر االجتمتعي : دوار بوالد 

ا حمد عيا الشقف  - ))361 فتس 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : الزاير  حمد  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  الزاير  حمد  السيد 

العليت   زواغة  الوفتق  اجزئة   406

30000 فتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  الزاير  حمد  السيد 

العليت   زواغة  الوفتق  اجزئة   406

30000 فتس املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

26  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1)/1133.

533I

FIDLOUK

RA-NOUR SAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FIDLOUK
16),شترع 20 غشت القصر الكبير ، 

151)9، القصر الكبير املغرب
RA-NOUR SAM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي دوار 

السالطنة الواد  - 16111 سيدي 
قتسم  املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
(8811

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 09  ترس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
RA-  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.NOUR SAM
بشغتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 

البنتء املتنوعة.
دوار   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
سيدي   16111  - الواد   السالطنة 

قتسم  املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
السيد البوحتطي نور الدين :  400 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
السيد العرش رشيد :  300 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .
السيد فليوي عبد الصمد :  300 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
الدين  نور  البوحتطي  السيد 
عنوانه)ا( دوار اوالد سعيد الواد ز4رارا 

16111 سيدي قتسم املغرب.



عدد 5659 - فتاض ر حتا )111 )11 بأر14 1)1))الجريدة الرسمية   7860

عنوانه)ا(  رشيد  العرش  السيد 

الحي الجديد   59 رقم   09 شترع رقم 

16111 سيدي قتسم املغرب.

الصمد  عبد  فليوي  السيد 

حي   02 رقم   50 شترع  عنوانه)ا( 

القوش 16111 سيدي قتسم املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

الدين  نور  البوحتطي  السيد 

عنوانه)ا( دوار اوالد سعيد الواد ز4رارا 

16111 سيدي قتسم املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 09 أتتر4خ  االأتدائية بسيدي قتسم  

 ترس 1)1) احت رقم )13.

534I

 كتب االستتذ زاهدي عبدالعز4ز  وثق

RMK
شركة املستهمة

 الء ة النظتم األست�صي للشركة

 كتب االستتذ زاهدي عبدالعز4ز 

 وثق

الدار البيحتء شترع 2  ترس زنقة 

ا ستردام عمترة 6 الرقم 6 - الطتأق 

2 ، 20490، الدار البيحتء املغرب

RMK «شركة املستهمة«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: الدار 

البيحتء 16 زنقة عبد هللا أن  حيو 

- - الدار البيحتء املغرب.

« الء ة النظتم األست�صي للشركة«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.119117

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 05 ينتير 1)1)

األست�صي  النظتم  اقرر  الء ة 

القتنوا:  للشركة  ع  قتحيتت 

لرفعه  الشركة  ربسمتل  في  الز4تدة 

إلى  درهم،   111.675.811,11  ن 

118.315.811,11 درهم،

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   

 16 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 770296.

535I

societe travaux houbek

 SOCIETE TRAVAUX
HOUBEK

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

societe travaux houbek

27  كرر زنقة الرحمة دوار قتشتض 

الحي املحمدي، 60300، أركتا 

املغرب

 SOCIETE TRAVAUX HOUBEK

شركة ذات املسؤولية املحدودة

عنواا املقر االجتمتعي :رقم 27  

 كرر زنقة الرحمة دوار قصتص 

الحي املحمدي 60300 أركتا 

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

76(1

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.SOCIETE TRAVAUX HOUBEK

البنتء  اشغتل   : الشركة  غرض 

بعمتل  و  املنشآت  اركيبتت  إنجتز 

و  الجبس  بعمتل  و  التنظيف  

الواجهتت  .
  27 :رقم  االجتمتعي  املقر  عنواا 

 كرر زنقة الرحمة دوار قصتص الحي 

املحمدي 60300 أركتا 

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 500   : الهواري  حمد  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 500   : البكتي   البكتوي  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  الهواري  حمد  السيد 
أركتا   60300 اللوت زكزل  واو  دوار 

املغرب.
السيد البكتوي البكتي  عنوانه)ا( 
 27 رقم   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 كرر زنقة الرحمة دوار قصتص الحي 

املحمدي 60300 أركتا املغرب .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  الهواري  حمد  السيد 
أركتا   60300 اللوت زكزل  واو  دوار 

املغرب
السيد البكتوي البكتي  عنوانه)ا( 
 27 رقم   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 كرر زنقة الرحمة دوار قصتص الحي 

املحمدي 60300 أركتا املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
فبراير   23 أتتر4خ  أبركتا   االأتدائية 

1)1) احت رقم 1)1)/116.
536I

fiduciaire elbakkouri sarl au

HIM COSMETICS SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
احو14 املقر االجتمتعي للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°1( Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، (1191،
casablanca maroc

 HIM COSMETICS SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  لتقى 
شترع زنقة  أوكتنفي1 و زنقة آيت 

ٱور4ر، حي أوركوا   -  20040  الدار 
البيحتء   املغرب.

احو14  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.355063
الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 
املؤرخ في 11  ترس 1)1) ام  احو14  
للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
أوكتنفي1 و زنقة  « لتقى شترع زنقة  
  20040   - آيت ٱور4ر، حي أوركوا   
«رقم  إلى  املغرب«  البيحتء    الدار 
شترع السفلي  لتقى  الطتأق   ،  63

 بنفت وزنقة واشنطن   - 20220 الدار 

البيحتء    املغرب«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 30 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 772449.

537I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE AHLE DIDI TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم ألوك 2 رقم 07 السمترة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

 STE AHLE DIDI TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 HAY EL وعنواا  قرهت اإلجتمتعي

 HASSANI RUE AAMAR NR (6

ES SEMARA - 7(111 السمترة 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

2247

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 18  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.AHLE DIDI TRAVAUX SARL

االشغتل   : غرض الشركة أإيجتز 

العت ة.

 HAY  : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 EL HASSANI RUE AAMAR NR

السمترة   26 ES SEMARA - 72000

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:



7861 الجريدة الرسميةعدد 5659 - فتاض ر حتا )111 )11 بأر14 1)1)) 

 1.111   : سيبت  الحسيا  السيد 
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  سيبت  الحسيا  السيد 
 72000 السمترة   16 زنقة اعمر رقم 

السمترة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  سيبت  الحسيا  السيد 
 72000 السمترة   16 زنقة اعمر رقم 

السمترة املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
االأتدائية أتلسمترة  أتتر4خ 30  ترس 

1)1) احت رقم 1)1)/)7.

538I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE LAMBEN AAMAL SARL
AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم ألوك 2 رقم 07 السمترة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 STE LAMBEN AAMAL SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
 HAY وعنواا  قرهت اإلجتمتعي

 PROVINCE RUE KHALIL OLD
 M›HAMED NR 33 ES-SEMARA -

72000 السمترة املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
((51

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 22  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.LAMBEN AAMAL SARL AU
االشغتل   : غرض الشركة أإيجتز 

العت ة.
 HAY  : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 PROVINCE RUE KHALIL OLD
 M’HAMED NR 33 ES-SEMARA -

72000 السمترة املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : الكوري  أن  ملير  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  الكوري  أن  ملير  السيد 
 6 رقم  ولد  حمد  الخلي1  زنقة 

السمترة  72000 السمترة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  الكوري  أن  ملير  السيد 
 6 رقم  ولد  حمد  الخلي1  زنقة 

السمترة  72000 السمترة املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
االأتدائية أتلسمترة  أتتر4خ 30  ترس 

1)1) احت رقم 1)1)/71.

539I

إئتمتنيتت الدر4وش

société ROUAZ TRANS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

إئتمتنيتت الدر4وش
شترع عالل أن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 92000، العرائش املغرب
société ROUAZ TRANS شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي دوار 
الرحت نة ج  و ق العوا رة دائرة 

اللوكوس القصر الكبير -  
151)9 القصر الكبير املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
5115

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (119 دجنبر   20
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 société : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.ROUAZ TRANS
 : أإيجتز  الشركة  غرض 
 TRANSPORT DU PERSONNEL
 POUR COMPTE D’AUTRUI ET

.MARCHANDISES
دوار   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
دائرة  العوا رة  ق  و  ج   الرحت نة 

اللوكوس القصر الكبير -  
151)9 القصر الكبير املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 
درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : الرواز  السيد  حمد 
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  الرواز  السيد  حمد 
و ق العوا رة دائرة  ار الرحت نة ج  
 9(151 الكبيردو  القصر  اللوكوس 

القصر الكبير املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  الرواز  السيد  حمد 
دوار الرحت نة ج  و ق العوا رة دائرة 
 9(151 الكبير  القصر  اللوكوس 

القصر الكبير املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
االأتدائية أتلعرائش  أتتر4خ 08 ينتير 

2020 احت رقم 23.

540I

AL HUDA CONSEIL SARL

 STE DISPOSITIF MEDICAL

-EXPERT-DM EXPERT
إعالا  تعدد القرارات

AL HUDA CONSEIL SARL

71 شترع  حمد الزرقطوني اقت ة 

كوثر الشقة 9 ، 30000، فتس 

املغرب

 STE DISPOSITIF MEDICAL

EXPERT-DM EXPERT- «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: اجزئة 

الوفتء 5 القطعة 37 - - فتس 

املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.44243

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 23 نونبر 2020

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 

افو4ت حصص عن طر4ق الهبة

قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 

احو14 املقر الرئي�صي للشركة

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  أند 

وزاني  ختلد  السيد  افو4ت   تيلي: 

يمتلكهت  التي  تهت ي جميع الحصص 

أتلشركة لفتئدة السيد  حمد حسن 

 400 عددهت  البتلغ  و  تهت ي  وزاني 

و  للحصة  درهم   111 أقيمة  حصة 

ذلك عن طر4ق الهبة

أند رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 

الى  للشركة  الرئي�صي  املقر  احو14 

 5 العنواا الجديد الكتئن ب الرقم 

اقت ة نزهة شترع عبد الواحد العراقي 

الشقة 1 م ج فتس

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

30  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1519.

511I
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HOLDING HBF

LINABEL TRAVAUX
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

HOLDING HBF

 AVENUE CHEFCHAOUNE 22

 R2SIDENCE YASMINE REZ DE

 CHAUSSEE BUREAU N°1 VN

 MEKNES ، 51111، MEKNES

MAROC

LINABEL TRAVAUX شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 22 شترع 

شفشتوا اقت ة يتسميا الطتأق 

السفلي  كتب رقم )1 املدينة 

الجديدة   كنتس - 50000  كنتس 

املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

52853

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.LINABEL TRAVAUX

اشغتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 

 ختلفة او البنتء.

22 شترع  عنواا املقر االجتمتعي : 

الطتأق  يتسميا  اقت ة  شفشتوا 

املدينة   1( رقم  السفلي  كتب 

50000  كنتس   - الجديدة   كنتس 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ربسمتل   بلغ 

1.111.111 درهم،  قسم كتلتتلي:

  HOLDING HBF : الشركة 

درهم   1.111 أقيمة  حصة   1.111

للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

 HOLDING HBF الشركة 
عنوانه)ا(  كنتس 22 شترع شفشتوا 

اقت ة يتسميا الطتأق السفلي  كتب 
رقم 1  50000  كنتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

ألمكي  الرحيم  عبد  السيد 

 38/39 رقم  عنوانه)ا(  كنتس 

 4 الطتأق  يتسيا  اقت ة   1 سكتور 

50000  كنتس  قرطبة   11 شقة 

املغرب

السيد عبد الغني ألمكي عنوانه)ا( 
الشطر 1 حي اال تا   1 زنقة   78 رقم 

 كنتس 50000  كنتس املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

30  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمكنتس  

1)1) احت رقم 1619.

542I

هند لشقر

BELVEDER N.W.E
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اوسيع نشتط الشركة 

هند لشقر
رقم 26  كرر 2 نجزئة الحبتبي 

الدكترات فتس ، 30000، فتس فتس

BELVEDER N.W.E شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت االجتمتعي رقم 28 

 كرر حي الزهراء شترع اأن سينتء 

الخميستت  - 1)151 الخميستت  

املغرب.

اوسيع نشتط الشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.29065

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
امت   2020 شتنبر   23 في  املؤرخ 
نشتط  إلى  التتلية  األنشطة  إضتفة 

الشركة الحتلي :
نق1 العمتل.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   
 11 أتتر4خ  أتلخميستت   االأتدائية 

بكتوبر 2020 احت رقم 617.

543I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

STE AZZUATI IMAD
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui
SARL

 11BIS,AVENUE MOHAMED V ،
3(111، AL HOCEIMA MAROC

STE AZZUATI IMAD  شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي بسمتر واا 
حي كالأونيطت  - 32000 الحسيمة  

املغرب 
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
3249

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   16
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. AZZUATI IMAD
البنتء   : أإيجتز  الشركة  غرض 

واألعمتل املختلفة .
عنواا املقر االجتمتعي : بسمتر واا 
الحسيمة    32000  - حي كالأونيطت  

املغرب .

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : زواتي   عمتد  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد عمتد زواتي  : 1111 أقيمة 

111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد عمتد زواتي  عنوانه)ا( حي 

الحسيمة    32000 الجمي1  الشتطئ 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد عمتد زواتي  عنوانه)ا( حي 

الحسيمة    32000 الجمي1  الشتطئ 

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 23 أتتر4خ  أتلحسيمة   االأتدائية 

فبراير 1)1) احت رقم -.

544I

 كتب االستتذ زاهدي عبدالعز4ز  وثق

FOSHANBAT
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
 الء ة النظتم األست�صي للشركة

 كتب االستتذ زاهدي عبدالعز4ز 

 وثق

الدار البيحتء شترع 2  ترس زنقة 

ا ستردام عمترة 6 الرقم 6 - الطتأق 

2 ، 20490، الدار البيحتء املغرب

FOSHANBAT «شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: الدار 

البيحتء، املعتر4ف 13 زنقة بحمد 

املجتطي إقت ة جبتل األلب الطتأق 

األول رقم 08 - - الدار البيحتء 

املغرب.

« الء ة النظتم األست�صي للشركة«
رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.466597
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أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 
اقرر   2020 دجنبر   08 في  املؤرخ 
للشركة  األست�صي  النظتم   الء ة 
املقر  تغيير  القتنوا:   ع  قتحيتت 

االجتمتعي للشركة  ن: 
 13 املعتر4ف  البيحتء،  الدار   *
جبتل  إقت ة  املجتطي  بحمد  زنقة 

األلب الطتأق األول رقم 08.
إلى

الوازيس  إقت ة  الربتط  طر4ق   *
عمترة س الطتأق الثتني الرقم 50 أني 

يخلف املحمدية.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   
 16 أتتر4خ  أتملحمدية   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 713.
545I

Etude El houtaia Zakaria

SEFIANIA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص

Etude El houtaia Zakaria
 Avenue Zerktouni, 1 ème, 84 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 11111،

Marrakech Maroc
SEFIANIA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 Rue de la وعنواا  قرهت اإلجتمتعي
 liberté, Appartement 75, Guéliz

Marrakech 11111 - املغرب.
افو4ت حصص

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.19563

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
امت   (118 نونبر   07 في  املؤرخ 

املصتدقة على :
)ة( فوز4ة  نصف  افو4ت السيد 
بص1  اجتمتعية  ن  حصة   116
)ة(  السيد  لفتئدة   حصة   1.111
07 نونبر  حمزة  نيت أحمتدا أتتر4خ 

.(118
نيت  عثمتا   )ة(  السيد  افو4ت 
اجتمتعية  ن  حصة   196 أحمتدا 
السيد  لفتئدة   حصة   1.111 بص1 
 07 أتتر4خ  أحمتدا  نيت  حمزة   )ة( 

نونبر 118).

نيت  عصتم   )ة(  السيد  افو4ت 
اجتمتعية  ن  حصة   296 أحمتدا 
السيد  لفتئدة   حصة   1.111 بص1 
 07 أتتر4خ  أحمتدا  نيت  حمزة   )ة( 

نونبر 118).
)ة( فتطمة الزهراء   افو4ت السيد 
اجتمتعية  حصة   98 أحمتدا  نيت 
لفتئدة   حصة   1.111 بص1   ن 
السيد )ة( حمزة  نيت أحمتدا أتتر4خ 

07 نونبر 118).
نيت  )ة(  ر4م   السيد  افو4ت 
اجتمتعية  ن  حصة   98 أحمتدا 
السيد  لفتئدة   حصة   1.111 بص1 
 07 أتتر4خ  أحمتدا  نيت  حمزة   )ة( 

نونبر 118).
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   
ينتير   11 أتتر4خ  أمراكش   التجتر4ة 

119) احت رقم 338.
546I

MOHAMED SAFRIOUI

HOME ADDICT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 1EME ETAGE ، (1(11،

CASABLANCA MAROC
HOME ADDICT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  131 شترع 
بنفت الطتأق 6 شقة 6س  - 20000 

الدار البيحتء  املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

197119
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 HOME : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.ADDICT

- استيراد   : غرض الشركة أإيجتز 
و اصدير جميع املعدات و املنتوجتت 

املنزلية
- اوزيع جميع املعدات واملنتوجتت 

املنزلية
نصف  و  أتلجملة  شراء  و  أيع   -
الجملة لجميع املعدات و املنتوجتت 

املنزلية..
 131   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 - 6س   شقة   6 الطتأق  بنفت  شترع 

20000 الدار البيحتء  املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
إليتس:  العثمتني  حمد  السيد  
500 حصة أقيمة 111 درهم للحصة.

 500   : املحسني نجوى  السيدة  
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

إليتس  العثمتني  حمد  السيد  
كولف سيتي عمترة ب58  عنوانه)ا( 
أوسكورة  الخحراء  املدينة   1 شقة 
البيحتء   الدار   20000 النواصر 

املغرب.
السيد  املحسني نجوى عنوانه)ا( 
 1 شقة  ب58  عمترة  سيتي  كولف 
أوسكورة النواصر  املدينة الخحراء 

20000 الدار البيحتء  املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
إليتس  العثمتني  حمد  السيد  
كولف سيتي عمترة ب58  عنوانه)ا( 
أوسكورة  الخحراء  املدينة   1 شقة 
البيحتء   الدار   20000 النواصر 

املغرب
السيدة  املحسني نجوى عنوانه)ا( 
 1 شقة  ب58  عمترة  سيتي  كولف 
أوسكورة النواصر  املدينة الخحراء 

20000 الدار البيحتء  املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 31 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 772755.

547I

Etude El houtaia Zakaria

SEFIANIA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احو14 الشك1 القتنوني للشركة

Etude El houtaia Zakaria

 Avenue Zerktouni, 1 ème, 84 ,

 Etage, N° 11, Guéliz ، 11111،

Marrakech Maroc

SEFIANIA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 Rue de la و عنواا  قرهت االجتمتعي

 liberté, Appartement 75, Guéliz

. - 11111 Marrakech

احو14 الشك1 القتنوني للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.19563

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

ام احو14  نونبر 118)   23 املؤرخ في 

الشك1 القتنوني للشركة  ن «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى «شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

ينتير   11 أتتر4خ  أمراكش   التجتر4ة 

119) احت رقم 338.

548I

Amal Angad

Amal Angad
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

Amal Angad

القطعة رقم 11 حي أتم اتفوغتلت 

املركز ، 63752، اتفوغتلت - أركتا 

املغرب

Amal Angad شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي القطعة 
رقم 11 حي أتم اتفوغتلت املركز - 

63752 اتفوغتلت - أركتا  املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

7643
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في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 Amal  : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

.Angad

غرض الشركة أإيجتز : اربية بأقتر 

األلبتا.

القطعة   : عنواا املقر االجتمتعي 

 - املركز  اتفوغتلت  أتم  حي   11 رقم 

63752 اتفوغتلت - أركتا  املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد احمد أنشعو :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

 500   : أنشعو  يتسيا  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  أنشعو  احمد  السيد 

بليس   31111 طر4ق دو أروزاا    40

فرنست.

عنوانه)ا(  أنشعو  يتسيا  السيد 

اتفوغتلت  أتم  حي   11 رقم  القطعة 

أركتا   - اتفوغتلت   63752 املركز 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  أنشعو  يتسيا  السيد 

اتفوغتلت  أتم  حي   11 رقم  القطعة 

أركتا   - اتفوغتلت   63752 املركز  

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

03  ترس  أتتر4خ  أبركتا   االأتدائية 

1)1) احت رقم 6)1.

549I

ORAC AUDIT

TERRA NOVA MINERALS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص

ORAC AUDIT
 Rue liberté, 3ème Etage, ,11

 Appt. 6. ، (1111، Casablanca,
MAROC

TERRA NOVA MINERALS  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 3, 
 RUE DE BERNES, ETAGE N°
 1,   BUREAU N° 3 - (1((1

.CASABLANCA MAROC
افو4ت حصص

رقم التقييد في السج1 التجتري -.
أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
امت   (1(1 فبراير   24 في  املؤرخ 

املصتدقة على :
BLAINE- )ة(  السيد  افو4ت 
ENTREPRISE LIMITED BLAINE-

 ENTREPRISE LIMITED 18.111
 20.000 حصة اجتمتعية  ن بص1 
 Wagner )ة(  السيد  لفتئدة   حصة 
 Industries DMCC Wagner
Industries DMCC أتتر4خ 24 فبراير 

.(1(1
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   
 25 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771818.
550I

fisc orient

BAVARIAN TF TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

fisc orient
شترع ادريس االكبر عمترة ملنور 
الطتأق االول رقم 1 ، 60000، 

وجدة املغرب
BAVARIAN TF TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 8 زنقة ج 
ظهر ملحلة  - 60000 وجدة املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

36857

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.BAVARIAN TF TRANS

نق1   : أإيجتز  الشركة  غرض 

البحتئع.
عنواا املقر االجتمتعي : 8 زنقة ج 

ظهر ملحلة  - 60000 وجدة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

500 حصة    : السيد رحموني طه 

أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد  تلكي فيص1 :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  طه  رحموني  السيد 

   18 س  الزنقة   1 رفم  انكتد  اجزئة 

60000 وجدة املغرب.

عنوانه)ا(  فيص1  السيد  تلكي 

س7  الزنقة    70 رفم  انكتد  اجزئة 

60000 وجدة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  طه  رحموني  السيد 

 18 س  الزنقة   1 رفم  انكتد  اجزئة 

60000 وجدة املغرب

عنوانه)ا(  فيص1  السيد  تلكي 

س7  الزنقة    70 رفم  انكتد  اجزئة 

60000 وجدة املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

17  ترس  أتتر4خ  أوجدة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 937.

551I

COMPT NET

دي ام اغ بارا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

COMPT NET

 (7RUE CASABLANCA ( EME

 ETAGE APPARTEMENT NR 3 ،

61111، OUJDA MAROC

دي ام اغ أترا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي زنقة 

 حمد أرحتل رقم 32 وجدة - 

60000 وجدة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

36909

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   2020 دجنبر   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

: دي ام  أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

اغ أترا.

:  قتولة  أإيجتز  الشركة  غرض 

الطبية  شبه  أيع  ستلز تت 

واملركبة  الطبيعية  التجمي1  واملواد 

للصيدلية.

زنقة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 حمد أرحتل رقم 32 وجدة - 60000 

وجدة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 80.000 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد عبد املصلح الشر4كي : 600 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة.

 200   : ست ر  السيد  صطفى 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
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الشر4كي  املصلح  عبد  السيد 

عنوانه)ا( حي النهحة 2 زنقة ج 1 رقم 

842 60000 وجدة املغرب.

السيد  صطفى ست ر عنوانه)ا( 

وجدة   1( الثتني رقم  شترع الحسن 

60000 وجدة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

الشر4كي  املصلح  عبد  السيد 

عنوانه)ا( حي النهحة 2 زنقة ج 1 رقم 

842 60000 وجدة املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

26  ترس  أتتر4خ  أوجدة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم )113.

552I

 كتب الجرودي

BOGAMAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

 كتب الجرودي

شترع 18 نونبر رقم 24 النتضور ، 

62000، النتضور املغرب

BOGAMAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي زنقة عقبة 

أن نتفع  رقم 1 32000 الحسيمة 

املغرب.

احو14  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 09.

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

املؤرخ في 15 دجنبر 2020 ام  احو14  

للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

«زنقة عقبة أن نتفع  رقم 1 32000 

«زنقة ا زورا  إلى  الحسيمة املغرب« 

رقم 6 32000 الحسيمة  املغرب«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أتلحسيمة  أتتر4خ 13 ينتير 

1)1) احت رقم 09.

553I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

كويمكو سيرفيس ماغوك
إعالا  تعدد القرارات

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاو4ة  شترع  حمد الخت س و شترع 

اأن كثير إقت ة دوس  ترس رقم 44 ، 

90000، طنجة املغرب

كو4مكو سيرفيس  تغوك «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: شترع 

 والي ادريس األول إقت ة طنجي 

بوفيس سينتر الطتأق 7  كتب رقم 

76 - 90000 طنجة املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.71313

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 22  ترس 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

أمبلغ  الشركة  ربسمتل  رفع   تيلي: 

بي  ن  درهم«   18.1(1.811» قدره 

 18.131.811» إلى  درهم«   11.111«

إجراء  قتصة   : طر4ق  عن  درهم« 

 ع ديوا الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

الشركة  ربسمتل  خفض   تيلي: 

درهم«   1(.37(.111» قدره  أمبلغ 

إلى  درهم«   18.131.811» بي  ن 

 : طر4ق  عن  درهم«   5.758.400«

اخفيض القيمة اإلسمية لألسهم.

قرار رقم 3: الذي ينص على  تيلي: 

للشركة  الصتفية  الوضعية  تسو4ة 

رقم  القتنوا  86  ن  للمتدة  وفقت 

96-5

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

 تيلي: إعتدة صيتغة النظتم األست�صي 

للشركة

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم 7: الذي ينص على  تيلي: 

أمبلغ  الشركة  ربس  تل  احديد  ام 

5758400 درهم  قسم إلى 616)36 

أتلكت 1  و دفوع  سهم  كتتب 

يتنتسب  ع  أمت  للشركتء  و نسوب 

 ستهمتت ك1 واحد  نهم

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

29  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 240837.

554I

DRINKS NORTH AFRICA

DRINKS NORTH AFRICA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

DRINKS NORTH AFRICA

115 شترع  حمد الخت س الطتأق 

 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc

DRINKS NORTH AFRICA شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 47  فتتح 

الخير شترع ولي العهد طنجة - 

90000 طنجة املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

111815

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 18  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.DRINKS NORTH AFRICA

استيراد   : أإيجتز  الشركة  غرض 

غير  املشروبتت  واوزيع  واصدير 

الكحولية.

عنواا املقر االجتمتعي : 47  فتتح 

الخير شترع ولي العهد طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : قتيقتي  السيد  حمد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  قتيقتي  السيد  حمد 

فرنست 71191 فرنست فرنست.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  قتيقتي  السيد  حمد 

فرنست 71191 فرنست فرنست

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

30  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 240894.

555I

ECOGEF

DILASAR
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

ECOGEF

 ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT

 AL JANOB I BLOC D APPT 15

 ELJADIDA ROUTE SIDI BOUZID

 NAJMAT AL JANOB I BLOC D

 APPT 15 ELJADIDA، (1111،

ELJADIDA MAROC

DILASAR شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 13 زنقة 

احمد املجتطي اقت ة لزالب الطتأق 

1 رقم 8 املعتر4ف الدار البيحتء - 

20330 الدار البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

496407
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في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 26  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.DILASAR
:  نعش  أإيجتز  الشركة  غرض 

عقتري، اعمتل  ختلفة و التجترة.
زنقة   13  : عنواا املقر االجتمتعي 
احمد املجتطي اقت ة لزالب الطتأق 
 - البيحتء  الدار  املعتر4ف   8 رقم   1

20330 الدار البيحتء املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111  : السيد  صطفى الرا�صي 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد  صطفى الرا�صي عنوانه)ا( 
 24000 الجديدة  الغزوة  اجزئة   27

الجديدة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد  صطفى الرا�صي عنوانه)ا( 
 24000 الجديدة  الغزوة  اجزئة   27

الجديدة املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 26 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 11711.
556I

BMR ENERGY SARL-AU 

BMR ENERGY SARL-AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

BMR ENERGY SARL-AU
االزدهتر اوسيع  رقم 317  راكش 
املغرب االزدهتر اوسيع  رقم 317 

 راكش املغرب، 11151،  راكش 

املغرب

BMR ENERGY SARL-AU شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي االزدهتر 

اوسيع  رقم 317  راكش املغرب. - 

11151  راكش املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

113117

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 17  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 BMR  : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

.ENERGY SARL-AU

:  قتولة  أإيجتز  الشركة  غرض 

 - الكهربتئية   التركيبتت  إنشتء 

الطتقة  في  جتل  التقنية  األنشطة 

الكهربتئية..

االزدهتر   : عنواا املقر االجتمتعي 
 - 317  راكش املغرب.  رقم  اوسيع  

11151  راكش املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد  والي لكبير ألغتي :  1.111 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

ألغتي  لكبير  السيد  والي 
 317 رقم  االزدهتر اوسيع   عنوانه)ا( 

11151  راكش  املغرب.   راكش 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

ألغتي  لكبير  السيد  والي 
 317 رقم  االزدهتر اوسيع   عنوانه)ا( 
11151  راكش  املغرب.   راكش 

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
30  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 381))1.

557I

MAROC AUDIT

MODERN CLASS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

MAROC AUDIT
 AV LALLA YACOUT ANGLE 61

 MUSTAPHA EL MAANI 1ER ETG
CASABLANCA ،1111) ، املغرب
MODERN CLASS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 61 شترع 
اللة يتقوت زاو4ة  صطفى املعتني 
الدور األول رقم 54 - 20000 الدار 

البيحتء املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

195691
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.MODERN CLASS
إنتتج   : أإيجتز  الشركة  غرض 
وتسو4ق  ستححرات  واقييم 

التجمي1.
عنواا املقر االجتمتعي : 61 شترع 
املعتني  زاو4ة  صطفى  يتقوت  اللة 
الدار   20000  -  54 الدور األول رقم 

البيحتء املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيدة  تجدة  طتيع :  50 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد  حمد غفير االدري�صي : 950 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

االدري�صي  غفير  السيد  حمد 

عنوانه)ا( املشروع عمترة 32 رقم 75 

الحي املحمدي  20000 الدار البيحتء 

املغرب.

عنوانه)ا(  طتيع  السيدة  تجدة  

 9 اقت ة ر4تض سيدي  و ن  ج س 

عمترة 9 رقم 7 سيدي  و ن 20000 

الدار البيحتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

االدري�صي  غفير  السيد  حمد 

عنوانه)ا( املشروع عمترة 32 رقم 75 

الحي املحمدي  20000 الدار البيحتء 

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 23 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 91)771.

558I

cabinet abda conseil et management

DBITRAD دبيتراد
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 cabinet abda conseil et

management

رقم 239الطتأق االول طر4ق سيدي 

واص1 الحي الصنتعي ، 46000، 

اسفي اسفي

دأيتراد DBITRAD شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 

رقم 19 الهتشيمي حي الجر4فتت  - 

46000 اسفي املغرب
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اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11515

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 22  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

اإلقتحتء أمختصر تسميتهت : دأيتراد 

.DBITRAD

التجترة   : أإيجتز  الشركة  غرض 

-بشغتل البنتء.

عنواا املقر االجتمتعي : شترع رقم 

19 الهتشيمي حي الجر4فتت  - 46000 

اسفي املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : الدأيري  نزهة  السيدة 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  الدأيري  نزهة  السيدة 

حي الداخلة خلف السكة الحديدية 
 46000 اليوسفية   11 رقم   11 زنقة 

اسفي املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  الدأيري  نزهة  السيدة 

حي الداخلة خلف السكة الحديدية 
 46000 اليوسفية   11 رقم   11 زنقة 

اسفي املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

30  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أآسفي  

1)1) احت رقم -.

559I

SUD INVEST CONSULTING

LIBGHITOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القبطتا ار4كي اقت ة ايزيس 

 GUELIZ، 11 الطتأق 2 الشقة رقم

11111، MARRAKECH MAROC

LIBGHITOU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 AV وعنواا  قرهت اإلجتمتعي

 ABDELKRIM EL KHATTABI

-RESIDENCE JAWAD IMM 119

 3EME ETAGE APPT 13 GUELIZ

11111 -  راكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

113113

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 03  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.LIBGHITOU

اوفير   : أإيجتز  الشركة  غرض 

والشركتت  لألفراد  الخد تت 

)االستقبتل,التسليم و االرشتد(.

 AV  : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 ABDELKRIM EL KHATTABI

RESIDENCE JAWAD IMM 119-

 3EME ETAGE APPT 43 GUELIZ

40000 -  راكش املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد  حمد فيص1 البوعمراني: 

380 حصة أقيمة 111 درهم للحصة.

 370   : أنسعيد  هند  السيدة 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

جمي1:  لوغوا  ترسي1  السيد 

250 حصة أقيمة 111 درهم للحصة.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد  حمد فيص1 البوعمراني 

 CALLE POMAR N° عنوانه)ا( 

3-17111 PALM DE MAJORQUE-

 ILES BALEARAES 17111 ILES

.BALEARES ESPAGNE

عنوانه)ا(  أنسعيد  هند  السيدة 

  LOT CHTOUKA N° 11 TARGA

.11131 MARRAKECH MAROC

جمي1  لوغوا  ترسي1  السيد 

  RESIDENCE DOUAR عنوانه)ا( 

 BRIKA VILLA 111  11131

.MARRAKECH MAROC

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد  حمد فيص1 البوعمراني 

 CALLE POMAR N° عنوانه)ا( 

3-17111 PALM DE MAJORQUE-

 ILES BALEARAES 17111 ILES

BALEARES ESPAGNE

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

31  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 178))1.

560I

FS

SOLTAF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FS
رقم 27 زنقلة عالل أن عبد هللا ، 

52000، الرشيدية املغرب

SOLTAF شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 

56 اجزئة سجلمتسة - 52000 

الرشيدية املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

(1(1/11615

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.SOLTAF

االشغتل   : غرض الشركة أإيجتز 

املختلفة
وسيط اجتري

نق1 البحتئع لحستب الغير.
 56 رقم   : عنواا املقر االجتمتعي 

اجزئة سجلمتسة - 52000 الرشيدية 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

حصة   450   : السيد ملتا عي�صى 

أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد ملتا اأراهيم :  450 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

 50   : ا يا  ملتا  حمد  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد ملتا علي :  50 حصة أقيمة 

111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
رقم  السيد ملتا عي�صى عنوانه)ا( 

 52000 4  كرر زنقة شيخ االسالم 

الرشيدية املغرب.
السيد ملتا اأراهيم عنوانه)ا( رقم 

 52000 4  كرر زنقة شيخ االسالم 

الرشيدية املغرب.

السيد ملتا  حمد ا يا عنوانه)ا( 
االسالم  شيخ  زنقة  4  كرر  رقم 

52000 الرشيدية املغرب.

قصر  السيد ملتا علي عنوانه)ا( 

 52000 كلميمة   روتشة  لعب 

الرشيدية املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
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رقم  السيد ملتا عي�صى عنوانه)ا( 
 52000 4  كرر زنقة شيخ االسالم 

الرشيدية املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 16 أتتر4خ  أتلرشيدية   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 1)1)/1)3.
561I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

ENABTEQ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°13 centrak park
 Mohammedia ، (8811،

Mohammedia maroc
ENABTEQ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 IMM     وعنواا  قرهت اإلجتمتعي
 GH-A, 6ème étage Bureau n13
central park - (8811 املحمدية 

املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

27673
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 15  ترس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ENABTEQ
بعمتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 
والسبتكة  الكهربتئية  التركيبتت 

وبعمتل التركيب األخرى
والكهربتء  والتدفئة  السبتكة   -
والتهو4ة واكييف الهواء والتيتر القوي 
والحمتية  والضخ  الحعيف  والتيتر 
الصحي  والصرف  الحرائق   ن 

واإلخالء ؛

اصدير   - استيراد   ، ، شراء  أيع   -
، اأجير ، صيتنة  ، اركيب  ، سمسرة 
بي  تدة بشك1 عتم بي  واد اتعلق 

أتلبنتء ؛
اإلنشتئية  األعمتل  جميع   -
والخترجية  الداخلية  والتشطيبتت 
والجص واإلسمنت واركيب األسطض 
العت ة  والنجترة  والتزجيج  والنجترة 
واركيب الفسيفستء والبالط والرختم 
واركيب األدوات الصحية والسبتكة 
والتدفئة والتكييف والعزل والجص 
األسطض  صيتنة  بو  اجديد  والبنتء 
اإلنشتءات  شركة  بعم  وبشك1 

العت ة.
 IMM      : عنواا املقر االجتمتعي 
 GH-A, 6ème étage Bureau n13
املحمدية   central park - (8811

املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 500   : السيد  صطفى شتطبي 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
حصة   500   : السيد كمتل عدو 

أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد  صطفى شتطبي عنوانه)ا( 
انت�صي التوسعية الكبرى  جموعة 1 
اه1 الغالم الدار   45 رقم   4  دخ1 
البيحتء  الدار   25000 البيحتء 

املغرب.
دوار  السيد كمتل عدو عنوانه)ا( 
 25000 اوالد عزوز خر4بكة  القوارة 

خر4بكة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
دوار  السيد كمتل عدو عنوانه)ا( 
 25000 اوالد عزوز خر4بكة  القوارة 

خر4بكة املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 29 أتتر4خ  أتملحمدية   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 811.

562I

AG.FIDUCIAIRE

STE TVX.MEN.MET.
   ET DOMOTIQUE    «

TRAMEDO
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

AG.FIDUCIAIRE
 BD ANOUAL RCE EL BARAKA
 5° ETG N°(1 ، 61111، OUJDA

MAROC
 STE TVX.MEN.MET.ET

         DOMOTIQUE    »   TRAMEDO
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي غتر البترود 

اجزئة رقم 313 - 60000 وجدة 
املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
36943

في  عقد  وثق  ؤرخ  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   24
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 
 STE TVX.MEN.MET.ET  :

.DOMOTIQUE    »   TRAMEDO
نجترة   : أإيجتز  الشركة  غرض 

االملنيوم و الحديد.
غتر   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 60000  -  313 رقم  اجزئة  البترود 

وجدة املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
السيد أوجمعة أوخنفرة :  1.111 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

أوخنفرة  أوجمعة  السيد 

رقم  اجزءة  البترود  غتر  عنوانه)ا( 

313 60000 وجدة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

أوخنفرة  أوجمعة  السيد 

عنوانه)ا( غتر البترود اجزئة رقم 313 

60000 وجدة املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

29  ترس  أتتر4خ  أوجدة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1176.

563I

MCG

مراكش كونسيلتين ويب
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 11,

 Guéliz, Marrakech ، 11111،

MARRAKECH MAROC

 راكش كونسيلتيا و4ب شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 

عالل الفت�صي، العمترة )1، الشقة 

5، سيا - 40000  راكش املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(737

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
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عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
اإلقتحتء أمختصر تسميتهت :  راكش 

كونسيلتيا و4ب.
غرض الشركة أإيجتز : الخد تت 

املوجة للخترج، البر جة..........
شترع   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
عالل الفت�صي، العمترة )1، الشقة 5، 

سيا - 40000  راكش املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:
السيد لو فوت يتا بلبير  تر4ب1: 
111 حصة أقيمة 111 درهم للحصة.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
بلبير  تر4ب1  يتا  فوت  لو  السيد 
كراني  فيرنتند  شترع   50 عنوانه)ا( 

33111 فيلونتف دورنوا فرنست.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

و واطن  سيري الشركة:
بلبير  تر4ب1  يتا  فوت  لو  السيد 
كراني  فيرنتند  شترع   50 عنوانه)ا( 

33111 فيلونتف دورنوا فرنست
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
24  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم )11))1.
564I

FLASH ECONOMIE

TOPOSYS CONSEILS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
احو14 املقر االجتمتعي للشركة

TOPOSYS CONSEILS
طوبو سيس

شركة  حدودة املسؤولية  ذات 
شر4ك وحيد  

 ربسمتلهت 111111 درهم
املقر االجتمتعي، رقم 236.شترع عبد 
املو ن  عمترة F8 .الطتأق الرابع 4 

رقم )1 الدارالبيحتء
أمقت�صى قرارت الشر4ك الوحيد  
املسجلة  سيس    طوبو  الشركة 
أتلدارالبيحتء أتتر4خ 11 شتنبر2020 

،فقد اقرر ت يلي:

نق1  قر الشركة ، رقم 236.شترع 
عبد املو ن  عمترة F8 .الطتأق الرابع 
نفس  الى  الدارالبيحتء   1( رقم   4
 B1عمترة يعتة  علي  شترع   ، املدينة 
عيا   8 شقة   3 اقت ة علي الطتأق   .

السبع أوسيت 
 احييا القتنوا األست�صي.

أكتتأة  القتنوني  اإليداع  ام 
التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 
17  ترس  أتتر4خ   أتلدارالبيحتء  

1)1) احت رقم 771516
قصد النشر و اإلعالا

565I

FLASH ECONOMIE

 BAAMRANI MOUHCINE
CONSTRUCTION

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

 BAAMRANI MOUHCINE
   CONSTRUCTION

 حدودة املسؤولية ذات شر4ك 
وحيد

الربسمتل : 111.111,11 درهم  
املقر االجتمتعي: 11  زنقة الحر4ة 

الطتأق 3 شقة 5 
الدار البيحتء

عرفي  سج1   عقد  أمقت�صى 
أتلدارالبيحتء أتتر4خ )1  ترس 1)1) 
،احت RE15998   ام احر4ر القتنوني 
األست�صي لشركة  حدودة املسؤولية 

ذات شر4ك وحيد،  ميزاتهت كتآلتي:
 B A A M R A N I : لتسمية ا
      MOUHCINE CONSTRUCTION

الهدف االجتمتعي:
النجترة  البنتء.الكهربتء.  اشغتل   -
.الصبتغة.  .االملنيوم.الترصيص 

الزليج.
- اشغتل الطرق والصرف الصحي 

والهندسة املدنية 
- الدراسة واملستعدة الفنية

- أيع وشراء  واد البنتء
الصنتعية  الكهربتء  بعمتل   -

واملبتني.

االجهزة  جميع  واركيب  أيع   -
الكهربتئية.

الطتقة  اركيب  عدات   -
الشمسية وطتقة الر4تح ،

اقديم خد تت  ن بي نوع لهت   -
عالقة أتلطتقة والبيئة.

- دراسة واصميم الطتقة النظيفة 
واملتجددة

-  وبصفة عت ة، جميع املعت الت 
واملنقولة  والصنتعية  التجتر4ة 
بشك1  املتعلقة  واملتلية  والعقتر4ة 
 بتشر بو غير  بتشر بغرض الشركة 

بعاله بو بي 
بو  رابط  آخر  شتأه  غرض 
بو تعز4زه  أتلشركة لتسهي1 نشتطهت 

بو اطو4ره
الشر4ك الوحيد:

البعمراني  السيد.  وحسيا   -
.رقم679.  يقطن أمراكش صوكو ت1 
حت 1 لبطتقة التعر4ف الوطنية قم 

.EE79707
املقر االجتمتعي:  الدار البيحتء 11 

: زنقة الحر4ة  الطتأق 3 شقة 5 .
درهم   111.111،11 الربسمتل:  
أقيمة  حصة   1.111 الى   قسمة 

111،11 درهم للحصة. 
سنة اأتداء  ن اتر4خ   99 املدة:  

تسجيلهت أتلسج1 التجتري.
السنة االجتمتعية:  ابتدب  ن فتاض 
ينتير و انتهي في 31 دجنبر  ن ك1 سنة.

تسيير الشركة: ام تعييا 
البعمراني  السيد.  وحسيا   -  
.رقم679.  يقطن أمراكش صوكو ت1 
حت 1 لبطتقة التعر4ف الوطنية قم 
للشركة ملدة غير  EE79707.  سيرا 

 حدودة
تسجي1  و  القتنوني  االيداع 

الشركة 
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 30 أتتر4خ.  البيحتء  أتلدار  التجتر4ة 

 ترس 1)1)    احت رقم.772383
السج1  في  الشركة  تسجي1  ام   
  (1(1 30  ترس  أتتر4خ  التجتري 

احت عدد 496.807
قصد النشر و اإلعالا

566I

FLASH ECONOMIE

STEEL FORCE INDUSTRY
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

STEEL FORCE INDUSTRY

 حدودة املسؤولية ذات شر4ك 

وحيد

  الربسمتل:  11.111،11 درهم 

املقر االجتمتعي: 11  زنقة الحر4ة 

الطتأق 3 شقة 5 

الدار البيحتء

عرفي  سج1  عقد  أمقت�صى 

 RE ،احت   (1(1 17  ترس  أتتر4خ 

احر4ر  ام     (1(11118(181361

لشركة  حدودة  األست�صي  القتنوني 

وحيد،  شر4ك  ذات  املسؤولية 

 ميزاتهت كتآلتي:

 STEEL FORCE  : التسمية 

INDUSTRY

الهدف االجتمتعي:

- اشغتل هيتك1 السيترات. اصنيع 

واجهيز   ، وإصالح الهيتك1 الصنتعية 

واجديد بي      عدات اتعلق أصنتعة 

وال سيمت هيك1 السيترة   ، السيترات 

أجميع بشكتلهت؛ 

- االستشترات والهندسة املختصة 

أتلهيتك1 الصنتعية

العربتت  جميع  تسو4ق   -

الغيتر  وقطع  واملستعملة  الجديدة 

وإكسسوارات السيترات.

جميع املعت الت  وبصفة عت ة،   -

واملنقولة  والصنتعية  التجتر4ة 

بشك1  املتعلقة  واملتلية  والعقتر4ة 

 بتشر بو غير  بتشر بغرض الشركة 

بو  آخر  شتأه  غرض  بي  بو  بعاله 

 رابط أتلشركة لتسهي1 نشتطهت بو 

تعز4زه بو اطو4ره الشر4ك الوحيد:

 Huseyin KIRDAR السيد.   -

يقطن أتركيت 

 Quartier Tavsancil, AV Zia  

حت 1   Suner.11 Dilovasi- Kocali

.U06450238 لجواز سفرر قم
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البيحتء  الدار    : املقر االجتمتعي 

11 : زنقة الحر4ة  الطتأق 3 شقة 5 .

درهم   11.111،11 الربسمتل:  

أقيمة  حصة   111 الى   قسمة 

111،11 درهم للحصة.

سنة اأتداء  ن اتر4خ   99 املدة:  

تسجيلهت أتلسج1 التجتري.

ابتدب  ن    : االجتمتعية  السنة 

دجنبر  ن   31 فتاض ينتير و انتهي في 

ك1 سنة.

تسيير الشركة:

 ام تعييا السيد.

يقطن   Huseyin KIRDAR  .  

أتركيت .

 Quartier Tavsancil, AV اركيت   

حت 1   Zia Suner.11 Dilovasii

 .  .U06450238 قم  سفرر  لجواز 

 سيرا للشركة ملدة غير  حدودة.

االيداع القتنوني وتسجي1 الشركة 

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 30 أتتر4خ.  البيحتء  أتلدار  التجتر4ة 

 ترس. 1)1) احت رقم..772380.

السج1  في  الشركة  تسجي1  ام 

  2020 30  ترس.  أتتر4خ  التجتري 

احت عدد .496805
قصد النشر و اإلعالا

567I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE MAROCAINE DE

TRAVAIL TEMPORAIRE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

 SOCIETE MAROCAINE DE

TRAVAIL TEMPORAIRE

شركة ذات  سؤولية  حدودة 

بشر4ك وحيد، ربسمتلهت 6.400.000 

درهم

املقر الرئيس: 27، زنقة جالل الدين 

السيوطي، ستحة عش السوسن، 

حي راسيا - الدارالبيحتء

السج1 التجتري رقم 88813  - 

التعر4ف الحر4بي رقم 11113389

التعر4ف املوحد للمقتولة 

1115(1191111191

نق1 املقر الرئيس للشركة

القرار  أموجب  ححر  بوال: 

أتتر4خ  الوحيد  للشر4ك  االستثنتئي 

الشر4ك  قتم   ،2020 دجنبر   04

«الشركة املغربية للعم1  الوحيد في 

أنق1 املقر الرئيس للشركة  املؤقت« 

زنقة   ،27 أرقم  الكتئن  العنواا   ن 

ستحة عش  جالل الدين السيوطي، 

إلى العنواا  الدارالبيحتء  السوسن، 

رقم  أبرج فيجتتل جتسمتا،  الكتئن 

1، زنقة أالافورم، اجزئة رقم 3)1، 

 –  20036  ،6 والطتأق   5 الطتأق 

الدارالبيحتء.—

 4 املتدة  تعدي1  ام  عليه  وبنتء 

«املقر   ن النظتم األست�صي للشركة 

الرئيس للشركة«.—

القتنوني  اإليداع  ام  ثتنيت: 

أتلدارالبيحتء،  التجتر4ة  أتملحكمة 

عدد  احت   (1(1 26  ترس  أتتر4خ 

—.772059
للخالصة والتذكير

هيئة التسيير 

568I

FLASH ECONOMIE

MISS SKIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

MISS SKIN

 شركة ذات  سؤولية  حدودة

ربسمتلهت:111111.11 درهم

  قرهت اإلجتمتعي: 16 زنقة بأو حيتا 

غرنتطي  عتر4ف -  الدار البيحتء

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

197171

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية :

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

 سؤولية  حدودة.

MISS SKIN : تسمية الشركة

العنتية   : أإيجتز  الشركة  غرض 

أتلجمتل
زنقة   16  : عنواا املقر االجتمتعي 

الدار   - غرنتطي  عتر4ف  حيتا  بأو 

البيحتء

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

 111.111  بلغ ربسمتل الشركة: 

درهم،  قسم كتلتتلي :

 ESTHECARE  500 الشركة 

حصة .

السيدة الهتم فوقلة : 500 حصة 

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

و واطن  سيري الشركة.

 13 عنوانهت  علمي  السيدة  ر4م 
زنقة التهت ي املدور السوي�صي الربتط

 11 الهتم فوقلة عنوانهت  السيدة 

شترع  حمد الستدس اجزئة  بروكة 

السوي�صي الربتط .

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 31 أتتر4خ  البيحتء  أتلدار  التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 772640

569I

VISION AUDIT

ZADE AMENAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

VISION AUDIT

 B1(1 BD ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°

 ( N° 7 ، (1111، CASABLANCA

MAROC

ZADE AMENAGEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي قصبة 

اال يا امديد  جموعة السكن 
رقم 11  ح1 رقم 8 - 1191) الدار 

البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
191315

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 ZADE  : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت 

.AMENAGEMENT
:  قتول  أإيجتز  الشركة  غرض 

التشجير و از4يا الحدائق. 
املستحتت  واشغتل  اخطيط 

الخحراء
ححتنة و اشغتل عمو ية.

قصبة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
السكن  امديد  جموعة  اال يا 
الدار   (1191  -  8 رقم 11  ح1 رقم 

البيحتء املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ ربسمتل الشركة:  

درهم،  قسم كتلتتلي:
الرحيم  عبد  السيد  زري  
درهم   111 أقيمة  حصة   2.800   :

للحصة .
 1.(11   : السيد اجنتح الحسيا 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
الرحيم  عبد  السيد  زري 
م س   2 عملية السالم   4 عنوانه)ا( 
)1 ط 1 شقة ا 1531 20203 الدار 

البيحتء املغرب.
السيد اجنتح الحسيا عنوانه)ا( 
حي السالم الفرح  جموعة 80 عمترة 
الدار   20220 االلفة    3 شقة   1(1

البيحتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
الرحيم  عبد  السيد  زري 
م س   2 عملية السالم   4 عنوانه)ا( 
)1 ط 1 شقة ا 1531 20203 الدار 

البيحتء املغرب.
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أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 1( أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 769862.

570I

CABINET MESA WORK

AFRIDAET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CABINET MESA WORK

 RES AL MEHDI IMM 1 N° (9 ،

(1111، EL JADIDA MAROC

AFRIDAET  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع أئر 

انزراا عمترة املهدي الطتأق الثتني 
رقم 28  - 24000 الجديدة  املغرب 

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

17337

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   2020 نونبر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. AFRIDAET

-وحدة   : أإيجتز  الشركة  غرض 

تعليب و اثميا الخحر و الفواكه 

-إنتتج جميع العبوات و األكيتس 

البالستيكية 

-اخز4ن الخحر و الفواكه .

عنواا املقر االجتمتعي : شترع أئر 

الثتني  الطتأق  املهدي  انزراا عمترة 
رقم 28  - 24000 الجديدة  املغرب .

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد عبدهللا دواح  :  800 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

 200   : الختير   اوفيق  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  دواح   عبدهللا  السيد 

إقت ة الزهور أقعة 18 رقم 5  24000 

الجديدة  املغرب .

عنوانه)ا(  الختير   اوفيق  السيد 

الطتأق الثتني    28 اجزئة املهدي رقم 

24000 الجديدة  املغرب .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  دواح   عبدهللا  السيد 

إقت ة الزهور أقعة 18 رقم 5  24000 

الجديدة  املغرب 

عنوانه)ا(  الختير   اوفيق  السيد 

الطتأق الثتني    28 اجزئة املهدي رقم 

24000 الجديدة  املغرب 

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 11 أتتر4خ  أتلجديدة   االأتدائية 

دجنبر 2020 احت رقم 2677.
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SOCIETE CONSULTING

SOCIETE SOHAM INVEST
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES ، 51111، MEKNES

MAROC

 SOCIETE SOHAM INVEST

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي املح1 

الكتئن أدوار ايت اأراهيم جمتعة 

سيدي اسليمتا  ول الكيفتا - 

50000  كنتس املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

52849

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   11

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.SOCIETE SOHAM INVEST

ادو4ر   : أإيجتز  الشركة  غرض 

البالستيكية  النفتيتت  واحو14 

 - - بشغتل  ختلفة للبنتء  و شتقتتهت 

التجترة.

املح1   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

جمتعة  اأراهيم  ايت  أدوار  الكتئن 

 - الكيفتا  اسليمتا  ول  سيدي 

50000  كنتس املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : السيدة سهيلة أنطتهر 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيدة سهيلة أنطتهر عنوانه)ا( 

عمترة 3 شقة 2 م س 8 انت�صي ر4تض 

اإلسمتعلية 50000  كنتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيدة سهيلة أنطتهر عنوانه)ا( 

عمترة 3 شقة 2 م س 8 انت�صي ر4تض 

اإلسمتعلية 50000  كنتس املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

29  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمكنتس  

1)1) احت رقم 1613.
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SOCIETE CONSULTING

SOCIETE ANSGMIR

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

ح1 شركة

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES ، 51111، MEKNES

MAROC

SOCIETE ANSGMIR شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 11 اجزئة 

اطلس - 51111 الحتجب املغرب.

ح1 شركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 

.311(7

العتم  الجمع  أمقت�صى 

24  ترس 1)1)  اإلستثنتئيتملؤرخ في 

ذات  سؤولية  شركة  ح1  اقرر 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

SOCIETE ANSGMIR   بلغ 

وعنواا  درهم   11.111 ربسمتلهت 

 -  قرهت اإلجتمتعي 11 اجزئة اطلس 

 : الحتجب املغرب نتيجة ل   51111

ح1 الشركة.

و حدد  قر التصفية ب 11 اجزئة 

اطلس - 51111 الحتجب املغرب. 

و عيا:

عمر   وحداا  السيد)ة( 

 11 رقم  األطلس  اجزئة  وعنوانه)ا( 

51111 الحتجب املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

وعند اإلقتحتء الحدود املفروضة 

لهم  ح1  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  و  ح1  املختأرة 

الوثتئق املتعلقة أتلتصفية : -

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

بأر14   11 أتتر4خ  التجتر4ة أمكنتس  

1)1) احت رقم 111.
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SAGHROU CONSULTING

FIRST PACKAGING SYSTEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

SAGHROU CONSULTING

46عمترة ب القدس2 سيدي 

البرنو�صي الدار البيحتء ، 26200، 

الدار البيحتء املغرب

 FIRST PACKAGING SYSTEM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 

صهيب الرو ي ألوك 39 رقم 20 

سيدي البرنو�صي الدارالبيحتء - 

1611) الدارالبيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

494289

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 FIRST  : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت 

.PACKAGING SYSTEM

التجترة   : أإيجتز  الشركة  غرض 

الدولية و املحلية.

شترع   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 20 رقم   39 ألوك  الرو ي  صهيب 

 - الدارالبيحتء  البرنو�صي  سيدي 

1611) الدارالبيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 500   : اوسعداا  حمد  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد عبد الجلي1 الطت�صي :  500 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد اوسعداا  حمد عنوانه)ا( 

عمترة1   20 اجزئة   2 اقت ةالكوار 

الدارالبيحتء   20280 الرحمة  رقم1 

املغرب.

الطت�صي  الجلي1  عبد  السيد 

رقم   4 زنقة   2 حي الرجتء  عنوانه)ا(  

58 20670 الدارالبيحتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد اوسعداا  حمد عنوانه)ا( 

عمترة1   20 اجزئة   2 اقت ةالكوار 

الدارالبيحتء   20280 الرحمة  رقم1 

املغرب

الطت�صي  الجلي1  عبد  السيد 

رقم   4 زنقة   2 حي الرجتء  عنوانه)ا(  

58 20670 الدارالبيحتء املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 1( أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم -.
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CONCILIUM EXPERTISE

SPORTIME MEDIA HOUSE

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE

9, زنقة  و�صى اأن نصير، الطتأق 

الخت س، شقة رقم  ،18 غوايي 

الدار البيحتء ، 20060، الدار 

البيحتء املغرب

 SPORTIME MEDIA HOUSE

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي زنقة اأو 

زايد الدادو�صي، رقم ، 9املعتر4ف - 

20330 الدار البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

197169

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 18  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.SPORTIME MEDIA HOUSE

غرض الشركة أإيجتز : الصحتفة 

اإللكترونية.

زنقة اأو   : عنواا املقر االجتمتعي 

 - 9املعتر4ف   ، رقم  الدادو�صي،  زايد 

20330 الدار البيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

الحجتوج  السيدة فتطمة الزهراء 

درهم   111 أقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

الحجتوج  السيدة فتطمة الزهراء 

العمتر4ة  اجزئة   (11 عنوانه)ا( 

عي20470ا   05 شقة   02 الطتأق 

الشق البيحتء 20470 الدار البيحتء 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

الحجتوج  السيدة فتطمة الزهراء 

العمتر4ة  اجزئة   (11 عنوانه)ا( 

الشق  عيا   05 شقة   02 الطتأق 

البيحتء  الدار   20470 البيحتء 

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 31 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 772662.
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 كتب اوثيق

 IMMO CONSULT
EXPERTISE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
افو4ت حصص

 كتب اوثيق

اقت ة البتاول الطتأق الثتني زاو4ة 

شترع  حمد الخت س و زنقة  حمد 

البقتل جليز  راكش ، 40000، 

 راكش املغرب

 IMMO CONSULT EXPERTISE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي إقت ة 

امتريس ب  كتب 1  والي عبد هللا 

----- 40000  راكش املغرب.

افو4ت حصص
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.71757

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

امت   2020 شتنبر   29 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

افو4ت السيد )ة( اللة  ر4م   فتي 

بص1  اجتمتعية  ن  حصة   1(5

1.111 حصة لفتئدة  السيد )ة( اللة 

 ر4م  فتي أتتر4خ 25 شتنبر 2020.

ر�صى  )ة(  حمد  السيد  افو4ت 

الوارزازي 381 حصة اجتمتعية  ن 

السيد  لفتئدة   حصة   1.111 بص1 

 25 )ة(  حمد ر�صى الوارزازي أتتر4خ 

شتنبر 2020.

سلمى   )ة(  السيد  افو4ت 

247 حصة اجتمتعية  ن  الوارزازي 

السيد  لفتئدة   حصة   1.111 بص1 

)ة( سلمى الوارزازي أتتر4خ 25 شتنبر 

.2020
افو4ت السيد )ة( غتلية الوارزازي 

بص1  اجتمتعية  ن  حصة   247

)ة(  السيد  لفتئدة   حصة   1.111

شتنبر   25 أتتر4خ  الوارزازي  غتلية 

.2020

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   

08  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 2793.
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7873 الجريدة الرسميةعدد 5659 - فتاض ر حتا )111 )11 بأر14 1)1)) 

 كتب اوثيق

GHALIA AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص

 كتب اوثيق

اقت ة البتاول الطتأق الثتني زاو4ة 

شترع  حمد الخت س و زنقة  حمد 

البقتل جليز  راكش ، 40000، 

 راكش املغرب

GHALIA AGRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي إقت ة 

امتريس ب الطتأق الخت س شقة 51 

شترع  والي عبد هللا ----- 40000 

 راكش املغرب.

افو4ت حصص
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.111179

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

امت   2020 شتنبر   25 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

افو4ت السيد )ة( اللة  ر4م   فتي 

بص1  اجتمتعية  ن  حصة   1(5

1.111 حصة لفتئدة  السيد )ة( اللة 

 ر4م  فتي أتتر4خ 25 شتنبر 2020.

ر�صى  )ة(  حمد  السيد  افو4ت 

الوارزازي 381 حصة اجتمتعية  ن 

السيد  لفتئدة   حصة   1.111 بص1 

 25 )ة(  حمد ر�صى الوارزازي أتتر4خ 

شتنبر 2020.
افو4ت السيد )ة( سلمى الوارزازي 

بص1  اجتمتعية  ن  حصة   247

)ة(  السيد  لفتئدة   حصة   1.111

شتنبر   25 أتتر4خ  الوارزازي  سلمى 

.2020
افو4ت السيد )ة( غتلية الوارزازي 

بص1  اجتمتعية  ن  حصة   247

)ة(  السيد  لفتئدة   حصة   1.111

شتنبر   25 أتتر4خ  الوارزازي  غتلية 

.2020

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   

08  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 2793.
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NEOXIS CONSULTING

وازيس بان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

NEOXIS CONSULTING

 IMM DOUHI BD DERFOUFI

 ETAGE 1 OUJDA ، 61111،

OUJDA MAROC

وازيس أتا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 15 شترع 

جمتل الدين االفغتني رقم 3 - 

60000 وجدة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

35233

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   2020 فبراير   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

وازيس   : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

أتا.

:  شغ1  أإيجتز  الشركة  غرض 

 خبز أتايسير.

عنواا املقر االجتمتعي : 15 شترع 

جمتل الدين االفغتني رقم 3 - 60000 

وجدة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 700   : جفجتف أوشرة  السيدة  

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 300   : السيد البترودي  صطفى 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

أوشرة  جفجتف  السيدة  
الذهب  واد  11زنقة  رقم  عنوانه)ا( 

أوعرفة 11111 أوعرفة املغرب.

السيد  جفجتف أوشرة عنوانه)ا( 
أوعرفة  الذهب  واد  11زنقة  رقم 

11111 أوعرفة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

أوشرة  جفجتف  السيدة  
الذهب  واد  11زنقة  رقم  عنوانه)ا( 

أوعرفة 11111 أوعرفة املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
يوليوز   11 أتتر4خ  أوجدة   التجتر4ة 

2020 احت رقم 6)11.
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transparence fiscale

LAHKIM.COM
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

transparence fiscale

 bis av med slaoui ، 31111، 38

fes maroc

LAHKIM.COM شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي عمترة 13) 

ك 2 اجزئة الحديقة تغتت  - 30000 

فتس املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

66897

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   (1

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.LAHKIM.COM

: أيع املواد  غرض الشركة أإيجتز 

الغدائية.

عمترة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 - اجزئة الحديقة تغتت    2 ك   (13

30000 فتس املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

الحسيا  أنتني  لحكيم  السيد 

درهم   111 أقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

الحسيا  أنتني  لحكيم  السيد 
السالم  أد  زنقة   20 رقم  عنوانه)ا( 

30000 فتس  املستتوي حي االدارسة 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

الحسيا  أنتني  لحكيم  السيد 
السالم  أد  زنقة   20 رقم  عنوانه)ا( 

30000 فتس  املستتوي حي االدارسة 

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

1)  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1381.

579I

MCG

فاند أطلس
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
رفع ربسمتل الشركة

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 11,

 Guéliz, Marrakech ، 11111،

MARRAKECH MAROC

فتند بطلس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي جي بش 

55، الحوز - 40000  راكش املغرب.
رفع ربسمتل الشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 

.64783
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الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

ام   (1(1 ينتير   19 في  املؤرخ 

قدره  أمبلغ  الشركة  ربسمتل  رفع 

بي  ن  درهم«   3.000.000«

»2.000.000 درهم« إلى «5.000.000 

إجراء  قتصة    : طر4ق  عن  درهم« 

املقدار  املحددة  الشركة  ديوا   ع 

واملستحقة.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

30  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 113))1.

580I

BELGAZI ALI

LES JARDINS DU NORD
إعالا  تعدد القرارات

BELGAZI ALI

شترع ا ير  والي عبد هللا رقم 33 

- طبق 1 - رقم املكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب

LES JARDINS DU NORD «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: 69 زنقة  

عمر اأن الخطتب - 90000 طنجة 

املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.17117

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 1)  ترس 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

 تيلي: ام رفع ربسمتل الشركة أمبلغ 

بي  ن  درهم«   2.300.000» قدره 

 2.400.000» إلى  درهم«   111.111«

إجراء  قتصة   : طر4ق  عن  درهم« 

 ع ديوا الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

خفض ربس  تل الشركة  ن   تيلي: 

111،111،) إلى 111،111 درهم عن 

املتراكمة  الخستئر  استيعتب  طر4ق 

حتى 16.)87،16)،) درهم.

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 

تعدي1 الفص1 7   ن النظتم الشركة

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

31  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 11931).

581I

BELGAZI ALI

TRANSPORTS T. MECHICHI

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

افو4ت حصص

BELGAZI ALI

شترع ا ير  والي عبد هللا رقم 33 

- طبق 1 - رقم املكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب

 TRANSPORTS T. MECHICHI

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 29 شترع 

ا تم  وسليم - 90000 طنجة 

املغرب.

افو4ت حصص

رقم التقييد في السج1 التجتري 

.31655

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

امت   (1(1 15  ترس  في  املؤرخ 

املصتدقة على :

افو4ت السيد )ة(  حمد الطر4بق  

حصة اجتمتعية  ن   111 املشي�صي 

)ة(  السيد  بص1 111 حصة لفتئدة  

 15 املشي�صي أتتر4خ  خلي1 الطر4بق  

 ترس 1)1).

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   

31  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 240930.

582I

CONSEIL EMPLOI SARL AU

CONSEIL EMPLOI
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

CONSEIL EMPLOI SARL AU
96 شترع آنفت إقت ة ربيع آنفت الطتأق 
9 رقم 91 ، 20370، الدار البيحتء 

املغرب
CONSEIL EMPLOI شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 96 شترع 
آنفت إقت ة ربيع آنفت الطتأق 9 رقم 
91 - 20370 الدار البيحتء املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
497099

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 16  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.CONSEIL EMPLOI
اقديم    : أإيجتز  الشركة  غرض 
عن  البحث  في  واملستعدة  املشورة 

عم1
التدر4بية  الدورات  انظيم 

والندوات 
املوارد  إدارة  في  االستشترات 
املتلية،  االجتمتعية،  البشر4ة، 

سيتستت األجور و إدارة الروااب
انفيذ  هتم ادقيق  صتلح املوارد 

البشر4ة.
96 شترع  عنواا املقر االجتمتعي : 
آنفت إقت ة ربيع آنفت الطتأق 9 رقم 91 

- 20370 الدار البيحتء املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 30.000 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:

300 حصة    : السيدة غيثة لحلو 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

 9 عنوانه)ا(  لحلو  غيثة  السيدة 

زاو4ة إأن كتير و زنقة سقراط البتب 

الدار   20370 املعتر4ف    2 ب الطتأق 

البيحتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

 9 عنوانه)ا(  لحلو  غيثة  السيدة 

زاو4ة إأن كتير و زنقة سقراط البتب 

الدار   20370 املعتر4ف    2 ب الطتأق 

البيحتء املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 31 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 772727.

583I

»N. AMAR AUDIT & CONSULTING »N(AC

CIMENT CASA S.A
اأسيس شركة املستهمة

 N. AMAR AUDIT &

»CONSULTING »N(AC

 GHANDI MALL, BD GHANDI,

 IMM 7, APPRT 5 MAARIF

 EXTENSION ، (1111،

CASABLANCA MAROC

CIMENT CASA S.A «شركة 

املستهمة« 

وعنواا  قرهت االجتمتعي: 35، شترع 

 CIL -،  سيدي عبد الرحمتا ، حي

20000 الدار البيحتء  املغرب

إعالا عن اأسيس « شركة 

املستهمة«
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.496559

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 
ام إعداد القتنوا   (1(1 08  ترس 

األست�صي لشركة املستهمة أتملميزات 

التتلية:
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شك1 الشركة : شركة املستهمة .
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.CIMENT CASA S.A
صتنع   : أإيجتز  الشركة  غرض 

األسمنت.
عنواا املقر االجتمتعي : 35، شترع 
 CIL - حي    ، الرحمتا  عبد  سيدي 

20000 الدار البيحتء  املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
الشركة  ربسمتل  و4بلغ 

300.000,00 درهم،
 قسم كتلتتلي:

حصة   1.811   : السيد اأنو اأنو 
أقيمة 181.111 درهم للحصة .

  AL HOCEINIA SA : الشركة 
1.197 حصة أقيمة 119.711 درهم 

للحصة .
:  1 حصة  السيد  حمد الغراري 

أقيمة 111 درهم للحصة .
1 حصة    : السيد حمزة الغراري 

أقيمة 111 درهم للحصة .
حصة   1   : الغراري  غتلي  السيد 

أقيمة 111 درهم للحصة .
بعحتء  جلس  بو  املتصرفوا 

الرقتأة: 
السيد  حمد الغراري أصفته)ا( 
 ،  9 عنوانه)ا(  العتم  املدير  الرئيس 
إقت ة أتي بنفت سيدي عبد الرحمتا 
البيحتء - بنفت 20000 الدار البيحتء 

املغرب
أصفته)ا(  اأنو  اأنو  السيد 
دار  حدائق  عنوانه)ا(   تصرف 
 (1 شقة  .ب1،  عمترة  السالم، 

السوي�صي   11111 الربتط املغرب
أصفته)ا(  الغراري  حمزة  السيد 
 تصرف عنوانه)ا(  فيال سلواا زنقة 
ات تريس، بنفت 20000 الدار البيحتء 

املغرب
 راقب بو  راقبي الحستأتت :

 N.AMAR AUDIT & الشركة 
CONSULTING  مثلة أتلسيد نوف1 
الحستأتت  )ا(أصفته  راقب  اعمتر 
عنوانه)ا( غتندي  ول B5 / 7، شترع 
غتندي، حي املعتر4ف التمديد، عمترة 

البيحتء  الدار   20000  5 شقة   -  7
املغرب

األست�صي  النظتم   قتحيتت 
اوزيع  و  االحتيتطي  أتكو4ن  املتعلقة 

األربتح :
اخصم نسبة 5 في املتئة على صتفي 
،  نقوص  ن بي  ربض السنة املتلية 
،  خصصة لتشكي1  خستئر ستأقة 
احتيتطي يسمى احتيتطي قتنوني في 
املتئة  ن  بلغ  في   11 نسبة  حدود 
الربسمتل، و البتقي يوضع رهن اشترة 
النسبة  سيحددوا  الذين  الشركتء 

التي سيتم اوزيعهت .
املنصوص  الختصة  اإل تيتزات 

عليهت لك1 شخص :
ال�صيء.

أقبول   قتحيتت  تعلقة 
افو4ت  لهم  املخول  األشختص 
األسهم وتعييا جهتز الشركة املخول 

له البث في طلبتت القبول :
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 26 أتتر4خ  البيحتء  أتلدار  التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 165)77.
584I

SAFIGESTRA كتب سفي جيسترا للمحتسبة 

 AFRIQUE SURFACE
SOULUTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

 كتب سفي جيسترا للمحتسبة 
SAFIGESTRA

 RUE (8 LOTIS OUMNIA 31
 QUARTIER BOUAB ، 16111،

SAFI safi
 AFRIQUE SURFACE

SOULUTIONS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 17 
املجموعة 4  اجزئة  الرحتب حي 

الجر4فتت اسفي  - 46000 اسفي 
املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
115(1

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 17  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

 AFRIQUE SURFACE  :

.SOULUTIONS

بشغتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 

-  قتول في  التر ي1 وتعدين الحديد 

االشغتل املختلفة او

البنتء.
 17 رقم   : عنواا املقر االجتمتعي 

حي  الرحتب  اجزئة     4 املجموعة 

اسفي   46000  - اسفي   الجر4فتت 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد عبد الوهتب  عدور :  500 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد لحسن وديغ :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
الوهتب  عدور  عبد  السيد 

عنوانه)ا( دوار اوالد احميدة ملصتأيض 

اسفي  46000 اسفي  املغرب.

 77 السيد لحسن وديغ عنوانه)ا( 
اسفي   الجر4فتت  حي  خربوش  زنقة 

46000 اسفي  املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
الوهتب  عدور  عبد  السيد 

عنوانه)ا( دوار اوالد احميدة ملصتأيض 

اسفي  46000 اسفي  املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

31  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أآسفي  

1)1) احت رقم -.

585I

universal gestion

ALQAFILA PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

universal gestion

اقت ة اأن عطية الطتأق الثتني  رقم 

7 جليز  راكش ، 40000،  راكش 

املغرب

ALQAFILA PRIVE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  سيرة  1  

س 515 - 40000  راكش  املغرب 

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11863

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. ALQAFILA PRIVE

:  ركز    أإيجتز  الشركة  غرض 

الدعم 

تسيير الخد تت .

عنواا املقر االجتمتعي :  سيرة  1  

س 515 - 40000  راكش  املغرب .

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:

فيرونيك  ستنكتر  السيدة 

 111 حصة أقيمة   50   : فرونسواز 

درهم للحصة .

 50   : يوسف   البتوبي  السيدة 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

فيرونيك  ستنكتر  السيدة 

فرونسواز عنوانه)ا( املسيرة 1 س رقم  

515  40000  راكش املغرب .
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السيد البتوبي يوسف  عنوانه)ا( 
********* *** *** فرنست .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   
و واطن  سيري الشركة:

فيرونيك  ستنكتر  السيدة 
فرونسواز عنوانه)ا( املسيرة 1 س رقم  

515  40000  راكش املغرب  
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
11  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 1)11)1.

586I

 وثق

AISHA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 وثق
إقت ة زكر4ت 53 شترع اأن 

اتشفيا زاو4ة العر4ف األول أن 
يتسيا الطتأق األول، ، 20300، 

الدارالبيحتء املغرب
Aisha IMMOBILIER  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 46 شترع 
الزرقطوني الطتأق الثتني الشقة 
رقم 6  - 20330 الدار البيحتء 

املغرب 
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

497205
في  عقد  وثق  ؤرخ  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   2020 دجنبر   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 Aisha  : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

. IMMOBILIER
االنعتش   : غرض الشركة أإيجتز 

العقتري .
46 شترع  عنواا املقر االجتمتعي : 
الزرقطوني الطتأق الثتني الشقة رقم 

6  - 20330 الدار البيحتء املغرب .

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 400.000  بلغ ربسمتل الشركة:  
درهم،  قسم كتلتتلي:

 2.800   : السيد  حمد الحتامي  
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

املكنوني:   الزهرة  فتطمة  السيدة 
درهم   111 أقيمة  حصة   1.(11

للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
الحتامي عنوانه)ا(  السيد  حمد 
شترع   171 حي  والي عبد هللا رقم 
اتزة عيا الشق  20560 الدار البيحتء  

املغرب .
املكنوني   الزهرة  فتطمة  السيدة 
رقم  هللا  عبد  حي  والي  عنوانه)ا( 
 20560 شترع اتزة عيا الشق    171

الدار البيحتء  املغرب .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

و واطن  سيري الشركة:
الحتامي عنوانه)ا(  السيد  حمد 
شترع   171 حي  والي عبد هللا رقم 
اتزة عيا الشق  20560 الدار البيحتء 

املغرب 
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 31 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 772775.
587I

AS ASESORES SARL

MAYA CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص

AS ASESORES SARL
5،زنقة ليوطنو أرجي الطتأق 

الخت س ، 20000، الدارالبيحتء 
املغرب

MAYA CONSEIL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 11 اجزئة 
47 اأواب  راكش ,  راكش - 40000 

 راكش املغرب.
افو4ت حصص

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.3670

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

امت   (1(1 فبراير   09 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

 Thierry, )ة(   السيد  افو4ت 

حصة   François ROULAND 300

حصة   30.000 اجتمتعية  ن بص1 

 Estelle, Isabelle,  )لفتئدة  السيد )ة

 08 أتتر4خ   Virginie ROULAND

فبراير 1)1).

 Thierry, )ة(   السيد  افو4ت 

حصة   François ROULAND 300

حصة   30.000 اجتمتعية  ن بص1 

  Julien, François  )لفتئدة  السيد )ة

ROULAND أتتر4خ 08 فبراير 1)1).

 Thierry, )ة(   السيد  افو4ت 

حصة   François ROULAND 300

حصة   30.000 اجتمتعية  ن بص1 

 Maxime, André )لفتئدة  السيد )ة

ROULAND أتتر4خ 08 فبراير 1)1).

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   

25  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 11)))1.

588I

AS ASESORES SARL

MAYA CONSEIL
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

احو14 الشك1 القتنوني للشركة

AS ASESORES SARL

5،زنقة ليوطنو أرجي الطتأق 

الخت س ، 20000، الدارالبيحتء 

املغرب

MAYA CONSEIL شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

و عنواا  قرهت االجتمتعي 11 اجزئة 

47 اأواب  راكش ,  راكش - 40000 

 راكش .

احو14 الشك1 القتنوني للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.3670

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

املؤرخ في 09 فبراير 1)1) ام احو14 

الشك1 القتنوني للشركة  ن «شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

«شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

25  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 11)))1.

589I

EXATEX

VIRMOUSIL MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 الء ة النظتم األست�صي للشركة

VIRMOUSIL MAROC

املنطقة  الحرة  للتصدير، إيلو 23 

قطعة رقم 3  كتب الـمراسلة عند 

« غرب انسيق« 1) شترع الـمتنبـي، 

طنجة، 90020، طنـجـة الـمغرب

VIRMOUSIL MAROC «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: املنطقة 

الحرة للتصدير أطنجة إلـو 23 

قطعة رقم 3 - 90000 طنجة 

الـمغرب.

« الء ة النظتم األست�صي للشركة«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.(1113

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في )1  ترس 2020

األست�صي  النظتم  اقرر  الء ة 

القتنوا:  للشركة  ع  قتحيتت 

امت  الء ة النظتم األست�صي حسب 

التغييرات الستأقة 

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   

شتنبر   17 أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

2020 احت رقم 233870.

590I
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كر4م ألحبيب  وثق

 SOCIETE D’IMPORTATION
TOUS PRODUITS  - SITOP

إعالا حر

 SOCIETE D’IMPORTATION
 TOUS PRODUITS

 S.A.R.L d’AU
«شركة استيراد جميع املنتوجتت«
ذات  سؤولية  حدودة  شركة 

بشر4ك وحيد
- RC : 51185 -

القته  اوثيقي  عقد  -1أمقت�صى 
أتلدار  ألحبيب  وثق  كر4م  األستتذ 
 ،(9/11/(119 أتتر4خ  البيحتء، 
احستين  عتئشة  السيدة  اصدقت 
الكر4م  عبد  السيد  بخيهت  على 
حصة،  ن   3571,51 ب  احستين 
التي املكهت  فئة 111 درهم للحصة، 
جميع  استيراد  شركة   » شركة  في 
ذات  سؤولية  شركة   » املنتجتت 
أتلدار  االجتمتعي   حدودة،  قرهت 
ستراسبورغ،  زنقة   ،111 البيحتء، 

 ح1 رقم 11، قستر4ة لحر4زي.
القته  اوثيقي  عقد  أمقت�صى   -
أتلدار  ألحبيب  وثق  كر4م  األستتذ 
 ،(9/11/(119 أتتر4خ  البيحتء، 
احستين  فتطمة  السيدة  اصدقت 
الكر4م  عبد  السيد  بخيهت  على 
حصة،  ن   3571,51 ب  احستين 
التي املكهت  فئة 111 درهم للحصة، 
جميع  استيراد  شركة   » شركة  في 
ذات  سؤولية  شركة   » املنتجتت 
أتلدار  االجتمتعي   حدودة،  قرهت 
ستراسبورغ،  زنقة   ،111 البيحتء، 

 ح1 رقم 11، قستر4ة لحر4زي.
القته  اوثيقي  عقد  أمقت�صى   -
أتلدار  ألحبيب  وثق  كر4م  األستتذ 
 ،(9/11/(119 أتتر4خ  البيحتء، 
احستين  خديجة  السيدة  اصدقت 
الكر4م  عبد  السيد  بخيهت  على 
حصة،  ن   3571,51 ب  احستين 
التي املكهت  فئة 111 درهم للحصة، 
جميع  استيراد  شركة   » شركة  في 
ذات  سؤولية  شركة   » املنتجتت 
أتلدار  االجتمتعي   حدودة،  قرهت 
ستراسبورغ،  زنقة   ،111 البيحتء، 

 ح1 رقم 11، قستر4ة لحر4زي.

القته  اوثيقي  عقد  أمقت�صى   -

أتلدار  ألحبيب  وثق  كر4م  األستتذ 

 ،(9/11/(119 أتتر4خ  البيحتء، 

احستين  لطيفة  السيدة  اصدقت 

الكر4م  عبد  السيد  بخيهت  على 

حصة،  ن   3571,51 ب  احستين 

التي املكهت  فئة 111 درهم للحصة، 

جميع  استيراد  شركة   » شركة  في 

ذات  سؤولية  شركة   » املنتجتت 

أتلدار  االجتمتعي   حدودة،  قرهت 
ستراسبورغ،  زنقة   ،111 البيحتء، 

 ح1 رقم 11، قستر4ة لحر4زي.

القته  اوثيقي  عقد  أمقت�صى   -

أتلدار  ألحبيب  وثق  كر4م  األستتذ 

 ،(9/11/(119 أتتر4خ  البيحتء، 

احستين  رشيدة  السيدة  اصدقت 

الكر4م  عبد  السيد  بخيهت  على 

حصة،  ن   3571,51 ب  احستين 

التي املكهت  فئة 111 درهم للحصة، 

جميع  استيراد  شركة   » شركة  في 

ذات  سؤولية  شركة   » املنتجتت 

أتلدار  االجتمتعي   حدودة،  قرهت 
ستراسبورغ،  زنقة   ،111 البيحتء، 

 ح1 رقم 11، قستر4ة لحر4زي.

* ليصبض ربسمتل الشركة  قسم 

كتلتتلي:

عبد  للسيد  حصة   50.000  -

الكر4م احستين؛

القته  اوثيقي  أمقت�صى عقد   -)2

أتلدار  ألحبيب  وثق  كر4م  األستتذ 

قرر   ،(9/11/(119 أتتر4خ  البيحتء 

استيراد  شركة   » شركة   ستهموا 

جميع املنتجتت « ش.م.م : 

* تعدي1 الفص1 الستدس والستبع 

 ن القتنوا األست�صي للشركة.

* احو14 الشركة  ن شركة ذات 

ذات  شركة  إلى   سؤولية  حدودة 

 سؤولية  حدودة أمسير وحيد.

عبد  السيد  استقتلة  قبول   *

الكر4م احستين كمسير للشركة.

الكر4م  عبد  السيد  تعيا   *

احستين كمسير وحيد للشركة ملدة 

غير  حدودة. 

لدى  القتنوني  اإليداع  -ثم   )3
البيحتء  أتلدار  التجتر4ة  املحكمة 
عدد  احت   (119 16  تي  أتتر4خ 

.702674
 ن بج1 الخالصة واإلشهتر.

األستتذ كر4م ألحبيب

591I

EXATEX

CENTERTRANSBRIQUES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعييا  سير جديد للشركة

CENTERTRANSBRIQUES
16 شترع األنطتكي الطتأق األول رقم 
15 أمكتب املراسلة « غرب انسيق« 
1) شترع الـمتنبـي، 90000، طنجة 

الـمغرب
CENTERTRANSBRIQUES  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 16 شترع 
األنطتكي الطتأق األول رقم 15 - 

90000 طنجة املغرب.
تعييا  سير جديد للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.51(91

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
املؤرخ في 28 بكتوبر 2020 ام تعييا 
 سير جديد للشركة السيد)ة( بربعيا 

ربيع  كمسير آخر
ابعت لقبول استقتلة املسير.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
دجنبر   02 أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

2020 احت رقم 236238.
592I

EXATEX

RIFTEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعييا  سير جديد للشركة

RIFTEX
16 شترع األنطتكي الطتأق األول رقم 
15 أمكتب املراسلة « غرب انسيق« 
1) شترع الـمتنبـي، 90000، طنجة 

الـمغرب
RIFTEX  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 16 شترع 
األنطتكي الطتأق األول رقم 15طنجة 

- 90000 طنجة املغرب.
تعييا  سير جديد للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.73235

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
املؤرخ في 27 بكتوبر 2020 ام تعييا 
 سير جديد للشركة السيد)ة( بربعيا 

ربيع  كمسير آخر
ابعت لقبول استقتلة املسير.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
دجنبر   11 أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

2020 احت رقم 36161).

593I

EXATEX

DADA INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ربسمتل الشركة

DADA INDUSTRIE
51 الـمنطقة الصنتعية الـمجد 

قطعة 840، طنجـة أمكتب املراسلة 
« غرب انسيق« 1) شترع الـمتنبـي، 

90020، طنجة الـمغرب
DADA INDUSTRIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي املنطقة 
الصنتعية الـمجد قطعة 840 - 

90080 طنجة املغرب.
رفع ربسمتل الشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.91137

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
ام   2020 نونبر   20 في  املؤرخ 
قدره  أمبلغ  الشركة  ربسمتل  رفع 
بي  ن  درهم«   4.000.000«
»4.000.000 درهم« إلى «8.000.000 
إجراء  قتصة    : طر4ق  عن  درهم« 
 ع ديوا الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
دجنبر   28 أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

2020 احت رقم 237673.

595I
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EXATEX

NEO DENIM
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
 الء ة النظتم األست�صي للشركة

NEO DENIM
املنطقة الصنتعية الـمجد قطعة 

831 الطتأق السفلي أمكتب 
املراسلة « غرب انسيق« 1) شترع 
الـمتنبـي، 90020، طنجة الـمغرب

NEO DENIM «شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد«
وعنواا  قرهت االجتمتعي: الـمنطقة 

الصنتعية الـمجد قطعة 831 
الطتأق السفلي - 90080 طنجة 

الـمغرب.
« الء ة النظتم األست�صي للشركة«
رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.51177
أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 24 دجنبر 2020
األست�صي  النظتم  اقرر  الء ة 
قرر  للشركة  ع  قتحيتت القتنوا: 
النظتم  الوحيد  الء ة  الشر4ك 
 NEO DENIM لشركة  األست�صي 
إلـى  املتل  ربس  فـي  الز4تدة  بعد 

11111111درهم
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   
دجنبر   29 أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

2020 احت رقم 37719).
596I

DARAA AUDIT

SF PRODUCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص

DARAA AUDIT
826 شترع القدس عيا الشق ، 
20000، الدار البيحتء املغرب
SF PRODUCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 11 زنقة 
الحر4ة الطتأق 3 شقة 5  - 20000 

الدار البيحتء  املغرب.
افو4ت حصص

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.470745

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
امت   (1(1 ينتير   20 في  املؤرخ 

املصتدقة على :
كفى  )ة(  بترك   السيد  افو4ت 
 175 حصة اجتمتعية  ن بص1   44
يوسف   )ة(  السيد  لفتئدة   حصة 

 و�صى أتتر4خ 20 ينتير 1)1).
كفى  )ة(  بترك   السيد  افو4ت 
 175 حصة اجتمتعية  ن بص1   44
)ة(  حمد   السيد  لفتئدة   حصة 

الكنبور أتتر4خ 20 ينتير 1)1).
كفى  )ة(  بترك   السيد  افو4ت 
بص1  اجتمتعية  ن  حصة   44
ز4ن  )ة(  السيد  لفتئدة   حصة   175
ينتير   20 أتتر4خ  زكتري  العتأدين  

.(1(1
كفى  )ة(  بترك   السيد  افو4ت 
 175 حصة اجتمتعية  ن بص1   43
كر4م   )ة(  السيد  لفتئدة   حصة 

كوسكوس أتتر4خ 20 ينتير 1)1).
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   
 11 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

فبراير 1)1) احت رقم 7064970.

597I

EXATEX

ACHAHBAR PLASTIC
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
احو14 املقر االجتمتعي للشركة

ACHAHBAR PLASTIC
املنطقة الصنتعية  غوغة   مر 
1 قطعة رقم 2 أمكتب املراسلة 

« غرب انسيق« 1) شترع الـمتنبـي، 
90070، طنجة الـمغرب

ACHAHBAR PLASTIC شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي املنطقة 
الصنتعية  غوغة   مر 1 قطعة 

رقم 2 املنطقة الصنتعية  غوغة  
 مر 1 قطعة رقم 2 90070 طنجة 

الـمغرب.

احو14  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.111775
الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 
املؤرخ في 23 بكتوبر 2020 ام  احو14  
للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
الصنتعية  غوغة   مر  «املنطقة 
الصنتعية  املنطقة   2 رقم  قطعة   1
 غوغة   مر 1 قطعة رقم 2 90070 
طنجة  «طر4ق  إلى  الـمغرب«  طنجة 
اطواا كلم 17 جوا عة فحص بنجرة 

- 94032 طنجة  الـمغرب«.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
دجنبر   15 أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

2020 احت رقم 1)371).
598I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

SECAMARBRE
إعالا  تعدد القرارات

BOUGHALEB ET ASSOCIES
400, شترع  حمد الزرقطوني 

الطتأق الثتني، الرقم )1 400, شترع 
 حمد الزرقطوني الطتأق الثتني، 
الرقم )1، 20000، الدار البيحتء 

MAROC
SECAMARBRE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنواا  قرهت االجتمتعي: 3 رو دو 

كتلفوا أوليفترد عبد املو ن  نطقة 
املستشفيتت - - الدار البيحتء  

اململكة املغربية.
«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 
.153819

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 
املؤرخ في 22 فبراير 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 
ينص  الذي  استقتلة:  رقم   قرار 
على  تيلي: استقتلة  ن  نتصب  دير 
السيد يتسر الكحالوي وإأقتء السيد 

بيوب الكحالوي في  نتصبه
على  ينص  الذي  هبة:  رقم  قرار 
 تيلي: التبرع أأسهم السيد الكحالوي 
الكحالوي  يتسر  للسيدين  بحمد 

وبيوب الكحالوي

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم 8: الذي ينص على  تيلي: 

4000 سهم  السيد بحمد الكحالوي: 

 1511 أنشقروا:  سميرة  السيدة 

 1511 سهم السيد يتسر الكحالوي: 

 1511 سهم السيد بيوب الكحالوي: 

 1511 الكحالوي:  سهم السيد عالء 

سهم

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 08 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 768748.

599I

DARAA AUDIT

SOLIS COLDSTORES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

DARAA AUDIT

826 شترع القدس عيا الشق ، 

20000، الدار البيحتء املغرب

SOLIS COLDSTORES شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 11 زنقة 

الحر4ة الطتأق 3 شقة 5 - 20000 - 

20000  الدار البيحتء  املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

493387

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   2020 نونبر   25

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 SOLIS : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.COLDSTORES
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تعبئة   : أإيجتز  الشركة  غرض 
واخز4ن الفواكه والخحروات.

زنقة   11  : عنواا املقر االجتمتعي 
 -  20000 - 5 3 شقة  الحر4ة الطتأق 

20000  الدار البيحتء  املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 SOLISFRESH GROUP الشركة 
حصة أقيمة   HOLDING :  1.111

111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
 SOLISFRESH GROUP الشركة 
بينشتتينالا  عنوانه)ا(   HOLDING

هولندا 1111   بينشتتينالا هولندا.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد يوسف  و�صى  
رواردام      1111 هولندا   رواردام 

هولندا
زكتري  العتأدين  ز4ن  السيد 
 1111 عنوانه)ا(  تستريخت هولندا 

 تستريخت  هولندا
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 05 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 768853.

611I

Act taza

شركة كريرش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

Act taza
Taza Taza، 35111، Tazaa Maroc

شركة كر4رش شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 135 ألوك 
د حي الحسني اتزة - 35000 اتزة 

املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

58(1

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   2020 دجنبر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
شركة   : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

كر4رش.
اجهيز   : أإيجتز  الشركة  غرض 

وبشغتل البنتء .
 135  : االجتمتعي  املقر  عنواا 
ألوك د حي الحسني اتزة - 35000 اتزة 

املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 40.000 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 -

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

الجلي1  عبد  كر4رش  السيد 
عنوانه)ا( 135  جموعة د حي الرشتد  

35000 اتزة املغرب.
السيدة كر4رش أوشرى عنوانه)ا( 
135  جموعة د حي الرشتد  35000 

اتزة املغرب.
عنوانه)ا(  ختلد  كر4رش  السيد 
135  جموعة د حي الرشتد  35000 

اتزة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  كر4رش  ختلد  السيد 
135  جموعة د حي الرشتد  35000 

اتزة املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
03  ترس  أتتر4خ  أتتزة   االأتدائية 

1)1) احت رقم 117.
603I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

 BUSINESS&DECISION
MAROC

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES
400, شترع  حمد الزرقطوني 

الطتأق الثتني، الرقم )1 400, شترع 
 حمد الزرقطوني الطتأق الثتني، 
الرقم )1، 20000، الدار البيحتء 

MAROC
 BUSINESS&DECISION MAROC
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 5 أوليفترد 

زركتوني رقم الطتأق الثتني 22 
- 20000 الدار البيحتء اململكة 

املغربية.
احو14  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.163357

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 
املؤرخ في 27 فبراير 1)1) ام  احو14  
املقر االجتمتعي الحتلي للشركة  ن «5 
أوليفترد زركتوني رقم الطتأق الثتني 
اململكة  الدار البيحتء   20000  -  22
املغربية« إلى «18) شترع الزرقطوني 
 20000  -  29 رقم  الستدس  الدور 

الدار البيحتء  اململكة املغربية«.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 08 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 768711.
604I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

إيزيدوم بيزنس سنتر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاو4ة  شترع  حمد الخت س و شترع 
اأن كثير إقت ة دوس  ترس رقم 44 ، 

90000، طنجة املغرب
إيز4دوم أيزنس سنتر شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 8 شترع 

كيندي عمترة ستنطت كالرا 2، 
الطتأق 7  كتب رقم 17 - 90000 

طنجة املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

117173

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   2020 غشت   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

اإلقتحتء أمختصر تسميتهت : إيز4دوم 

أيزنس سنتر.

اوطيا و   : غرض الشركة أإيجتز 

استغاللهت  بج1  فحتءات  ن  كراء 

كمكتاب  جهزة.

شترع   8  : عنواا املقر االجتمتعي 

كيندي عمترة ستنطت كالرا 2، الطتأق 

طنجة   90000  -  17 رقم  7  كتب 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 99   : يسرى  املزنودي  السيدة 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

حصة   1   : السيد إ هدا عدنتا 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيدة املزنودي يسرى عنوانه)ا( 

سيدي البوختري )1، شترع 1 اجهزة 

كر4مة 90000 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  عدنتا  إ هدا  السيد 

 432 رقم  عفتا  اأن  عثمتا  شترع 

93000 اطواا املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  عدنتا  إ هدا  السيد 

 432 رقم  عفتا  اأن  عثمتا  شترع 

93000 اطواا املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

غشت   25 أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

2020 احت رقم 51)33).

605I
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DARAA AUDIT

JABER COUVOIRS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص

DARAA AUDIT

826 شترع القدس عيا الشق ، 

20000، الدار البيحتء املغرب

JABER COUVOIRS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 

 حمد الستدس رقم 1675 - 20000  

الدار البيحتء  املغرب.

افو4ت حصص

رقم التقييد في السج1 التجتري 

.131(91

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

امت   (1(1 فبراير   09 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

افو4ت السيد )ة(  الحسيا  جتأر 

بص1  اجتمتعية  ن  حصة   2.265

)ة(  السيد  لفتئدة   حصة   9.060

عثمتا جتأر أتتر4خ 09 فبراير 1)1).

افو4ت السيد )ة(  الحسيا  جتأر 

بص1  اجتمتعية  ن  حصة   2.265

)ة(  السيد  لفتئدة   حصة   9.060

أراهيم جتأر أتتر4خ 09 فبراير 1)1).

الحسيا   )ة(   السيد  افو4ت 

اجتمتعية  ن  حصة   2.265 جتأر 

السيد  لفتئدة   حصة   9.060 بص1 

فبراير   09 )ة(  صطفى جتأر أتتر4خ 

.(1(1

افو4ت السيد )ة(  الحسيا  جتأر 

بص1  اجتمتعية  ن  حصة   2.265

9.060 حصة لفتئدة  السيد )ة( علي 

جتأر أتتر4خ 09 فبراير 1)1).

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   

 11 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 769635.

607I

BETA FIDUCIAIRE

DIDI DIVERS INDUSTRIE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

BETA FIDUCIAIRE

 N° ( 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 61111، OUJDA

MAROC

DIDI DIVERS INDUSTRIE شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي التجزئة 

العسكر4ة شترع  عتد أن جب1 رقم 

27 الطتأق االول  التجزئة العسكر4ة 

شترع  عتد أن جب1 رقم 27 الطتأق 

االول 60000 وجدة املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

36775

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   09

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 DIDI  : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

.DIVERS INDUSTRIE

اور4د و   : أإيجتز  غرض الشركة 

اركيب وصيتنة امليكتنيكية 

والتدر4ب  واملستعدة  الدراسة 

واالستشترة في امليكتنيك.

التجزئة   : عنواا املقر االجتمتعي 

العسكر4ة شترع  عتد أن جب1 رقم 

27 الطتأق االول  التجزئة العسكر4ة 

الطتأق   27 شترع  عتد أن جب1 رقم 

االول 60000 وجدة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد ديدي عبد الحميد  :  900 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة.

 900  : السيد ديدي عبد الحميد  

أقيمة 90.000 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :

الحميد  عبد  ديدي  السيد 

عنوانه)ا( حي السالم اعو4نت السراق 

زنقة ا رقم 1) 60000 وجدة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

الحميد   عبد  ديدي  السيد 

عنوانه)ا( حي السالم اعو4نت السراق 

زنقة ا رقم 1) 60000 وجدة  املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

09  ترس  أتتر4خ  أوجدة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 827.

609I

DARAA AUDIT

ELVAMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص

DARAA AUDIT

826 شترع القدس عيا الشق ، 

20000، الدار البيحتء املغرب

ELVAMAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي دوار فوكرة 

بوالد ز4تا جمتعة الدروة  - 26300 

أرشيد املغرب.

افو4ت حصص
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.9985

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

امت   (1(1 فبراير   09 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

)ة( الحسيا  جتأر  افو4ت السيد 

 171 حصة اجتمتعية  ن بص1   43

حصة لفتئدة  السيد )ة( عثمتا جتأر 

أتتر4خ 09 فبراير 1)1).

)ة( الحسيا  جتأر  افو4ت السيد 
 171 حصة اجتمتعية  ن بص1   43
حصة لفتئدة  السيد )ة( أراهيم جتأر 

أتتر4خ 09 فبراير 1)1).
)ة( الحسيا  جتأر  افو4ت السيد 
 171 حصة اجتمتعية  ن بص1   42
)ة(  صطفى  السيد  لفتئدة   حصة 

جتأر أتتر4خ 09 فبراير 1)1).
)ة( الحسيا  جتأر  افو4ت السيد 
 171 حصة اجتمتعية  ن بص1   42
علي جتأر  )ة(  السيد  حصة لفتئدة  

أتتر4خ 09 فبراير 1)1).
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   
11  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أبرشيد  

1)1) احت رقم 278.

611I

GM2 TRAVEL

GM2 TRAVEL
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

GM( TRAVEL
 n°6, ( ème étage,Imm Fès

 Carrefour, Av des FAR, FES ،
31111، FES MAROC

GM( TRAVEL شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
 n°6, ( وعنواا  قرهت اإلجتمتعي

 ème étage,Imm Fès Carrefour,
 Av des FAR, FES FES 31111 FES

MAROC
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
65273

في  حر  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   2020 نونبر   03
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
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عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 GM2  : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

.TRAVEL
 AGENCE : غرض الشركة أإيجتز

.DE VOYAGES
 n°6, (  : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 ème étage,Imm Fès Carrefour,
 Av des FAR, FES FES 31111 FES

.MAROC
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
 THAMI MOURAD السيد 
 N°13 ALLEE DES ROSES )عنوانه)ا

.V.N FES 30000 FES MAROC
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
 THAMI MOURAD السيد 
 N°13 ALLEE DES ROSES )عنوانه)ا

V.N FES 30000 FES MAROC
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
دجنبر   11 أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

2020 احت رقم 3592.

611I

AUDICOF GROUP

BITMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص

AUDICOF GROUP
 Immeuble office ghandi, ,236
 bd ghandi, 3 ème étage, N°9
Casablanca ، (1111، الدار 

البيحتء املغرب
BITMAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  جمع 

سكني الختلدية رقم 4 زنقة 5 رقم 
11 الطتأق التتني  نطقة صنتعية 

 والي رشيد الدارالبيحتء - 20000 
الدارالبيحتء ملغرب.

افو4ت حصص

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.131663

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
امت   2020 دجنبر   28 في  املؤرخ 

املصتدقة على :
)ة(  حمد   الل  السيد  افو4ت 
حصة اجتمتعية  ن بص1   1(.911
)ة(  السيد  لفتئدة   حصة   81.711
لحسيا  الل أتتر4خ 28 دجنبر 2020.
)ة(  حمد   الل  السيد  افو4ت 
بص1  اجتمتعية  ن  حصة   6.880
)ة(  السيد  لفتئدة   حصة   81.711
لحسن  الل أتتر4خ 28 دجنبر 2020.
)ة(  حمد   الل  السيد  افو4ت 
بص1  اجتمتعية  ن  حصة   3.440
)ة(  السيد  لفتئدة   حصة   81.711
 حمد   الل أتتر4خ 28 دجنبر 2020.
)ة(  حمد   الل  السيد  افو4ت 
بص1  اجتمتعية  ن  حصة   2.580
)ة(  السيد  لفتئدة   حصة   81.711
دجنبر   28 أتتر4خ  هللا  الل  عبد 

.2020
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   
 06 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

ينتير 1)1) احت رقم 760545.
613I

AUDICOF GROUP

SOFAMEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص

AUDICOF GROUP
 Immeuble office ghandi, ,236
 bd ghandi, 3 ème étage, N°9
Casablanca ، (1111، الدار 

البيحتء املغرب
SOFAMEL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  جمع 

سكني الختلدية رقم 4 زنقة 5 رقم 
)1 الطتأق التتني  نطقة صنتعية 

 والي رشيد الدارالبيحتء - 20000 
الدارالبيحتء املغرب.

افو4ت حصص
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.91711

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

امت   2020 دجنبر   28 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

حسن  الل  )ة(  السيد  افو4ت 

بص1  اجتمتعية  ن  حصة   8.588

)ة(  السيد  لفتئدة   حصة   8.588

 حمد  الل أتتر4خ 28 دجنبر 2020.

)ة(  حمد  الل  السيد  افو4ت 

بص1  اجتمتعية  ن  حصة   8.588

)ة(  السيد  حصة لفتئدة    151.581

لحسن  الل أتتر4خ 28 دجنبر 2020.

)ة(  حمد  الل  السيد  افو4ت 

بص1  اجتمتعية  ن  حصة   6.111

السيد  لفتئدة   حصة   151.581

دجنبر   28 عبد هللا  الل أتتر4خ  )ة( 

.2020

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   

 06 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

ينتير 1)1) احت رقم 760543.

615I

AUDICOF GROUP

LUX LIGHTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص

AUDICOF GROUP

 Immeuble office ghandi, ,236

 bd ghandi, 3 ème étage, N°9

Casablanca ، (1111، الدار 

البيحتء املغرب

LUX LIGHTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  جمع 

سكني الختلدية رقم 4 زنقة 5 رقم 

11 الطتأق التتني  نطقة صنتعية 

 والي رشيد الدارالبيحتء - 20000 

الدارالبيحتء املغرب.

افو4ت حصص
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.(75317

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

امت   2020 دجنبر   28 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

حسن  الل  )ة(  السيد  افو4ت 
بص1  اجتمتعية  ن  حصة   1.858
)ة(  السيد  لفتئدة   حصة   1.858

 حمد  الل أتتر4خ 28 دجنبر 2020.
)ة(  حمد  الل  السيد  افو4ت 
بص1  اجتمتعية  ن  حصة   5.709
)ة(  السيد  لفتئدة   حصة   61.989
لحسيا  الل أتتر4خ 28 دجنبر 2020.
)ة(  حمد  الل  السيد  افو4ت 
بص1  اجتمتعية  ن  حصة   1.11(
)ة(  السيد  لفتئدة   حصة   61.989
لحسن  الل أتتر4خ 28 دجنبر 2020.
)ة(  حمد  الل  السيد  افو4ت 
بص1  اجتمتعية  ن  حصة   2.250
)ة(  السيد  لفتئدة   حصة   61.989
دجنبر   28 أتتر4خ  هللا  الل  عبد 

.2020
)ة(  حمد  الل  السيد  افو4ت 
بص1  اجتمتعية  ن  حصة   1.11(
)ة(  السيد  لفتئدة   حصة   61.989

 حمد  الل أتتر4خ 28 دجنبر 2020.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   
 07 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

ينتير 1)1) احت رقم 760679.
616I

DARAA AUDIT

OPHTALIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشتط الشركة
DARAA AUDIT

826 شترع القدس عيا الشق ، 
20000، الدار البيحتء املغرب

OPHTALIA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنواا  قرهت االجتمتعي 19 زنقة 
لحسن العرجوا إقت ة حمزة 

حي املستشفيتت  - 20000 الدار 
البيحتء  املغرب.

تغيير نشتط الشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.11(793
أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
ام تغيير   (1(1 ينتير   22 في  املؤرخ 
نشتط الشركة  ن «استيراد واصدير  
واملنتجتت  األصنتف  جميع  وامثي1 
استيراد   -» إلى  املجتالت«  جميع  في 

واوزيع االجهزة الطبية.
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- الشراء املحلي واالستيراد لجميع 

املنتجتت الطبية املستعدة.«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 23 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

فبراير 1)1) احت رقم 766993.

617I

CSN MAROC

 RHAZOUANI IMPORT

EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة

CSN MAROC

 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 11151،

MARRAKECH MAROC

 RHAZOUANI IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(

 N° 61 وعنواا  قرهت اإلجتمتعي

  LOT HOUMMAN AL FATOUAKI

1111 -  راكش املغرب.

ح1 شركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.99119

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

04 فبراير 1)1) اقرر ح1  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

  RHAZOUANI IMPORT EXPORT

درهم   111.111 ربسمتلهت   بلغ 

 N° 61 اإلجتمتعي  وعنواا  قرهت 

  LOT HOUMMAN AL FATOUAKI

 : ل  نتيجة  املغرب  4000 -  راكش 

لم يتحرك نشتط الشركة بأًدا  نذ 

إنشتئهت.

 N° 61 و حدد  قر التصفية ب 

  LOT HOUMMAN AL FATOUAKI

40000 -  راكش املغرب. 

و عيا:

و  الغزواني  هللا   عبد  السيد)ة( 
عنوانه)ا( سعتدة 1 رقم 13 املحت يد  

)ة(  11161  راكش املغرب كمصفي 

للشركة.

وعند اإلقتحتء الحدود املفروضة 
لهم  ح1  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  و  ح1  املختأرة 

الوثتئق املتعلقة أتلتصفية : -
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
23  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 119))1.
618I

STE TIB COMPT SARL AU

TROYKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ربسمتل الشركة

STE TIB COMPT SARL AU
 لتقى شترع املراأطيا وزنقة 

البختري إقت ة بغدادي  كتب رقم 
05 ، 60000، وجدة املغرب

TROYKA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 37 زنقة 
طتهر السبتي - 60000 وجدة 

املغرب.
رفع ربسمتل الشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.31899

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
ام   (1(1 11  ترس  في  املؤرخ 
قدره  أمبلغ  الشركة  ربسمتل  رفع 
 90.000» بي  ن  درهم«   500.000«
عن  درهم«   590.000» إلى  درهم« 
طر4ق :  اقديم حصص نقدية بو عينية.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
22  ترس  أتتر4خ  أوجدة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 985.
619I

MARO EQUIPEMENT

MARO EQUIPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

MARO EQUIPEMENT
-Groupe Attakkaddoum GH(

 (ème étage, Sidi Bernoussi ، ,17
(1611، Casablanca Maroc

MARO EQUIPEMENT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  جموعة 

التقدم، املجموعة السكنية 17-2، 

الطتأق 2، سيدي البرنو�صي  - 

20600 الدارالبيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

19(719

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 MARO : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.EQUIPEMENT

تسيير،   : أإيجتز  الشركة  غرض 

شراء، أيع و كراء جميع املعدات.

عنواا املقر االجتمتعي :  جموعة 

 ،(-17 السكنية  املجموعة  التقدم، 

 - البرنو�صي   سيدي   ،2 الطتأق 

20600 الدارالبيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 EMPTIO SARL :  65 الشركة  

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

حصة   5   : نجمة  بحمد  السيد 

أقيمة 111 درهم للحصة .

 5   : العمراني  الدين  نور  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

5 حصة    : السيد عثمتا ألحترتي 

أقيمة 111 درهم للحصة .

حصة   5   : لبتركي  كبور  السيد 

أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد عبدالرحيم أليال :  5 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

 5   : السيد عبدالعتلي أنسليمتا 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

حصة   5   : عتأية  عته1  السيد 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

 EMPTIO SARL الشركة 

التقدم،  عنوانه)ا(  جموعة 

الطتأق   ،(-17 السكنية  املجموعة 

 20600 البرنو�صي   سيدي   ،2

الدارالبيحتء املغرب.

عنوانه)ا(  نجمة  بحمد  السيد 

ب شقة   11 حدائق  تجور14 عمترة 

 20470 الشق  عيا   3 طتأق   11

الدارالبيحتء املغرب.

العمراني  الدين  نور  السيد 

الدالية  ر4تض  اجزئة   29 عنوانه)ا( 

فتس   30050 األزهر  حي   4 شقة 

املغرب.

ألحترتي عنوانه)ا(  السيد عثمتا 

 7 اقت ة ر4تض الهدى عمترة ج هتء 

شقة 9 28830 املحمدية املغرب.

عنوانه)ا(  لبتركي  كبور  السيد 

 05 04 الشقة  اقت ة  ر4م 11 عمترة 

الطتأق 11 26000 سطتت املغرب.

السيد عبدالرحيم أليال عنوانه)ا( 
 3 طتأق  فرنوا  القبطتا  زنقة 

 20320 الفيليت   5 عمترة   6 شقة 

الدارالبيحتء املغرب.

أنسليمتا  عبدالعتلي  السيد 

م  اللو4ز4ة  ر4تض  اقت ة  عنوانه)ا( 

أني   22 3 شقة  طتأق   3 3 عمترة  س 

يخلف 8815) املحمدية املغرب.

 23 السيد عته1 عتأية عنوانه)ا( 
 26050 الصفتء  زنقة صفرو اجزئة 

اأن بحمد املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

فتيس  يتا  سبتستيتا  السيد 

املحيط  شترع   4 عنوانه)ا(  سحيوا 

 v4 األطل�صي الطتأق األر�صي الشقة 

الدار   (1181 السو4نية  دار  اجزئة 

البيحتء املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 02 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم -.

620I
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s1 consulting

الك راي انيرجي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

s1 consulting
 imm (eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31111،
SEFROU MAROC

الك راي انيرجي شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي عمترة رقم 
18 شترع  حمد 5 صفرو صفرو 

31111 صفرو املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

2895
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 25  ترس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
الك   : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

راي انيرجي.
اجترة-  : أإيجتز  الشركة  غرض 
الزراعي-الطتقة  الري  نظتم 

الشمسية.
عمترة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
رقم 18 شترع  حمد 5 صفرو صفرو 

31111 صفرو املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : يوسف  علوي  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  يوسف  علوي  السيد 
حي لنبيتت شترع اوالد القتدي رقم 98 

سال 11111 سال املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  يوسف  علوي  السيد 
حي لنبيتت شترع اوالد القتدي رقم 98 

سال 11111 سال املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
االأتدائية أصفرو  أتتر4خ - احت رقم 

.111/(1(1

6(1I

STE TIB COMPT SARL AU

AL FAJR GESTION «AFG«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU
 لتقى شترع املراأطيا وزنقة 

البختري إقت ة بغدادي  كتب رقم 
05 ، 60000، وجدة املغرب

»AL FAJR GESTION »AFG شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي )1 شترع 
عمر الر4في - 60000 وجدة املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

36911
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 22  ترس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 AL»  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.FAJR GESTION »AFG
:  شغ1  أإيجتز  الشركة  غرض 

 نشأة فندقية.
عنواا املقر االجتمتعي : )1 شترع 

عمر الر4في - 60000 وجدة املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:
السيد عز4زي رشيد :  181 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .
السيد عز4زي  احمد :  181 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد عز4زي عصتم :  181 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد عز4زي  حمد :  181 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

 60   : خديجة  عز4زي  السيدة 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

السيدة عز4زي سميرة :  60 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

السيدة عز4زي غزالا :  60 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد عز4زي رشيد عنوانه)ا( حي 
الربيع زنقة الصبتر 1 رقم 15 60000 

وجدة املغرب.

عنوانه)ا(  احمد  عز4زي   السيد 
 2 رقم   6 الهداية  زنقة  الحكمة  حي 

60000 وجدة املغرب.

عنوانه)ا(  عصتم  عز4زي  السيد 

 39 رقم  اللو4زة  زنقة  القدس  حي 

60000 وجدة املغرب.

عنوانه)ا(  عز4زي  حمد  السيد 
 4 1رقم  الرحمة  زنقة  الحكمة  حي 

60000 وجدة املغرب.

السيدة عز4زي خديجة عنوانه)ا( 
 15 رقم   1 حي الحكمة زنقة الرحمة 

60000 وجدة املغرب.

عنوانه)ا(  عز4زي سميرة  السيدة 

 39 رقم  اللو4زة  زنقة  القدس  حي 

60000 وجدة املغرب.

عنوانه)ا(  غزالا  عز4زي  السيدة 

 39 رقم  اللو4زة  زنقة  القدس  حي 

60000 وجدة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  عصتم  عز4زي  السيد 

 39 رقم  اللو4زة  زنقة  القدس  حي 

60000 وجدة املغرب

عنوانه)ا(  عز4زي  حمد  السيد 
 4 1رقم  الرحمة  زنقة  الحكمة  حي 

60000 وجدة املغرب

عنوانه)ا(  عز4زي سميرة  السيدة 

 39 رقم  اللو4زة  زنقة  القدس  حي 

60000 وجدة املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
25  ترس  أتتر4خ  أوجدة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1116.
622I

ECO FINANCE

IB GROUP
إعالا  تعدد القرارات

ECO FINANCE
 RUE SOCRATE - RES ISLAM
)N 5- املعتر4ف، 20370، الدار 

البيحتء املغرب
IB GROUP «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنواا  قرهت االجتمتعي: 55 شترع 
سيدي  حمد أن عبد هللا الكورنيش 
حي العنق 55 شترع سيدي  حمد 
أن عبد هللا الكورنيش حي العنق 

20000 الدار البيحتء املغرب.
«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 
.393151

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 
املؤرخ في 22  ترس 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 

رفع ربسمتل الشركة
قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 

اضتفة نقطة أيع
قرار رقم 3: الذي ينص على  تيلي: 

احديث النظتم االست�صي
وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 
على  ينص  الذي   :7 رقم  أند 
أمبلغ:  ثتأت  املتل  ربس   تيلي:  
وهي  قسمة  درهم.   1،111،111.11
ك1  نهت  تئة  آالف سهم  إلى عشرة 
و كتتب  أتلكت 1  درهم  دفوعة 
للشركتء  أتلكت 1  و خصصة  بهت 
يتنتسب  ع  ستهمتتهمتلسيدة  أمت 
 16111 الودر4ري  اإلدري�صي   رجتا 
سهم - السيدة ب ينة  نجرة 111)1 
سوني  أرادة  يتنيس  السيد   - سهم 
4000 سهم-آنسة إينتس أرادة سوني  
أرادة سوني   آنسة  ي  سهم-   4000

4000 سهم.
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أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 26 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771968.

623I

AUDICOF GROUP

MARCONT STRUCTURES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص

AUDICOF GROUP

 Immeuble office ghandi, ,236

 bd ghandi, 3 ème étage, N°9

Casablanca ، (1111، الدار 

البيحتء املغرب

MARCONT STRUCTURES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  جمع 

سكني الختلدية رقم 4 زنقة 5 رقم 

11 الطتأق الثتلت  نطقة صنتعية 

 والي رشيد الدارالبيحتء - 20000  

الدارالبيحتء املغرب.

افو4ت حصص
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.(97691

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

امت   2020 دجنبر   28 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

حسن  الل  )ة(  السيد  افو4ت 

بص1  اجتمتعية  ن  حصة   3.316

)ة(  السيد  لفتئدة   حصة   3.316

 حمد  الل أتتر4خ 28 دجنبر 2020.

)ة(  حمد  الل  السيد  افو4ت 

بص1  اجتمتعية  ن  حصة   3.316

)ة(  السيد  لفتئدة   حصة   59.688

لحسن  الل أتتر4خ 28 دجنبر 2020.

)ة(  حمد  الل  السيد  افو4ت 

بص1  اجتمتعية  ن  حصة   2.487

)ة(  السيد  لفتئدة   حصة   59.688

دجنبر   28 أتتر4خ  هللا  الل  عبد 

.2020

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   

 06 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

ينتير 1)1) احت رقم 761511.

624I

ACDEN

اكسباند كابيطال
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

ACDEN

 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،

(1381، CASABLANCA MAROC

اكسبتند كتأيطتل شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اقت ة 

الفتض ،17) اراهيم الروداني، 

الطتأق االول ،رقم 3 - 20390 الدار 

البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

492935

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   15

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

اكسبتند كتأيطتل.

غرض الشركة أإيجتز : - املستعدة 

وإدارة  االستثمترات  بشأا  واملشورة 

املشتريع العقتر4ة؛

واملشورة  الدعم  اقديم   -

في  واألجتنب  الوطنييا  للمستثمر4ن 

املغرب وفي الخترج؛

- االستشترات في اإلدارة والتنظيم 

الشركتت  لصتلح  واالستراايجيتت 

واملنظمتت  واإلدارات  والجمعيتت 

األخرى؛

نظم  وإنشتء  االستشترات   -

املعلو تت؛

اطو4ر وانفيذ خطط التدر4ب،   -
الشركتت  داخ1  التدر4ب  وتسهي1 

وفيمت أينهت؛
االستيراد  بعمليتت  القيتم   -
بغرض  الصلة  ذات  والتصدير 

الشركة؛
وإدارة  املتل  ربس  في  املشتركة   -

هذه املشتركة؛
طر4ق  عن  حصص  ا تالك   -
املشتركة  بو  االند تج  بو  املستهمتت 
بوالحصص  األسهم  في  االكتتتب  بو 
بو السندات بو بي ب ر آخر في جميع 
الشركتت بو الشركتت التي لهت غرض 
املذكورة  لألغراض  بو  كم1   متث1 

بعاله؛
العمليتت  جميع  عت ة،  وبصفة 
التي ارابط بشك1  بتشر بو غير  بتشر 

أتلنشتط بعاله.
اقت ة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
الفتض ،17) اراهيم الروداني، الطتأق 
االول ،رقم 3 - 20390 الدار البيحتء 

املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
الشرقتوي:   رشيد  السيد  والي 
درهم   111 أقيمة  حصة   1.111

للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
الشرقتوي  رشيد  السيد  والي 
قتسم  بأو  شترع   31 عنوانه)ا( 
القطبري الطتأق 3 الشقة 5 أوركوا 

20040  الدار البيحتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

و واطن  سيري الشركة:
الشرقتوي  رشيد  السيد  والي 
قتسم  بأو  شترع   31 عنوانه)ا( 
القطبري الطتأق 3 الشقة 5 أوركوا 

20040  الدار البيحتء املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 03 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم -.

625I

FIDUCOMPETENCES

إس أ ماكسيما
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES

 RUE MUSTAPHA EL MAANI

 ETAGE 3 N IMMEUBLE (19،

(1111، CASABLANCA MAROC

إس ب  تكسيمت   شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  19) زنقة 

 صطفى املعتني الطتأق الثتلث  - 

20000 الدار البيحتء  املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

196161

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 15  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

ب  إس   : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

 تكسيمت  .

التجترة   : أإيجتز  الشركة  غرض 

االلكترونية عبر االنترنيت .

عنواا املقر االجتمتعي :  19) زنقة 

 - الثتلث   الطتأق  املعتني   صطفى 

20000 الدار البيحتء  املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد زايد عاللي :  1.111 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
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 7 عنوانه)ا(  عاللي  زايد  السيد 

  11 الشقة   5 زنقة فترصوفي الطتأق 

20000 الدار البيحتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

 7 عنوانه)ا(  عاللي  زايد  السيد 

  11 الشقة   5 زنقة فترصوفي الطتأق 

20000 الدار البيحتء املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 25 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771719.

626I

FIDUCOMPETENCES

لو موند جينيغال اينديستريال
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES

 RUE MUSTAPHA EL MAANI

 ETAGE 3 N IMMEUBLE (19،

(1111، CASABLANCA MAROC

لو  وند جينيغتل اينديستريتل  

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 19) زنقة 

 صطفى املعتني الطتأق 3  - 20000 

الدار البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

496055

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 08  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

اإلقتحتء أمختصر تسميتهت : لو  وند 

جينيغتل اينديستريتل .

غرض الشركة أإيجتز : أيع وشراء 

املستلز تت الصنتعية والكهربتئية .

عنواا املقر االجتمتعي : 19) زنقة 

 صطفى املعتني الطتأق 3  - 20000 

الدار البيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : الزهري  راأحة  السيدة 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

الزهري عنوانه)ا(  راأحة  السيدة 

ج   ق   18 رقم   4 زنقة  افر4حة  درب 

20000 الدار البيحتء  املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

الزهري عنوانه)ا(  راأحة  السيدة 

ج   ق   18 رقم   4 زنقة  افر4حة  درب 

20000 الدار البيحتء  املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 25 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771718.

627I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

ANWAL INOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef

 Rue Anoual N°16 ، 3(111، AL

Hoceima Maroc

ANWAL INOX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي الطر4ق 

الوطنية رقم 02 ا زورا الحسيمة - 

32000 الحسيمة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

3279

 05 عقد حر  ؤرخ في  أمقت�صى  

القتنوا  إعداد  ام   (1(1 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ANWAL INOX

غرض الشركة أإيجتز : -  قتول في 

اجترة األملنيوم 

و األعمتل  -  قتول بشغتل البنتء 

الحرة .

الطر4ق   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

02 ا زورا الحسيمة -  الوطنية رقم 

32000 الحسيمة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 500   : بيوب  السر4خي  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد اكعروش عز الدين :  500 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  بيوب  السر4خي  السيد 

ا زورا   02 رقم  الوطنية  الطر4ق 

الحسيمة 32000 الحسيمة  املغرب.

الدين  عز  اكعروش  السيد 

ا زورا  الرابع  الحي  عنوانه)ا( 

الحسيمة 32000 الحسيمة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  بيوب  السر4خي  السيد 

ا زورا   02 رقم  الوطنية  الطر4ق 

الحسيمة 32000 الحسيمة  املغرب

الدين  عز  اكعروش  السيد 

ا زورا  الرابع  الحي  عنوانه)ا( 

الحسيمة 32000 الحسيمة  املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 15 أتتر4خ  أتلحسيمة   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم -.

629I

الفت�صي حسنتء

GLOBAL SOLUTION S-M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف1 التصفية

الفت�صي حسنتء

27 زنقة انفت الحسيمة ، 32000، 

الحسيمة املغرب

GLOBAL SOLUTION S-M  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي : شترع 

االسكندر4ة رقم 51 - 32000 

الحسيمة املغرب.

قف1 التصفية

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

.2669

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

اقرر ح1   2020 نونبر   30 املؤرخ في 

GLOBAL SOLUTION S-M  شركة 

املحدودة  بلغ  املسؤولية  ذات 

وعنواا  درهم   111.111 ربسمتلهت 

االسكندر4ة  شترع  اإلجتمتعي   قرهت 

الحسيمة املغرب   32000  -  51 رقم 

للنشتط  النهتئي  اللتوقف  نتيجة 

التجتري للشركة.

و عيا:

اصبتا  املهدي    السيد)ة( 

 5 رقم  ينتير   11 زنقة  وعنوانه)ا( 

كمصفي  املغرب  الحسيمة   32000

)ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختت ية 

شترع  وفي   2020 نونبر   30 أتتر4خ 

 32000  -  51 رقم  االسكندر4ة 

الحسيمة املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 02 أتتر4خ  أتلحسيمة   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 68.

631I
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AUTO ENTREPRENEUR

بيتومول محدودة
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
إغالق فرع اتبع لشركة بجنبية

AUTO ENTREPRENEUR
 CASABLANCA, HAY

 MOHAMMADI ، (1111،
casablanca maroc

أيتو ول  حدودة «شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد«
وعنواا  قرهت االجتمتعي: 115 ب، 
 كتب األعمتل،الطتأق 5، طر4ق  
فتلي، أيركيركترا   - - أيركيركترا   تلطت.
«إغالق فرع اتبع لشركة بجنبية«
رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.6799
أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 
املؤرخ في 03 ينتير 2020 اقرر إغالق 
أيتو ول  حدودة  لشركة  اتبع  فرع 
تسميته فرع  أيتو ول والكتئن عنوانه 
شترع  اقتطع   ، األندلس  في  نطقة 
 ، سقراط  وشترع  املنصور  يعقوب 
الدار    -  -  24000  - الرابع  الطتأق 

البيحتء  املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   
 23 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

فبراير 1)1) احت رقم 767111.
632I

MOORISH

 MAROC EMIRATES
NEGOCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

MOORISH
39 شترع لال يتقوت الطتأق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيحتء املغرب
 MAROC EMIRATES NEGOCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي زاو4ة 
شترع عبد املو ن و زنقة سمية، 

إقت ة شهرزاد 3 الطتأق 4 الرقم 20 
النخي1     - 20340 الدار البيحتء 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

196971

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 08  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.MAROC EMIRATES NEGOCE

استيراد   : أإيجتز  الشركة  غرض 

وتسو4ق ز4وت السيترات والنسيج.
زاو4ة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

سمية،  زنقة  و  املو ن  عبد  شترع 

إقت ة شهرزاد 3 الطتأق 4 الرقم 20 

الدار البيحتء   20340  - النخي1     

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد كمتل الدين ختلص :  500 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد هالل صتلح  حمد املطوع: 

500 حصة أقيمة 111 درهم للحصة.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

ختلص  الدين  كمتل  السيد 

الرقم  الجنتنتت  اجزئة  عنوانه)ا( 

الدار   20000 سيدي  عروف    29

البيحتء املغرب.

السيد هالل صتلح  حمد املطوع 
فر4حة    1 ط   11 زنقة   (1 عنوانه)ا( 

20000 الدار البيحتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

ختلص  الدين  كمتل  السيد 

الرقم  الجنتنتت  اجزئة  عنوانه)ا( 

الدار   20000 سيدي  عروف    29

البيحتء املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 31 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 611)77.

633I

FIDUCIAIRE MOUANI

موروكان بشكرافت كامب
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOUANI

 (1BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE

 APPT N° 1( HAY ENNAJAH ،

51111، KHENIFRA MAROC

 وروكتا بشكرافت كت ب شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 24 شترع 

الزرقطوني الطتأق االول رقم 2 حي 

النجتح - 54000 خنيفرة املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

3731

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 09  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

 وروكتا بشكرافت كت ب.

صتحب   : أإيجتز  الشركة  غرض 

ثتأث،  بسعر  صتحب  طعم  نزل، 

 رشد سيتحي.

24 شترع  عنواا املقر االجتمتعي : 

حي   2 الزرقطوني الطتأق االول رقم 

النجتح - 54000 خنيفرة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

الغتني:   عبد  شرنوبي  السيد 

درهم   111 أقيمة  حصة   1.111

للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

الغتني  عبد  شرنوبي  السيد 
ا تلو   58 زنقة   1( رقم  عنوانه)ا( 

54000 خنيفرة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

الغتني  عبد  شرنوبي  السيد 
ا تلو   58 زنقة   1( رقم  عنوانه)ا( 

54000 خنيفرة املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أخنيفرة  أتتر4خ 17  ترس 

1)1) احت رقم 111.

635I

ELFARISSI SPORT

ELFARISSI SPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ELFARISSI SPORT

 1ER ETGE RUE TARIK BNOU

 ZIYAD GUELIZ MARRAKECH ،

1(15(، MARRAKECH MAROC

ELFARISSI SPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي دوار 

اكتارت قيتدة وجمتعة اور4كة، 

الحوز-  راكش - 42452  راكش 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(519

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
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عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ELFARISSI SPORT
االنشطة   : غرض الشركة أإيجتز 

الر4تضية )  العب القرب(.
دوار   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
اور4كة،  وجمتعة  قيتدة  اكتارت 
42452  راكش   - الحوز-  راكش 

املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:
السيد عبد الوهتب الفتر�صي :  60 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
السيدة اللة سميرة الفتر�صي :  40 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
الفتر�صي  الوهتب  عبد  السيد 
اور4كة  الحتجب  دوار  عنوانه)ا( 

احنتوت  42452  راكش املغرب.
الفتر�صي  سميرة  اللة  السيدة 
اور4كة  الحتجب  دوار  عنوانه)ا( 

احنتوت  42452  راكش املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
الفتر�صي  الوهتب  عبد  السيد 
اور4كة  الحتجب  دوار  عنوانه)ا( 

احنتوت  42452  راكش املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
17  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 3176.
636I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

SARDEGNA CALCESTRUZO
إعالا  تعدد القرارات

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895   كنتس ، 50000، 
 كنتس املغرب

 SARDEGNA CALCESTRUZO
«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر4ك الوحيد«
وعنواا  قرهت االجتمتعي:  ح1 

غيتة  العمترة 94 الشقة 2 - -  

أوزنيقة املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.5111

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 05 فبراير 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 

هبة

قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 

الشك1 القتنوني للشركة

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 

نوال   الحمت و�صي  السيدة  هبة  
وتسعوا  و تئة  الفت  عشر  لتسعة 

الشركة  في  لهت  حصة    )19191(

لفتئدة السيدة فالحي حتدة 

أند رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 

للشركة  ن  القتنوني  الشك1  تغيير 

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

شر4ك وحيد إلى شركة ذات  سؤولية 

 حدودة

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 18 أتتر4خ  سليمتا   أبا  االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 229.

638I

FIDUCIAIRE

ALL TISS MAR
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 31111، FES

MAROC

  ALL TISS MAR

شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي ألوك

 رقم 2 زنقة 7 حي لعلو عيا قتدوس - 

30000 فتس املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
66819

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   08
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 ALL  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. TISS MAR
االستيراد   : غرض الشركة أإيجتز 

و التصدير.
ألوك   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
رقم 2 زنقة 7 حي لعلو عيا قتدوس - 

30000 فتس املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  زغبوش  حمد  السيد 
صفرو  طر4ق  الوفتء  اجزئة   743

30000 فتس املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  زغبوش  حمد  السيد 
صفرو  طر4ق  الوفتء  اجزئة   743

30000 فتس املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
22  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم -.
639I

FIDUCIAIRE

PRINT GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشتء فرع اتبع للشركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 31111، FES

MAROC

PRINT GROUP  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 2 اقت ة 
 نتر 6 زنقة بحمد القد يري 

فتلفلوري - 22300 الدار البيحتء 

املغرب.

إنشتء فرع اتبع للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.66611

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

املؤرخ في 11 يونيو 2020 اقرر إنشتء 

التسمية  احت  للشركة   اتبع  فرع  

الكتئن  و   PRINT GROUP FES

 1+(+3+1 س3  اجزئة  أتلعنواا   

فتس   30000  - ربس املت   2 االنبعتث 

املغرب و املسير  ن طرف السيد)ة( 

الحري�صي  حمد  جد.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

09  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1171.

611I

FIDUCIAIRE

MACROTRA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اوسيع نشتط الشركة 

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 31111، FES

MAROC

MACROTRA شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت االجتمتعي 1 شترع 

القرو4يا نرجس ب - 30000 فتس 

املغرب.

اوسيع نشتط الشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.17119

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

املؤرخ في 18 ينتير 1)1) امت إضتفة 

إلى نشتط الشركة  التتلية  األنشطة 

الحتلي :

االستيراد والتصدير.
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أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   

19  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1316.

643I

CABINET RAMI EXPERTISE

POMMASIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 31 ، 31111،

Fés, Maroc

POMMASIS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع عبد 

الكر4م الخطتبي عمترة أن  و�صى 

الجواش الطتأق الثتني ، فتس - 

30000 فتس املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

66763

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. POMMASIS

:  زارع  أإيجتز  الشركة  غرض 

دواجن وعلف دواجن و نتج أيض

بو  طتزجة  فواكه  جملة  اتجر 

خحروات.

 قتول في إدارة عمليتت الخد تت 

بو  الصنتعية  بو  التجتر4ة  املدنية 

الزراعية بو عسكري.

عنواا املقر االجتمتعي : شترع عبد 

أن  و�صى  عمترة  الخطتبي  الكر4م 

 - فتس   ، الثتني  الطتأق  الجواش 

30000 فتس املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 
درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد عبد القتدر الغفوظ :  700 
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 300   : الغفوظ  حسن   السيد 
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

الغفوظ  القتدر  عبد  السيد 
عنوانه)ا( فرنست - - فرنست.

الغفوظ عنوانه)ا(  السيد حسن  
اسبتنيت - - اسبتنيت.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   
و واطن  سيري الشركة:

الغفوظ  القتدر  عبد  السيد 
عنوانه)ا( فرنست - - فرنست

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
16  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم )3)1.
645I

FIDUCIAIRE

JOUD TISSU¨
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 31111، FES

MAROC
¨JOUD TISSU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي ألوك رقم 
2 زنقة 7 حي لعلو عيا قتدوس  - 

30000 فتس املغرب.
احو14  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.47449

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
املؤرخ في 17 دجنبر 2020 ام  احو14  
للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
حي لعلو عيا   7 زنقة   2 «ألوك رقم 
إلى  فتس املغرب«   30000  - قتدوس  
»)1 ب الطتأق االول زنقة اليتسميا 
803 الحي الصنتعي سيدي اأراهيم - 

30000 فتس  فتس«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
18  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 63)1.

646I

STE : AHLE CHEIKH SAYDI AALI

 SOCIETE:  AHLE CHEIKH 
SAYDI AALI SARL.AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

STE : AHLE CHEIKH SAYDI AALI
حي الفتض شترع  حمد الستدس، 
ا تر4نت الطتأق 4 الشقة رقم 8. ، 

70000، العيوا املغرب
 SOCIETE:  AHLE CHEIKH 

SAYDI AALI SARL.AU شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي الفتض 

شترع  حمد الستدس، ا تر4نت 
الطتأق 4 الشقة رقم 8 . - 70000 

العيوا املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
 33275

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 
ام إعداد القتنوا   2020 شتنبر   09
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 
 SOCIETE:  AHLE CHEIKH SAYDI

.AALI SARL.AU
البنتء   : أإيجتز  الشركة  غرض 

واألشغتل العمو ية..
حي   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
ا تر4نت  الفتض شترع  حمد الستدس، 
 70000  -  .  8 الشقة رقم   4 الطتأق 

العيوا املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : أوبكري  علي  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  أوبكري  علي  السيد 

 02 04 حي الوحدة  شترع املتنبي رقم 

70000 العيوا املغرب .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  أوبكري  علي  السيد 

 02 04 حي الوحدة  شترع املتنبي رقم 

70000 العيوا املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أتلعيوا  أتتر4خ 02 بكتوبر 

2020 احت رقم 317).

647I

aice compta

SDNTECH
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، (1191،

casablanca maroc

SDNTECH شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 13بحمد 

املجتني إقت ة االلب الطتأق 1 رقم 

8 حي املعتر4ف - 20370 البيحتء 

املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

496673

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.SDNTECH
غرض الشركة أإيجتز : أيع بجهزة 

الكمبيوار واملعدات املكتبية.
: 13بحمد  عنواا املقر االجتمتعي 
رقم   1 الطتأق  االلب  إقت ة  املجتني 
البيحتء   20370  - املعتر4ف  حي   8

املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : طترق  سعداا  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  طترق  سعداا  السيد 
 874 رقم   2 عمترة   7 ج ه   2 السالم 

األلفة  20220 البيحتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  طترق  سعداا  السيد 
 874 رقم   2 عمترة   7 ج ه   2 السالم 

األلفة  20220 البيحتء املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 29 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 772224.
648I

FIDUCIAIRE

BATIQUICK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 31111، FES

MAROC
BATIQUICK  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 1 شترع 

القرو4يا نرجس ب 1 شترع القرو4يا 
نرجس ب 30000 فتس املغرب.
احو14  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.57935

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
املؤرخ في 11 فبراير 1)1) ام  احو14  
للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
شترع   1 شترع القرو4يا نرجس ب   1«
فتس   30000 ب  نرجس  القرو4يا 
اجزئة   542 اجزئة   » إلى  املغرب« 
30000 فتس    - الوفتء طر4ق صفرو  

املغرب«.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
19  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1315.
649I

عتلم الحستأتت

ITHRY&SPACE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

عتلم الحستأتت
الربتط الربتط، 11151، الربتط 

املغرب
ITHRY&SPACE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 25، 
زنقة شتلة ،  حي اإلنبعتث 11181 

سال املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

33(81
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 30  ترس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ITHRY&SPACE
بشغتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 
 Activités» الديكور  في   ختصة 

« spécialisés  de design
 ،25 : رقم  عنواا املقر االجتمتعي 
 11181 حي اإلنبعتث    ، زنقة شتلة 

سال املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 
درهم،  قسم كتلتتلي:

 500   : املذكوري  عثمتا  السيد 
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 500   : الهز يري  ختلد  السيد 
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

السيد عثمتا املذكوري عنوانه)ا( 
 11181 زنقة شتلة حي اإلنبعتث   25

سال املغرب.
عنوانه)ا(  الهز يري  ختلد  السيد 
 11181 زنقة البديع حي اإلنبتث   23

سال املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد عثمتا املذكوري عنوانه)ا( 
 11181 زنقة شتلة حي اإلنبعتث   25

سال املغرب
عنوانه)ا(   الهز يري  ختلد  السيد 
زنقة البديع حي اإلنبتث 11181 سال 

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
29  ترس  أتتر4خ  بسال   االأتدائية 

1)1) احت رقم 335.

650I

STE TIB COMPT SARL AU

CAETOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

STE TIB COMPT SARL AU
 لتقى شترع املراأطيا وزنقة 

البختري إقت ة بغدادي  كتب رقم 
05 ، 60000، وجدة املغرب

CAETOM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي طر4ق 
اتزة احزئة جفتل رقم 05 - 60000 

وجدة املغرب.
احو14  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.33225

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

املؤرخ في 11  ترس 1)1) ام  احو14  

للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

 -  05 «طر4ق اتزة احزئة جفتل رقم 

 02 «رقم  إلى  وجدة املغرب«   60000

والد  اخليفة  دوار  االخالص   سجد 

 60000  - اسلي  جمتعة  الحيف 

وجدة  املغرب«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

25  ترس  أتتر4خ  أوجدة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1)11.

652I

UGGC

 Orange Middle East and

Africa Management

شركة املستهمة

رفع ربسمتل الشركة

UGGC

 BOULEVARD AL MASSIRA 97

 AL KHADRA ، (1111،

CASABLANCA MAROC

 Orange Middle East and Africa

Management شركة املستهمة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي )1, 

 rue Sabri Boujemaa appt 6

 Casablanca - (1111 casablanca

.maroc

رفع ربسمتل الشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري -.

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

ام   2020 بأر14   27 في  املؤرخ 

قدره  أمبلغ  الشركة  ربسمتل  رفع 

بي  ن  درهم«   27.000.000«

»300.000 درهم« إلى «27.300.000 

درهم« عن طر4ق :  -.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 23 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771381.

653I
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JIHA FIDUCIAIRE

 D.L.T.L    DESERT

 LOCUST TRANSPORT ET

LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3918 HAY EL QODS

 DCHEIRA INEZGANE ، 86361،

INEZGANE MAROC

 D.L.T.L( DESERT LOCUST(

 TRANSPORT ET LOGISTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي عمترة رقم 

39 اجزئة نزاهة امزارت  - 86155 

ايت  لول املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

((861

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

 D.L.T.L( DESERT LOCUST(

.TRANSPORT ET LOGISTIQUE

نق1   : أإيجتز  الشركة  غرض 

البحتئع و السلع لحستب الغير.

عنواا املقر االجتمتعي : عمترة رقم 

 86155  - اجزئة نزاهة امزارت    39

ايت  لول املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 500   : أمعروف  حسن  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 500   : فؤاد   بجحيض  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

السيد أمعروف  حسن عنوانه)ا( 
 72000 جر4ر   أن  زنقة   47 رقم 

السمترة املغرب.
السيد فؤاد بجحيض  عنوانه)ا( 
 72000 أتني   جب1  زنقة   20 رقم 

السمترة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد أمعروف  حسن عنوانه)ا( 
 72000 جر4ر   أن  زنقة   47 رقم 

السمترة املغرب
السيد فؤاد بجحيض  عنوانه)ا( 
 72000 أتني   جب1  زنقة   20 رقم 

السمترة املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
29  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتنزكتا  

1)1) احت رقم 756.

655I

املركز املراك�صي لإلرشتد

RAID BUGGY MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعييا  سير جديد للشركة

املركز املراك�صي لإلرشتد
شقة رقم ٩  دخ1 ب عمترة بنس 

 تجور14 شترع  والي عبد هللا ، 0، 
 راكش املغرب

RAID BUGGY MAROC  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي الز4توا 
2 ألوك 1 رقم 27 اكنة الغول - 

40000  راكش املغرب.
تعييا  سير جديد للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري -.
أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
ام تعييا  املؤرخ في 17 فبراير 1)1) 
دادة   سير جديد للشركة السيد)ة( 

 ر4م  كمسير وحيد
ابعت إلقتلة  سير.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
29  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 331))1.

657I

FISCALITY CONSULTING CENTER

KARMA 287
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 11111،

MARRAKECH maroc

KARMA (87 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 502 

املنطقة الصنتعية سيدي غتنم 

 راكش - 40000 40000 املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(799

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.KARMA 287

أيع   : أإيجتز  الشركة  غرض 

وجميع  والجلود  النسيج  بصنتف 

املواد األخرى في املغرب وفي الخترج..

عنواا املقر االجتمتعي : رقم 502 

غتنم  سيدي  الصنتعية  املنطقة 

 راكش - 40000 40000 املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 250.000  بلغ ربسمتل الشركة:  

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.651   : السيدة اقبتل و جتتني 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 850   : دوغوي  أتسكتل  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيدة اقبتل و جتتني عنوانه)ا( 
 40000 9 درب السدرة القصبة  رقم 

 راكش املغرب.

السيد أتسكتل دوغوي عنوانه)ا( 

 40000 ا لكيس   3 173  جموعة 

 راكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيدة اقبتل و جتتني عنوانه)ا( 
 40000 9 درب السدرة القصبة  رقم 

 راكش املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

25  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 199))1.

659I

aice compta

LOCASTEP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، (1191،

casablanca maroc

LOCASTEP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 13 زنقة 

بحمد املجتتي إقت ة االلب الطتأق 

1 الشقة رقم 8 حي املعتر4ف99 - 

20370 الدار البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

496839

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.LOCASTEP
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غرض الشركة أإيجتز : شراء وبيع 
واأجير  عدات البنتء .

زنقة   13  : عنواا املقر االجتمتعي 
الطتأق  االلب  إقت ة  املجتتي  بحمد 
 - املعتر4ف99  حي   8 رقم  الشقة   1

20370 الدار البيحتء املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
أول  سيبتستيتا  لوراا  السيد 
فوك :  500 حصة أقيمة 111 درهم 

للحصة .
السيد نيكول هوري :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
أول  سيبتستيتا  لوراا  السيد 
زنقة ليسبتدوا رقم  فوك عنوانه)ا( 
 (8811 املحمدية  السييسطت   388

املحمدية املغرب.
عنوانه)ا(  هوري  نيكول  السيد 
الربتط  السوي�صي  السهول  زنقة   9

11111 الربتط املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
أول  سيبتستيتا  لوراا  السيد 
زنقة ليسبتدوا رقم  فوك عنوانه)ا( 
 (8811 املحمدية  السييسطت   388

املحمدية املغرب
عنوانه)ا(  هوري  نيكول  السيد 
الربتط  السوي�صي  السهول  زنقة   9

11111 الربتط املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 30 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 115)77.

661I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

DAR HADI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شترع  ور4تتنيت صندوق البريد 
2609 ، 40000،  راكش املغرب

DAR HADI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 57، شترع 

 ور4تتنيت صندوق البريد 2609 

 راكش الرئيسية – جيليز - 40000 

 راكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(987

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 22  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 DAR  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.HADI

اأجير   : أإيجتز  الشركة  غرض 

اإلستيراد  و  املفروشة  املبتني  جميع 

والتصدير .

 ،57  : االجتمتعي  املقر  عنواا 

شترع  ور4تتنيت صندوق البريد 2609 

 40000  -  راكش الرئيسية – جيليز 

 راكش املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 500   : دوفيفي   ليجي  السيدة 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 ، بنتوني   ، ايري  السيد  السيد 

 تري سيميشوا :  500 حصة أقيمة 

111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  السيدة ليجي دوفيفي  

 W8 5rf  EC(P طر4ق فيكتور4ت   29

2E لندا اململكة املتحدة.

 ، بنتوني   ، ايري  السيد  السيد 

 تري سيميشوا عنوانه)ا( 29 طر4ق 

لندا   W8 5rf EC(P (E فيكتور4ت 

اململكة املتحدة.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيدة ليجي دوفيفي  

 W8 5rf EC(P طر4ق فيكتور4ت   29

2E لندا اململكة املتحدة.

 ، بنتوني   ، ايري  السيد  السيد 

 تري سيميشوا عنوانه)ا( 29 طر4ق 

لندا   W8 5rf EC(P (E فيكتور4ت 

اململكة املتحدة

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

29  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم )36))1.

663I

bmj assistance

BMJ ASSISTANCE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

bmj assistance

 rue massinette residence

 chaimae b 1ere etage numero 3

tanger، 91111، tanger maroc

BMJ ASSISTANCE شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي ستحة 

اأراهيم الروداني زنقة ال سينت اقت ة 

أيتهوفن II الطتأق الثتلت رقم 82 - 

90000² طنجة املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

111713

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 )1  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 BMJ  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ASSISTANCE

 : أإيجتز  الشركة  غرض 

 DEPANNAGE ASSISTANCE ET

.AMBULANCE

ستحة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

اأراهيم الروداني زنقة ال سينت اقت ة 

 -  82 الطتأق الثتلت رقم   II أيتهوفن 

90000² طنجة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111  : السيد جمتل أنمسعود 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 1111  : أنمسعود  جمتل  السيد 

أقيمة 111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد جمتل أنمسعود عنوانه)ا( 
 11 الرقم   24 زنقة   04 السالم  حي 

90000 طنجة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد جمتل أنمسعود عنوانه)ا( 
 11 الرقم   24 زنقة   04 السالم  حي 

90000 طنجة املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

26  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 2962.

665I

LE PREMIER CONSEIL

SOUTH CIVIL WORKS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT (3 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

11111، MARRAKECH MAROC

 SOUTH CIVIL WORKS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع عبد 
الكر4م الخطتبي اقت ة جواد العمترة 
119 الشقة رقم 43 ,الكتأق الثتلث 

 راكش 40000  راكش املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(779
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.SOUTH CIVIL WORKS
*بعمتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 

 تنوعة بو  البنتء ) قتول(
*بعمتل الصرف الصحي والطرق.

عنواا املقر االجتمتعي : شترع عبد 
الكر4م الخطتبي اقت ة جواد العمترة 
,الكتأق الثتلث   43 الشقة رقم   119

 راكش 40000  راكش املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
الحوزي:  الرحمتا  عبد  السيد 
330 حصة أقيمة 111 درهم للحصة.

 340   : الحوزي  السيد  يلود 
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 330   : الونتس  لحبيب  السيد 
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

الحوزي  الرحمتا  عبد  السيد 
درب  اكيوض  460  كرر  عنوانه)ا( 

الز راني  40000  راكش املغرب.
عنوانه)ا(  السيد  يلود الحوزي  
اكيوض   224 رقم  علي  درب  والي 

40000  راكش املغرب.
السيد لحبيب الونتس عنوانه)ا( 
562  40000  راكش  حي اتركة رقم 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 
و واطن  سيري الشركة:

الحوزي  الرحمتا  عبد  السيد 
460  كرر  عنوانه)ا(  الحوزي 
 40000 الز راني   درب  اكيوض 

 راكش املغرب
السيد لحبيب الونتس عنوانه)ا( 
562  40000  راكش  حي اتركة رقم 

املغرب.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
24  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 175))1.

666I

م 2 روكس و  ينيرالس

م2 روكس و مينيرالس
 شركة ذات  سؤولية  حدودة

 ذات الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

م 2 روكس و  ينيرالس
قصر أوز ال  يدلت ، 54350، 

 يدلت املغرب
م2 روكس و  ينيرالس شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي قصر  
أوز ال  يدلت - 54350  يدلت 

املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
(719

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 23  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
م2   : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

روكس و  ينيرالس.
غرض الشركة أإيجتز : استخراج 

األحجتر املعدنية.

استيراد و اصدير  

قصر    : االجتمتعي  املقر  عنواا 

54350  يدلت   - أوز ال  يدلت 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 111   : املهدي  العستل  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد العستل املهدي عنوانه)ا( 

الخحراء  يدلت  املسيرة  شترع   73

54350  يدلت املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد العستل املهدي عنوانه)ا( 

الخحراء  يدلت  املسيرة  شترع   73

54350  يدلت املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

29  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أميدلت  

1)1) احت رقم 111.

667I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

 STE ZAMMOU MOTO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT

COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL

 HOCIEMA، 9(511، TARGUIST

MAROC

 STE ZAMMOU MOTO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 

احمد الهيبة  زنقة 04 رقم 70  

اطواا 93000 اطواا املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

28987

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 17  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ZAMMOU MOTO SARL

اقوم   : أإيجتز  الشركة  غرض 

الدراجتت  واصالح  أبيع   الشركة 

النتر4ة وك1 الحرف املرابطة بهت..

شترع   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
احمد الهيبة  زنقة 04 رقم 70  اطواا 

93000 اطواا املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

حصة   600   : ز و  عمر  السيد 

أقيمة 111 درهم للحصة .

السيدة سترة  ازعيم :  400 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد عمر ز و : 600 أقيمة 111 

درهم.

السيدة سترة  ازعيم : 400 أقيمة 

111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :

شترع  عنوانه)ا(  ز و  عمر  السيد 
الطواأ1   05 رقم   H اسطنبول زنقة 

 TETOUAN  93000 -اطواا 

.MAROC

عنوانه)ا(  ازعيم  سترة   السيدة 
-ب-  زنقة    26 رقم  بغداد  شترع 

 93000 -اطواا  السفلى  الطواأ1 

.TETOUAN MAROC

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

شترع  عنوانه)ا(  ز و  عمر  السيد 
الطواأ1   05 رقم   H اسطنبول زنقة 

  TETOUAN  93000 -اطواا 

.MAROC
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عنوانه)ا(  ازعيم  سترة   السيدة 

-ب-  زنقة    26 رقم  بغداد  شترع 

 93000 -اطواا  السفلى  الطواأ1 

.TETOUAN  MAROC

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

24  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتطواا  

1)1) احت رقم 1)/)16.

668I

األستتذ علي الشر4ف العلمي - وثق-

MAXI GRAIN
إعالا  تعدد القرارات

األستتذ علي الشر4ف العلمي - وثق-

إقت ة يتسميا، العمترة ب زاو4ة 

شترع  حمد الخت س و شترع الجيش 

امللكي، الطتأق األول، الجديدة. ، 

24000، الجديدة املغرب

MAXI GRAIN «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

 EL :وعنواا  قرهت االجتمتعي

 JADIDA lot16 zone industrielle -

El Jadida 1111) املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.3259

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 19  ترس 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

 تيلي: أمقت�صى قرار الشر4ك الوحيد 

أتلجديدة   (1(1 18   ترس  أتتر4خ 

االستثنتئي  العتم  الجمع  و  ححر 

أتلجديدة.   (1(1 19   ترس  أتتر4خ 

أموجب هذه العقود التوثيقية التي 

القتهت االستتذ علي الشر4ف العلمي، 

 وثق أتلجديدة،  قرر الشركتء احر4ر 

يتم  لم  التي  الحصص  ابقى  ن   ت 

يتعلق  في  ت  ذلك  و  بعد  احر4رهت 

أتلز4تدة األخيرة في ربسمتل الشركة .

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم 7: الذي ينص على  تيلي: 
في  الشركة  حددا  ربسمتل  بصبض 
إلى  درهم  قسمت   17.111.111،11
درهم   111 أقيمة  حصة   171.111
للواحدة،  و  رقمة  ن 1 إلى 171.111 
و  وزعة على الشركتء كتلتتلي: السيد 
سوستا.......85.000  يعقوبي  عمر 
يعقوبي  السيد  حمد  حصة، 
السيدة  سوستا.....42.500حصة، 
اسية  شيش العلمي 42.500حصة، 
أذلك  و  171.111حصة،    جموع 
يقروا و يصرحوا أأا  فإا الشركتء 
حصص الشركة   قسمة أينهم، كمت 
هو  ذكور بعاله وإنهت  كتتبة و حررة 

نقدا أأكملهت.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
االأتدائية أتلجديدة  أتتر4خ 30  ترس 

1)1) احت رقم 26235.
669I

 وثق

SOCIETE B.M.N
إعالا  تعدد القرارات

 وثق
1 زاو4ة زنقة  حمد املكنت�صي وشترع 
الحسن الثتني ، 50000،  كنتس 

املغرب
SOCIETE B.M.N «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنواا  قرهت االجتمتعي: حي 

السعتدة طر4ق سيدي أوزكري رقم 
11 - 50000  كنتس املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«
رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.199(3
أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 26  ترس 1)1)
ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 00: الذي ينص على  تيلي: 
أـمقت�صى عقد اوثيقي  ـحرر  ن   /1
أنشقـروا  العرب  طرف االستـتذ عـز 
 26 أتتر4خ  أمكنتس  كر4مـي،  وثق 
العتدي  الجمع  صرح   ،(1(1  ترس 
املذكورة  للشركة  استثنتئيت  املنعقد 
درهم   300.000,00 ربسمتلهت  بعاله، 
حي  االجتمتعي  كنتس–  و قرهت 

السعتدة، طر4ق سيدي أوزكري، رقم 
النبي  عبد  السيد  وفـتة  11، ب : • 
أوصفيحة،  ع إسنتد جميع حصصه 
عقد  )181 حصة( لجميع ورثته ؛ • 

: نزهة الز4تني،  ر4ة  انتزل السيدات 
أوصفيحة،  خديجة  أوصفيحة، 
لطيفة أوصفيحة، جليلة أوصفيحة 
جميع   عن  أوصفيحة  وحكيمة 
لهن  املسندة  حصة(   60( الحصص 
السيدة   : لفتئدة  اإلراثة  طر4ق  عن 
نورة  السيدة  أوصفيحة،  نجوى 
أوصفيحة، السيدة  ر4م أوصفيحة 
أتلتستوي  أوصفيحة  ز4نب  واآلنسة 
أينهن ؛  وبمقتحته ام تعدي1 املتدة 7 
 ن القتنوا األست�صي، لتصبض 3.000 
الشركة  لربسمتل  الـمكونة  حصة 

 وزعة كتلتتلي : 
 - السيدة نزهة الز4تني 181 حصة 
 705 السيدة نجوى أوصفيحة   -

حصة
 705 السيدة نورة أوصفيحة   -  

حصة 
 705 أوصفيحة  السيدة  ر4م   -

حصة 
 705 أوصفيحة  ز4نب  اآلنسة   -

حصة     
3.000 حصة  

الز4تني  نزهة  السيدة  تعييا   •
أـمقت�صى   /2  سير جديد للشركة.  
عقد اوثيقي  ـحرر  ن طرف االستـتذ 
كر4مـي،  وثق  أنشقـروا  العرب  عـز 
 ،  (1(1 26  ترس  أتتر4خ  أمكنتس 
قرر شركتء الشركة الـمذكورة بعاله، 
األست�صي  القـتنوا  صيتغة  إعـتدة 
الـمعدل  للقـتنوا  طبقت  للـشركة 

لقتنوا الشركتت
وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 
على  ينص  الذي   :00 رقم  أند 
أنود  جميع  صيتغة  إعتدة   تيلي: 

القتنوا األست�صي
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
30  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمكنتس  

1)1) احت رقم 00.

670I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

مغوكو بوغطال بيزنيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°15 ATLAS FES ، 31111، FES

MAROC

 غوكو أوغطتل أيزنيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي دوار 

الغيدة جمتعة  حيتا  والي 

يعقوب فتس - 3000 فتس املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

67023

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 02  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

:  غوكو  اإلقتحتء أمختصر تسميتهت 

أوغطتل أيزنيس.

غرض الشركة أإيجتز : االستراد و 

التصدير.

دوار   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

الغيدة جمتعة  حيتا  والي يعقوب 

فتس - 3000 فتس املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 500   : الفزازي  است ة  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 500   : العيمتني  حمد  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
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الفزازي عنوانه)ا(  السيد است ة 
شقة  الورود  اقت ة  اهال  اجزئة   6
فتس   3000 فتس  ايموزار  طر4ق   2

املغرب.
السيد العيمتني  حم عنوانه)ا( 2 
اجزئة جردة أديع الشقة 6 الطتأق 2 
طر4ق عيا الشقف فتس 3000 فتس 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
الفزازي عنوانه)ا(  السيد است ة 
شقة  الورود  اقت ة  اهال  اجزئة   6
فتس   3000 فتس  ايموزار  طر4ق   2

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
30  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1518.
671I

SOCIETE DU TELEPHERIQUE DE TANGER

 SOCIETE DU
 TELEPHERIQUE DE

TANGER
شركة املستهمة

قف1 التصفية

 SOCIETE DU TELEPHERIQUE
DE TANGER

 ANGLE RUES MOHAMED
 EL MESFIOUI ET CORBI,

 OUKACHA ، (1581،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DU TELEPHERIQUE
DE TANGER شركة املستهمة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي : زاو4ة 
زنقتي  حمد املسفوي والقربي، 
عكتشة - 20580 الدار البیحتء 

املغرب.
قف1 التصفية

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
.387381

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
2020 اقرر ح1  املؤرخ في 15 شتنبر 
 SOCIETE DU TELEPHERIQUE
DE TANGER شركة املستهمة  بلغ 
وعنواا  درهم   300.000 ربسمتلهت 
 قرهت اإلجتمتعي زاو4ة زنقتي  حمد 

 20580  - عكتشة  املسفوي والقربي، 

لغیتب  نتيجة  املغرب  البیحتء  الدار 

نشتط للشركة.

و عيا:

فتيس    يتا  سبتستیتا  السيد)ة( 

4 شترع املحيط  سحیوا و عنوانه)ا( 

 v4 األطل�صي الطتأق األر�صي الشقة 

الدار   (1181 السو4نية  دار  اجزئة 

البیحتء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختت ية 

أتتر4خ 05 ينتير 1)1) وفي زاو4ة زنقتي 

 - عكتشة  والقربي،  املسفوي   حمد 

20580 الدار البیحتء املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 25 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771786.

672I

STE FIDUTRA-COM

)AUGUSTE )PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

STE FIDUTRA-COM

عمترة البركة الطتأق 3 رقم 19 شترع 

عالل الفت�صي ، 40000،  راكش 

املغرب

AUGUSTE )PRIVE( شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اسيف ب 
رقم 324 - 40060  راكش املغرب.

احو14  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.11699

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

املؤرخ في 23 فبراير 1)1) ام  احو14  

للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

 40060  -  324 رقم  ب  «اسيف 

«املحت يد  إلى  املغرب«   راكش 

11161  راكش    -  8 اجزئة رقم  -9إ  

املغرب«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

26  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 85)))1.

673I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

ا س أش لوجيستيك
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°15 ATLAS FES ، 31111، FES

MAROC
ا س بش لوجيستيك شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي املح1 11 
الرقم 8)1 اجزئة الر4تض طر4ق 
صفرو فتس - 30000 فتس املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
67113

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   1(
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
س  ا   : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

بش لوجيستيك.
غرض الشركة أإيجتز : االستراد و 

التصدير 
النق1 الوطني و الدولي.

املح1   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
الرقم 8)1 اجزئة الر4تض طر4ق   11

صفرو فتس - 30000 فتس املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : السيد عتدل العيدوني 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد ؤ عنوانه)ا( الرقم 17 زنقة 

جب1 عروي النرجس س فتس 30000 

فتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد عتدل العيدوني عنوانه)ا( 
زنقة جب1 عروي النرجس   17 الرقم 

س فتس 30000 فتس فتس

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

30  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1513.

674I

AMDE

VALUE EXPORT SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، (1111،

CASABLANCA MAROC

 VALUE EXPORT SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي زنقة سمية 

اقت ة شهرزاد 3 الطتأق 5 النخي1 

 CASABLANCA (1311 البيحتء

الدار البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

494825

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 VALUE : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.EXPORT SARL AU
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- اصدير   : غرض الشركة أإيجتز 
الخد تت

الدولي  التجتري  التمثي1   -
للمنتجتت  األجنبية  للشركتت 
الغذائية بو بي  نتج استهالك جمتعي 

آخر
الدولي  التجتري  التمثي1   -
للمنتجتت  األجنبية  للشركتت 
الغذائية بو بي  نتج استهالك جمتعي 

آخر.
زنقة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 5 الطتأق   3 شهرزاد  اقت ة  سمية 
 CASABLANCA البيحتء  النخي1 

20340 الدار البيحتء املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:
حصة   500   : السيد علي أنيحى 

أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد علي أنيحى عنوانه)ا( اقت ة 
العز4زة زنقة الستحة طتأق 11 شقة 
البيحتء  الدار  املستشفيتت  حي   03

20503 الدار البيحتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد علي أنيحى عنوانه)ا( اقت ة 
العز4زة زنقة الستحة طتأق 11 شقة 
البيحتء  الدار  املستشفيتت  حي   03

20503 الدار البيحتء املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 - أتتر4خ  البيحتء   أتلدار  التجتر4ة 

احت رقم -.
675I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

فاس سيغفيس اوطو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ربسمتل الشركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°15 ATLAS FES ، 31111، FES

MAROC

فتس سيغفيس اوطو شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزئة 
الراشدية الرقم 48 طر4ق عيا 
الشقف فتس - 30000 فتس 

املغرب.
رفع ربسمتل الشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.43647

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
ام   (1(1 03  ترس  في  املؤرخ 
قدره  أمبلغ  الشركة  ربسمتل  رفع 
»500.000 درهم« بي  ن «300.000 
عن  درهم«   800.000» إلى  درهم« 
بو  نقدية  حصص  اقديم    : طر4ق 

عينية.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
30  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1511.

676I

CABINET RAMI EXPERTISE

POWER FST
إعالا  تعدد القرارات

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 31 ، 31111،
Fés, Maroc

POWER FST «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر4ك 

الوحيد«
وعنواا  قرهت االجتمتعي: رقم 

68 اجزئة بطلس 2 بحداف بزرو - 
53115 بزرو املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«
رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.66955
أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 
ام ااختذ  11  ترس 1)1)  املؤرخ في 

القرارات التتلية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 

احو14 املقر االجتمتعي 
قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 

افو4ت حصص  شتركة .

قرار رقم 3: الذي ينص على  تيلي: 
تسمية  سيرة جديدة للشركة.

قرار رقم 4: الذي ينص على  تيلي: 
تغيير الشك1 القتنوني للشركة 

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 
النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم 4: الذي ينص على  تيلي: 
 68 رقم  احو14 املقر االجتمتعي  ن« 
الى  بزرو«  بحداف   2 بطلس  اجزئة 
«رقم 15 ألوك ب زوغة العليت فتس«

أند رقم 7: الذي ينص على  تيلي: 
افو4ت حصص  شتركة في الشركتت 
 » «خبتزاسمتء  حصة(  ن   750(

لفتئدة « را�صي ربيعة «
على  ينص  الذي   :11 رقم  أند 
 تيلي: تسمية «زروق سمية« كمسيرة 

جديدة للشركة
أند رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 
للشركة  ن  القتنوني  شك1  تغيير 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
ذات  «شركة  إلى  الوحيد«  الشر4ك 

املسؤولية املحدودة«
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
26  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1115.

677I

POWER BUSINESS DECISION

)BARLEY MILLS )SARLAU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

POWER BUSINESS DECISION
 N1( RUE IBNOU KHALOUIA

 RESIDENCE AMINA APPAT N 5
 CASABLANCA CASABLANCA،
(1(11، CASABLANCA MAROC

 )BARLEY MILLS )SARLAU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 
55 ، شترع الزرقطوني،  نطقة 

الزرقطوني , الطتأق األول - الدار 
البيحتء، املغرب لدار البيحتء 
08080 الدار البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

495665

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   26

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.(BARLEY MILLS (SARLAU

التصنيع   : غرض الشركة أإيجتز 

لجميع  الصنتعي  والتوزيع  والتعبئة 

 
ً
صنتعيت املعدة  الغذائية  املنتجتت 

 ن الدقيق بو سميد القمض القت�صي 

بو الذرة بو الشعير بو بي سلعة  متثلة

بو  بي  عدات  شراء  بو  استيراد 

 واد بو  واد بولية بو  واد استهالكية 

�صيء  تعلق  بي  ملعتلجة  ضرور4ة 

وللحستب  بعاله  املحدد  أتلكتئن 

الحصري للشركة؛

واصدير  واستيراد  وبيع  شراء 

جميع  وتغليف  واوزيع  وامثي1 

 
ً
صنتعيت املعدة  الغذائية  املنتجتت 

 ن الدقيق بو القمض الصلب بو سميد 

الشعير بو بي سلعة  متثلة
رقم   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

الزرقطوني،  نطقة  شترع   ،  55

الدار   - األول  الطتأق  الزرقطوني, 

البيحتء  لدار  املغرب  البيحتء، 

08080 الدار البيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : نوف1  الوهتبي  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
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عنوانه)ا(  نوف1  الوهتبي  السيد 

اقسيم التميز رقم 25 دار أوعزة الدار 

البيحتء املغرب 08080 لدار البيحتء 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  نوف1  الوهتبي  السيد 

اقسيم التميز رقم 25 دار أوعزة الدار 

البيحتء املغرب 08080 لدار البيحتء 

ملغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 22 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم -.

678I

CONSEILS EVERNAGE

ASSAR CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 11111،

MARRAKECH maroc

ASSAR CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي از4كي 

الجديد  - 40000  راكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(897

 17 عقد حر  ؤرخ في  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 ASSAR : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.CASH

غرض الشركة أإيجتز : وسيط في 

احو14 األ وال والخد تت املتلية

عنواا املقر االجتمتعي : حي از4كي 

الجديد  - 40000  راكش املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 
درهم،  قسم كتلتتلي:

حصة   500   : السيد أدر الخود 
أقيمة 111 درهم للحصة .

 500   : شقور  سكينة  السيدة 
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

أقيمة   500  : الخود  أدر  السيد 
111 درهم.

 500  : شقور  سكينة  السيدة 
أقيمة 111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   
وصفتت و واطن الشركتء :

السيد أدر الخود عنوانه)ا(  سيرة 
1 ا رقم 640  راكش 40000  راكش 

املغرب.
السيدة سكينة شقور عنوانه)ا( 
دوار البدادز امزوزت سيدي عبد هللا 

ايت اور4ر  40000  راكش املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد أدر الخود عنوانه)ا(  سيرة 
1 ا رقم 640  راكش 40000  راكش 

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
التجتر4ة أمراكش  أتتر4خ - احت رقم 

.-
679I

MOORISH

A2B INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

MOORISH
39 شترع لال يتقوت الطتأق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيحتء املغرب
A2B INDUSTRIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 111 شترع 
الزرقطوني إقت ة حت د الشقة 1 - 

20040  الدار البيحتء املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

495329

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   1(
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 A2B  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.INDUSTRIE
هندسة   : أإيجتز  الشركة  غرض 

بعمتل الغاليتت.
 111  : االجتمتعي  املقر  عنواا 
شترع الزرقطوني إقت ة حت د الشقة 

1 - 20040  الدار البيحتء املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ربسمتل   بلغ 

11.111,11 درهم،  قسم كتلتتلي:
 50   : زهواا  عزالدين  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
 50   : حداني  الحق  عبد  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد عزالدين زهواا عنوانه)ا( 
أر4مفير  إقت ة  الفر4د دوفينيي  زنقة 
بنفت الدارالبيحتء   29 شقة   5 طتأق 

20000 الدار البيحتء املغرب.
حداني  الحق  عبد  السيد 
ألوك  ف  أتنورا ت عمترة   عنوانه)ا( 
8 رقم )1 شطر3 البرنو�صي البيحتء 

20000 الدار البيحتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد عزالدين زهواا عنوانه)ا( 
أر4مفير  إقت ة  الفر4د دوفينيي  زنقة 
بنفت الدارالبيحتء   29 شقة   5 طتأق 

20000 الدار البيحتء املغرب
حداني  الحق  عبد  السيد 
ألوك  ف  أتنورا ت عمترة   عنوانه)ا( 
8 رقم )1 شطر3 البرنو�صي البيحتء 

20000 الدار البيحتء املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 19 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 770970.
680I

SAFI VERT NETTOYAGE

SV FERTILIZERS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

SAFI VERT NETTOYAGE

 N°8 QUARTIER OURIDA 1

 EXTENSION SAFI، 16111، SAFI

MAROC

SV FERTILIZERS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  دوار بوالد 

خلف هللا الجمتعة القرو4ة بوالد 

سلمتا إقليم بسفي - 46000  بسفي 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11517

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 16  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 SV  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.FERTILIZERS SARL

*نق1   : أإيجتز  الشركة  غرض 

البحتئع نيتأة عن الشركة ونيتأة عن 

الغير

وتعبئة  الفيزيتئية  الصيغ  *إنتتج 

األسمدة

*التنظيف الصنتعي

واإلشراف   واملشورة  *الدراستت 

على الزراعة واملنتجيا الزراعييا.

عنواا املقر االجتمتعي :  دوار بوالد 

بوالد  القرو4ة  الجمتعة  هللا  خلف 

سلمتا إقليم بسفي - 46000  بسفي 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
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 500   : السيد عبدالرحيم كردي 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 500   : السيد عبدالرحيم حنتا 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

كردي  عبدالرحيم  السيد 

عنوانه)ا( الرقم 8 حي ور4دة 1 امديد 

46000 بسفي املغرب.

حنتا  الرحيم  عبد  السيد 

 11 املجموعة     56 الرقم  عنوانه)ا( 

حي الر4تض 46000 بسفي املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

كردي  عبدالرحيم  السيد 

عنوانه)ا( الرقم 8 حي ور4دة 1 امديد 

46000 بسفي املغرب

حنتا  الرحيم  عبد  السيد 

 11 املجموعة     56 الرقم  عنوانه)ا( 

حي الر4تض 46000 بسفي املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

30  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أآسفي  

1)1) احت رقم 627.

681I

gefoco

ESPACE LAHCHIMI
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

gefoco

 N 3( BIS AV LIBERETE QU

 PLATEAU SAFI N 3( BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،

16111، safi maroc

ESPACE LAHCHIMI  شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي دوار 

السكتدرا دار �صي عي�صى اسفي حرارة  

- 46000 اسفي  املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11115

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 02  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. ESPACE LAHCHIMI

: أيع املواد  غرض الشركة أإيجتز 

الغدائية .

دوار   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

السكتدرا دار �صي عي�صى اسفي حرارة  

- 46000 اسفي  املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

لهشيمي  اللطيف  عبد  السيد 

درهم   111 أقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .

 : لهشيمي  اللطيف  عبد  السيد 

1111 أقيمة 111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :

لهشيمي  اللطيف  عبد  السيد 

الغيتت  التو ي  اوالد  دوار  عنوانه)ا( 

اسفي  46000 اسفي  املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

لهشيمي  اللطيف  عبد  السيد 

الغيتت  التو ي  اوالد  دوار  عنوانه)ا( 

اسفي  46000 اسفي املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

08  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أآسفي  

1)1) احت رقم -.

682I

gefoco

INOSSAF PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

gefoco
 N 3( BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 3( BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،
16111، safi maroc

INOSSAF PRO  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 11 
زنقة 7 حي املسجد اسفي  - 46000 

اسفي  املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11119
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. INOSSAF PRO
غرض الشركة أإيجتز:  واد البنتء.

 11 رقم   : عنواا املقر االجتمتعي 
 46000  - 7 حي املسجد اسفي   زنقة 

اسفي  املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 500   : السيد املهدي الفونتس  

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
 500   : السيد سعيد االنصتري  

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
 500  : الفونتس   املهدي  السيد 

أقيمة 111 درهم.
 500  : االنصتري   سعيد  السيد 

أقيمة 111 درهم.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد املهدي الفونتس  عنوانه)ا( 

اسفي   كتوكي  حي   7 ألوك   25 رقم 

46000 اسفي املغرب.

السيد سعيد االنصتري  عنوانه)ا( 

اسفي   الزاو4ة  حي   07 الزنقة   11

46000 اسفي املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد املهدي الفونتس  عنوانه)ا( 

اسفي   كتوكي  حي   7 ألوك   25 رقم 

46000 اسفي املغرب

السيد سعيد االنصتري  عنوانه)ا( 

اسفي   الزاو4ة  حي   07 الزنقة   11

46000 اسفي  املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

فبراير   17 أتتر4خ  االأتدائية أآسفي  

1)1) احت رقم -.

683I

gefoco

STE ARICAZANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

gefoco

 N 3( BIS AV LIBERETE QU

 PLATEAU SAFI N 3( BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،

16111، safi maroc

STE ARICAZANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي دوار 

العنتقدة خط ازكتا اسفي - 46000 

اسفي املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11313

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
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عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ARICAZANE

انتتج   : أإيجتز  الشركة  غرض 

املنتجتت الفالحية.

دوار   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

العنتقدة خط ازكتا اسفي - 46000 

اسفي املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد عبد الجلي1 املهيلي :  800 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

السيدة فتطمة غيوز :  200 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

 800  : السيد عبد الجلي1 املهيلي 

أقيمة 111 درهم.

السيدة فتطمة غيوز : 200 أقيمة 

111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :

املهيلي  الجلي1  عبد  السيد 

ازكتا  العنتقدة خط  دوار  عنوانه)ا( 

اسفي 46000 اسفي املغرب.

عنوانه)ا(  غيوز  فتطمة  السيدة 

اسفي  الر4تض  حي   05 ألوك   113

46000 اسفي املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

املهيلي  الجلي1  عبد  السيد 

ازكتا  العنتقدة خط  دوار  عنوانه)ا( 

اسفي 46000 اسفي املغرب

عنوانه)ا(  غيوز  فتطمة  السيدة 

اسفي  الر4تض  حي   05 ألوك   113

46000 اسفي املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

فبراير   02 أتتر4خ  االأتدائية أآسفي  

1)1) احت رقم -.
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gefoco

STE ELHOMSI TGC
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

gefoco
 N 3( BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 3( BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،
16111، safi maroc

STE ELHOMSI TGC شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي دوار 

السكتدرة دار �صي عي�صى اسفي - 
46000 اسفي املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
11113

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 02  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ELHOMSI TGC
اعمتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 

البنتء.
دوار   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 - اسفي  عي�صى  �صي  دار  السكتدرة 

46000 اسفي املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
الحم�صي  الكر4م  عبد  السيد 
درهم   111 أقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .
 : الحم�صي  الكر4م  عبد  السيد 

1111 أقيمة 111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

وصفتت و واطن الشركتء :

الحم�صي  الكر4م  عبد  السيد 

عنوانه)ا( دوار النجترة دار �صي عي�صى 

اسفي 46000 اسفي املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

الحم�صي  الكر4م  عبد  السيد 

عنوانه)ا( دوار النجترة دار �صي عي�صى 

اسفي 46000 اسفي املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

02  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أآسفي  

1)1) احت رقم -.
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gefoco

STE 7 SABLES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

gefoco

 N 3( BIS AV LIBERETE QU

 PLATEAU SAFI N 3( BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،

16111، safi maroc

STE 7 SABLES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 04 

شترع اال تم علي حي النهحة اسفي - 

46000 اسفي املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11355

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE 7  : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت 

.SABLES

أيع  واد   : غرض الشركة أإيجتز 

البنتء .

 04 رقم   : عنواا املقر االجتمتعي 

شترع اال تم علي حي النهحة اسفي - 

46000 اسفي املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد نبي1 الفي�صي :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد  عتد ملزاودي :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

500 أقيمة  السيد نبي1 الفي�صي : 

111 درهم.

السيد  عتد ملزاودي : 500 أقيمة 

111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  الفي�صي  نبي1  السيد 

 05 الشقة  الشرف  حي   03 املنتر 

 349 الطتأق االول اقت ة سهي1 رقم 

 راكش 40043  راكش املغرب.

عنوانه)ا(  ملزاودي  السيد  عتد 

زنقة ا لشي1 حي العيوا اعز4ب   22

الدرعي 46000 اسفي املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  الفي�صي  نبي1  السيد 

 05 الشقة  الشرف  حي   03 املنتر 

 349 الطتأق االول اقت ة سهي1 رقم 

 راكش 40043  راكش املغرب

عنوانه)ا(  ملزاودي  السيد  عتد 

زنقة ا لشي1 حي العيوا اعز4ب   22

الدرعي 46000 اسفي املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

فبراير   15 أتتر4خ  االأتدائية أآسفي  

1)1) احت رقم -.

686I
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gefoco

EQUIPEMENT NAZIHA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

gefoco
 N 3( BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 3( BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،
16111، safi maroc

EQUIPEMENT NAZIHA  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 3 
اجزئة  والي حمو اسفي  - 46000 

اسفي  املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11369
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. EQUIPEMENT NAZIHA
دراسة   : أإيجتز  الشركة  غرض 

وانفيذ  شروع.
 3 رقم   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 46000  - اجزئة  والي حمو اسفي  

اسفي  املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : الغتزي   نزهة  السيدة 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
 1111  : الغتزي   نزهة  السيدة 

أقيمة 111 درهم.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  الغتزي   نزهة  السيدة 
اسفي   الكورس  الفراا   67 رقم 

46000 اسفي  املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  الغتزي   نزهة  السيدة 
اسفي  الكورس  الفراا   67 رقم 

46000 اسفي  املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

فبراير   25 أتتر4خ  االأتدائية أآسفي  

1)1) احت رقم -.

687I

 قتولة في الحستأتت «بحمد املراأطي«

KHACHIA
إعالا  تعدد القرارات

 قتولة في الحستأتت «بحمد 

املراأطي«

32، شترع  حمد الخت س ، 32000، 

الحسيمة املغرب

KHACHIA «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر4ك الوحيد«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: دوار ولد 

غتنم - جمتعة بالوح - دائرة سيدي 

أوعثمتا - سالم 1  عمتلة الرحت نة  

- قلعة السراغنة 43303 الرحت نة 

املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«
رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.(179

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 03  ترس 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

التفو4تتت  على  املصتدقة   تيلي: 

ب يا،  فونتيس  السيد  بهت  قتم  التي 

للتعر4ف  الوطنية  لبطتقة  الحت 1 
رقم EE68576، على النحو التتلي:  - 

850 حصة اجتمتعية، لفتئدة السيد  

للبطتقة  الحت 1  بحمد،  املراأطي 

الوطنية للتعر4ف رقم 3075ر. - 

111 حصة اجتمتعية، لفتئدة السيد 

للبطتقة  الحت 1  فحولي  حمد، 

555751س.   للتعر4ف رقم  الوطنية 

- 50 حصة اجتمتعية، لفتئدة السيد 

للبطتقة  الحت 1   ، فر4د  بزحتف 

الوطنية للتعر4ف رقم 56709د

قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 

اأراء ذ ة الشر4ك املنسحب، السيد 

للبطتقة  الحت 1   ، ب يا  فونتيس 

. EE68576 الوطنية للتعر4ف رقم

قرار رقم 3: الذي ينص على  تيلي: 

للشركة  القتنوني  الشك1  احو14 

 ن شركة ذات املسؤولية املحدوذة 

ذات الشر4ك الوحيد إلى شركة ذات 

املسؤولية املحدوذة

قرار رقم 4: الذي ينص على  تيلي: 

جديدة  اقسيمة  على  املصتدقة 

لربسمتل الشركة.

قرار رقم 5: الذي ينص على  تيلي: 

تعييا السيد املراأطي بحمد، الحت 1 

رقم  للتعر4ف  الوطنية  للبطتقة 

R3075   سير وحيد  للشركة ملدة غير 

 حدودة 

قرار رقم 6: الذي ينص على  تيلي: 

نسخة  حينة  ن  على  املصتدقة 

القتنوا األست�صي للشركة.

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم 7: الذي ينص على  تيلي:

 - 850  حصة اجتمتعية، لفتئدة 

الحت 1  بحمد،  املراأطي  السيد 

رقم  للتعر4ف  الوطنية  للبطتقة 

اجتمتعية،  حصة   111 3075ر. - 

فحولي  حمد،  السيد  لفتئدة 

للتعر4ف  الوطنية  للبطتقة  الحت 1 
حصة   50 رقم 555751س.  - 

السيد  لفتئدة  لفتئدة  اجتمتعية، 

للبطتقة  الحت 1   ، فر4د  بزحتف 

الوطنية للتعر4ف رقم 56709د

على  ينص  الذي   :15 رقم  أند 

تعييا السيد املراأطي بحمد،   تيلي: 

للتعر4ف  الوطنية  لبطتقة  الحت 1 
للشركة  وحيدا  R3075  سيرا  رقم 

الشركة  لز ة  و  غير  حدودة.  ملدة 

بهت  ن وثتئق أتوقيع  يتغلق  أك1  ت 

السيد بحمد املراأطي

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 30 أتتر4خ  جر4ر   أتأن  االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 158.

688I

كر4م ألحبيب  وثق

 RAYANE DES BELLES
CONSTRUCTIONS

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

كر4م ألحبيب  وثق
الدار البيحتء، 5، زنقة الهدهد 

)زنقة كتلي ستأقت(،  رس السلطتا، 
اقت ة لوبول، الطتأق 3، شقة 64. ، 

1)11)، الدار البيحتء املغرب
 RAYANE DES BELLES

CONSTRUCTIONS شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 
الز4راوي 58 زنقة  حمد صدقي 
الطتأق األول - 20000 الدار 

البيحتء املغرب.
احو14  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.347095

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 
املؤرخ في 11 غشت 2020 ام  احو14  
للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
زنقة  حمد   58 الز4راوي  «شترع 
الدار   20000  - صدقي الطتأق األول 
البيحتء املغرب« إلى « دينة الرحمة 
 20220  -  11 شقة رقم   111 اجزئة 

الدار البيحتء  املغرب«.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 29 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 91))77.

689I

SOFACO

نيطوا ڨاپ
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

SOFACO
 BIS RUE MUSTAPHA MAANI 1(

VN FES ، 31111، FES MAROC
نيطوا ڨتپ شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد
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وعنواا  قرهت اإلجتمتعي : زنقة 
رقم 18 رقم 16 حي واد فتس فتس - 

30000 فتس املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

66987

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 08  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

نيطوا   : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

ڨتپ.

: التنظيف  غرض الشركة أإيجتز 

أتلبختر.
نقة  ز عنواا املقر االجتمتعي :  
رقم 18 رقم 16 حي واد فتس فتس - 

30000 فتس املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد  حسن الحيتني سعد: 500 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

سعد  الحيتني  السيد  حسن 
حي   16 رقم   18 زنقة رقم  عنوانه)ا(  

واد فتس فتس 30000 فتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

سعد  الحيتني  السيد  حسن 
حي   16 رقم   18 زنقة رقم  عنوانه)ا(  

واد فتس فتس 30000 فتس املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

29  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم -.

690I

ديواا الخد تت

 LAAROUSSIA EXPRESSE
SERVICES

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

ديواا الخد تت
شترع  حمد الخت س رقم 94 سيدي 

قتسم ، 16111، سيدي قتسم 
املغرب

 LAAROUSSIA EXPRESSE
SERVICES شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي املح1 رقم 

2 دار ألعت ري  - 11)11 سيدي 
سليمتا املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
3095

في  عقد  وثق  ؤرخ  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 19  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 
 LAAROUSSIA EXPRESSE

.SERVICES
احو14   : أإيجتز  الشركة  غرض 

اال وال.
املح1   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
رقم 2 دار ألعت ري  - 11)11 سيدي 

سليمتا املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : الخلطي  ا يا  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  الخلطي  ا يا  السيد 
العمترة   06 الدار رقم  اقت ة الصفتء 
رقم 17 احصيا 11151 سال املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  الخلطي  ا يا  السيد 
العمترة   06 الدار رقم  اقت ة الصفتء 
رقم 17 احصيا 11151 سال املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
أتتر4خ  سليمتا   بسيدي  االأتدائية 

29  ترس 1)1) احت رقم 81.

691I

BARDOLINO

BARDOLINO
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

BARDOLINO
13زنقة احمد املجتطي اقت ة   االلب 
الطتأق االول رقم 8 املعتر4ف الدار 
البيحتء ، 20330، الدار البيحتء 

املغرب
BARDOLINO شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 
الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 13 زنقة 
احمد املجتطي اقت ة االلب الطتأق 
االول رقم 8 املعتر4ف الدار البيحتء 

- 20330 الدار البيحتء املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
195193

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 16  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.BARDOLINO

االنعتش   : غرض الشركة أإيجتز 
العقتري.

زنقة   13  : عنواا املقر االجتمتعي 
احمد املجتطي اقت ة االلب الطتأق 
االول رقم 8 املعتر4ف الدار البيحتء - 

20330 الدار البيحتء املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : أوطالا  عتدل  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  أوطالا  عتدل  السيد 
 2 رشيد  حي  والي   6 زنقة   4 رقم 

20660 الدار البيحتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  أوطالا  عتدل  السيد 
 2 رشيد  حي  والي   6 زنقة   4 رقم 

20660 الدار البيحتء املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 19 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 770958.
692I

FISCALITY CONSULTING CENTER

kolok
إعالا  تعدد القرارات

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 11111،

MARRAKECH maroc
kolok «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنواا  قرهت االجتمتعي:  ح1 
رقم 11 عمترة 30 الرواق,شترع 

عبدالكر4م الخطتبي جليز  راكش. - 
40000  راكش املغرب.
«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 
.96427



7901 الجريدة الرسميةعدد 5659 - فتاض ر حتا )111 )11 بأر14 1)1)) 

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 22  ترس 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 

على  ينص  الذي   :11 رقم  قرار 

كر تح  السيد  عتز  استقتلة   تيلي: 

دو  فرانسوا  شترع   38 في  القتطن 

فينيسيو فرنست     69200 أريسونس 

 PY رقم  الوطنية  للبطتقة  ,الحت 1 

 .835591

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

زر4كم  وفتء  السيدة  تعييا   تيلي: 

دو  فرانسيس  شترع  في36  ,القتطنة 

الحت لة  ليوا   69200 أريسونس 

 .E(911(( رقم  الوطنية  للبطتقة 

فرنست. ,كمسيرة  للشركة 

على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

 UP» اجتر4ة  عال ة  اضتفة   تيلي: 

»UC » أتختصتر»COMEDY

على  ينص  الذي   :04 رقم  قرار 

:  ح1  جديد  اضتفة  ح1   تيلي: 
30 الرواق شترع عبد  رقم 15 عمترة 

الكر4م الخطتبي جليز  راكش.

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

على  ينص  الذي   :02 رقم  أند 

 KOLOK«» الشركة  اسم   تيلي: 

 UP» دات العال ة التجتر4ة   S.A.R.L

.»UC» أتختصتر »COMEDY

أند رقم 04: الذي ينص على  تيلي: 

املقر االجتمتعي للشركة هو املح1 رقم 

11 و 15 عمترة 30 الرواق.شترع عبد 

الكر4م الخطتبي جليز  راكش.

على  ينص  الذي   :15 رقم  أند 

زر4كم  وفتء  السيدة  تعييا   تيلي: 

دو  فرانسيس  شترع  في36  ,القتطنة 

الحت لة  ليوا   69200 أريسونس 

 .E(911(( رقم  الوطنية  للبطتقة 

غير  ملدة  للشركة  ,كمسيرة   فرنست. 

 حدودة.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

31  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 168))1.

693I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

ALIMENTATION IDHIR
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 15 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 11( ، 31111،

FES MAROC

ALIMENTATION IDHIR شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 93 ا اجزئة 

املنتزه 2 طر4ق  كنتس  - 30000 

فتس املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

671(1

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   23

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ALIMENTATION IDHIR

غرض الشركة أإيجتز : -1 التغدية 

العت ة 

-2 شركة نق1 البحتئع 

-3 االستيراد والتصدير.

ا   93  : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 - طر4ق  كنتس    2 املنتزه  اجزئة 

30000 فتس املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : ايدير  أوكرا  السيد 
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

 37 السيد أوكرا ايدير عنوانه)ا( 
زنقة 3 اجزئة واد فتس 30000 فتس 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
 37 السيد أوكرا ايدير عنوانه)ا( 
زنقة 3 اجزئة واد فتس 30000 فتس 

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
30  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1)1)/1517.
694I

Etude Maître Mohamed BOULAICH

فيطرالينوكس
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

STE VITRALINUX SARL AU
3، شترع عالل ا عبد هللا الطتأق 

األول طنجة طنجة، 90000، طنجة 
املغرب

فيطرالينوكس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 3، شترع 
عالل ا عبد هللا الطتأق األول 
طنجة - 90000 طنجة املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
111879

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 08  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

فيطرالينوكس.

صنتعة   : أإيجتز  الشركة  غرض 

االلو نيوم.

3، شترع   : عنواا املقر االجتمتعي 

عالل ا عبد هللا الطتأق األول طنجة 

- 90000 طنجة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد  حمد وجيه سعود :  111 

حصة أقيمة 1.111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

سعود  وجيه  السيد  حمد 
عبتد  أن  املعتمد  زنقة  عنوانه)ا( 
 44 رقم   03 عمترة التسير ب الطتأق 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

سعود  وجيه  السيد  حمد 
عبتد  أن  املعتمد  زنقة  عنوانه)ا( 
 44 رقم   03 عمترة التسير ب الطتأق 

طنجة 90000 طنجة املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

31  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 240958.

695I

garantis conseil

URO_SANTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص

garantis conseil

اأراج الكتبية عمترة رقم 18 شقة 
رقم 05  حت يد 9 ، 40000، 

 راكش املغرب

URO_SANTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي 
أوملهترز3 زنقة املستشفى كليز - 

40000  راكش املغرب.

افو4ت حصص
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.8(1(5
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أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

امت   (1(1 08  ترس  في  املؤرخ 

املصتدقة على :

العز4ز  عبد  )ة(  السيد  افو4ت 

اجتمتعية  ن  حصة   250 درويش 

بص1 1.111 حصة لفتئدة  السيد )ة( 

08  ترس  عبد الدائم درويش أتتر4خ 

.(1(1

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   

29  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 311))1.

696I

YF CONSULTING SERVICES

RHS TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES

 RUE ABOUTAMAM N2

 BUREAU N 1 ، 11111،

KENITRA MAROC

RHS TRADING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اقت ة 

الحمد رقم 28 ب الطتأق 3 شترع 

3 أئر را ي القنيطرة. - 11111  

القنيطرة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

59853

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 15  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 RHS  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.TRADING

استيراد،   : غرض الشركة أإيجتز 

املعدات  انواع  جميع  أيع  و  شراء  

الصنتعية و اشغتل  ختلفة.

اقت ة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
شترع   3 الطتأق  ب   28 رقم  الحمد 
  11111  - القنيطرة.  را ي  أئر   3

القنيطرة املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 300   : حميد   أوحتجة  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
 300   : سنتء   أوحتجة  السيدة 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
السيد عكري رشيد :  400 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد أوحتجة حميد  عنوانه)ا( 
ألوك  شت ة  اقت ة   2 البرانص  حي 
الف طتأق 1 رقم 1111 طر4ق الربتط  

طنجة. 90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  السيدة أوحتجة سنتء 
32 سيدي  42 رقم  حي السالم ألوك 
سليمتا  سيدي   11(11 سليمتا. 

املغرب.
عنوانه)ا(  رشيد  عكري  السيد 
 166 فيال  رسورت  اركتا  كولف 
تسلطتنت  راكش 40065 تسلطتنت 

 راكش املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد أوحتجة حميد  عنوانه)ا( 
ألوك  شت ة  اقت ة   2 البرانص  حي 
الف طتأق 1 رقم 1111 طر4ق الربتط  

طنجة. 90000 طنجة املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 29 أتتر4خ  أتلقنيطرة   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 81797.
697I

YF CONSULTING SERVICES

ELECTRO DOUMAGUI
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N2

 BUREAU N 1 ، 11111،
KENITRA MAROC

ELECTRO DOUMAGUI شركة 
ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  ح1 
اجتري أتلبقعة  A3-40 اجزئة 

الوئتم الجوطية القنيطرة. - 11111  
القنيطرة املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
59833

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 17  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ELECTRO DOUMAGUI
أيع     : أإيجتز  الشركة  غرض 
انواع  جميع  واصالح  وشراء 
و  االلكترونية  الكهربتئية  االجهزة 

االلكترو يكتنيكية..
:  ح1  االجتمتعي  املقر  عنواا 
اجزئة   A3-40 أتلبقعة   اجتري 
  11111 - الوئتم الجوطية القنيطرة. 

القنيطرة املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111  : السيد دو تكي اأراهيم  

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد دو تكي اأراهيم  عنوانه)ا( 
القنيطرة  السبع  عيا  املختليف 

11111 القنيطرة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد دو تكي اأراهيم  عنوانه)ا( 
القنيطرة  السبع  عيا  املختليف 

11111 القنيطرة املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 29 أتتر4خ  أتلقنيطرة   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 81786.
698I

EXCELLENTIA Consulting

AGRIDATA CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعييا بعحتء  جلس اإلدارة

EXCELLENTIA Consulting
5  زنقة سليمتا عز ي الطتأق 
6  كتب 16 شترع الزرقطوني 

الدارالبيحتء ، 20360، 
الدارالبيحتء املغرب

 AGRIDATA CONSULTING
«شركة  املستهمة«

 N°313 :وعنواا  قرهت االجتمتعي
 (ème étage Immeuble Aziza
 Avenue Hassan II Agadir - -

.AGADIR MAROC
«تعييا بعحتء  جلس اإلدارة«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 
.1(519

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 
املؤرخ في 03 نونبر 2020

اقرر تعييا بعحتء  جلس اإلدارة 
خالل السنوات املتلية التتلية: 

- 1)1), 2022 و 2023
األشختص الطبيعيوا: 

العز4ز  عبد  حكيم  السيد)ة( 
والكتئن  أصفته)ا(  سير  رشيد  آل 
 99(11 السعودية  ب:  عنوانه)ا( 

السعودية السعودية
السيد)ة( سفيتا علمي اأن جت ع 
عنوانه)ا(  والكتئن  أصفته)ا(  سير 

ب: املغرب 80000 اكتدير املغرب
األشختص املعنو4وا: 

ذات  «شركة  وستئ1  شركة 
أصفتهت  سير  املحدودة«  املسؤولية 
 bir  36 والكتئن  قرهت االجتمتعي ب: 
 kacem Souissi Rabat، 11111
أتلسج1  واملسجلة  املغرب  الربتط 

التجتري احت رقم: -
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أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
دجنبر   31 أتتر4خ  أتكتدير   التجتر4ة 

2020 احت رقم 97736.
699I

EXCELLENTIA Consulting

AGRIDATA
إعالا  تعدد القرارات

EXCELLENTIA Consulting
5  زنقة سليمتا عز ي الطتأق 
6  كتب 16 شترع الزرقطوني 

الدارالبيحتء ، 20360، 
الدارالبيحتء املغرب

AGRIDATA «شركة  املستهمة«
 N°313 :وعنواا  قرهت االجتمتعي
 (ème étage Immeuble AZIZA
 avenue Hassan II AGADIR - -

.AGADIR MAROC
«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 
.1(519

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 
ام ااختذ   2020 نونبر   03 املؤرخ في 

القرارات التتلية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 
الظور  ن  طترق  السيد  استقتلة 

 هت ه كعحو  جلس إدارة
وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 
أند رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 

التغيير
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
دجنبر   31 أتتر4خ  أتكتدير   التجتر4ة 

2020 احت رقم 97736.
700I

EXCELLENTIA Consulting

AGRIDATA
تعييا  دير عتم

EXCELLENTIA Consulting
5  زنقة سليمتا عز ي الطتأق 
6  كتب 16 شترع الزرقطوني 

الدارالبيحتء ، 20360، 
الدارالبيحتء املغرب

AGRIDATA شركة  املستهمة
 N°313 وعنواا  قرهت االجتمتعي

 (ème étage Immeuble AZIZA
 avenue Hassan II AGADIR - -

.AGADIR MAROC
تعييا  دير عتم

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.1(519

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 
املؤرخ في 03 نونبر 2020

سفيتا  السيد)ة(  تعييا  اقرر 
علمي اأن جت ع  ديرا عت ت لشركة 

AGRIDATA أتتر4خ 03 نونبر 2020
واتمث1 الصالحيتت املخولة فيمت 
يتمتع أأكبر قدر  ن الصالحيتت  يلي: 
على النحو املنصوص عليه في القتنوا 

والنظتم األست�صي للشركة
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
دجنبر   31 أتتر4خ  أتكتدير   التجتر4ة 

2020 احت رقم 97736.
711I

الفت�صي حسنتء

 O.L.D.A.B.D ET N.C.R POUR
INVESTISSEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قف1 التصفية

الفت�صي حسنتء
27 زنقة انفت الحسيمة ، 32000، 

الحسيمة املغرب
 O.L.D.A.B.D ET N.C.R POUR
INVESTISSEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي : حي اكتدير 

أني أوعيتش  - 32000 الحسيمة 
املغرب.

قف1 التصفية
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

.3027
أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
اقرر ح1   2020 نونبر   30 املؤرخ في 
 O.L.D.A.B.D ET N.C.R POUR
ذات  شركة   INVESTISSEMENT
ربسمتلهت  املحدودة  بلغ  املسؤولية 
وعنواا  قرهت  درهم   111.111
أوعيتش   أني  اكتدير  حي  اإلجتمتعي 
نتيجة  املغرب  الحسيمة   32000  -
التجتري  للنشتط  النهتئي  اللتوقف 

للشركة.

و عيا:
السيد)ة(  عبد هللا  اوالدعبد النبي 
حي ازكيرا أني أوعيتش  و عنوانه)ا( 
كمصفي  املغرب  الحسيمة   32000

)ة( للشركة.
و قد ام انعقتد الجمعية الختت ية 
أتتر4خ 30 نونبر 2020 وفي حي اكتدير 
الحسيمة   32000  - أوعيتش   أني 

املغرب.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 02 أتتر4خ  أتلحسيمة   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 69.

702I

الوكتلة العت ة للخد تت

IRAOUI IMMOBILIER
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

الوكتلة العت ة للخد تت
ستحة العدالة ، 93111، الفنيدق 

املغرب
IRAOUI IMMOBILIER شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 
الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي شبر 
شترع إأن رشد  مر واو )1 رقم 11 - 

93111 الفنيدق املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
28997

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 22  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.IRAOUI IMMOBILIER
بعمتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 

البنتء املختلفة.

حي شبر   : عنواا املقر االجتمتعي 
شترع إأن رشد  مر واو )1 رقم 11 - 

93111 الفنيدق املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : اراوي  العربي  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد العربي اراوي عنوانه)ا( حي 

 1( واو  اأن رشد  مر  الشبتر شترع 
رقم )1 93111 الفنيدق املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد العربي اراوي عنوانه)ا( حي 

 1( واو  اأن رشد  مر  الشبتر شترع 
رقم )1 93111 الفنيدق املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

25  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتطواا  

1)1) احت رقم 0700.

703I

CITY 47 SARL

CITY 47 SARL   » 47 ســيتي »
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CITY 17 SARL

 ،  GUELIZIUM » عمـترة « جـيليزيوم

اقتطع شترع  حمد الخت س و زنقة 

 حمد البقـتل الطتأق الرابع رقم 53 

جليز ، 40000،  راكش املغرب

 CITY 17 SARL   » 47 ســيتي »

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي عمـترة « 

جـيليزيوم « GUELIZIUM  ، اقتطع 

شترع  حمد الخت س و زنقة  حمد 

البقـتل الطتأق الرابع رقم 53 جليز  - 

40000  راكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

111131



عدد 5659 - فتاض ر حتا )111 )11 بأر14 1)1))الجريدة الرسمية   7904

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   2020 دجنبر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

اإلقتحتء أمختصر تسميتهت : « ســيتي 

.CITY 47 SARL   « 47

:  قتولة  أإيجتز  الشركة  غرض 

وكراء  أيع شراء  في  وستطة  عقتر4ة، 

الجدوى،  دراسة  العقتر4ة،  األرا�صي 

جبتئية،  نظت ية،  استشترات  تلية، 

 ستهمة في املشتريع العقتر4ة، انفيذ 

الدراستت املتلية للمشتريع وإ كتنية 

إنجتزهت، دراسة السوق..

 » عمـترة   : عنواا املقر االجتمتعي 

اقتطع   ،   GUELIZIUM  » جـيليزيوم 

شترع  حمد الخت س و زنقة  حمد 

البقـتل الطتأق الرابع رقم 53 جليز  - 

40000  راكش املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ربسمتل   بلغ 

1.111.111 درهم،  قسم كتلتتلي:

500 حصة    : السيد علي حر ة   

أقيمة 1.111 درهم للحصة .

السيد إسالم زهيد   :  500 حصة 

أقيمة 1.111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  حر ة    علي  السيدة 

 292 رقم  اتنسيفة  زنقة  السماللية 

40000  راكش املغرب.

عنوانه)ا(  زهيد    إسالم  السيد 

شترع املنترة فندق الفصول االربعة 
 40000 الشتوي  الحي   03 ر4تض 

 راكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  حر ة    علي  السيد 

 292 رقم  اتنسيفة  زنقة  السماللية 

40000  راكش املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
أتتر4خ  أمراكش   التجتر4ة 
رقم  احت   (1(1 ينتير   04

.M11_(1_((55981
704I

aice compta

NEWTECH-SFM
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
ح1 شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، (1191،

casablanca maroc
NEWTECH-SFM شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  26 شترع 
 رس سلطتا شقة رقم 3 الطتأق 1 

- 1131) الدار البيحتء املغرب.
ح1 شركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.434579

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 
اقرر   (1(1 فبراير   19 في  املؤرخ 
ذات  سؤولية  حدودة  ح1 شركة 
NEWTECH- الوحيد  الشر4ك  ذات 
SFM   بلغ ربسمتلهت 111.111 درهم 
شترع   26 وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  
 رس سلطتا شقة رقم 3 الطتأق 1 - 
الدار البيحتء املغرب نتيجة   (1131

ل : ح1  سبق للشركة .
و حدد  قر التصفية ب  26 شترع 
 رس سلطتا شقة رقم 3 الطتأق 1 - 

1131) الدار البيحتء املغرب. 
و عيا:

فريشة  ست ية    السيد)ة( 
فراس  اأو  زنقة   (1 عنوانه)ا(  و 
الحمداني حي الوحدة أرشيد 26402 

أرشيد املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتحتء  وعند   
املخولة  الصالحيتت  على  املفروضة 
ابليغ  و  ح1  املختأرة  لهم  ح1 
العقود و الوثتئق املتعلقة أتلتصفية: 

ح1  سبق للشركة 
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 26 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 
 ترس 1)1) احت رقم 772004.

705I

LABRASS MULTISERVICES SARL

ENT ZACONTRAV
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 1) شترع اال ير  والي عبد هللا ، 

70000، العيوا املغرب
ENT ZACONTRAV شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزئة 

الوفتق أقعة رقم 695D العيوا  - 
70000 العيوا املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
35665

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 03  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 ENT  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ZACONTRAV
بشغتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 
 - بشغتل عمو ية   - املتعددة  البنتء 
خد تت عت ة - التصدير واإلستيراد.

اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 - العيوا    695D الوفتق أقعة رقم 

70000 العيوا املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : الزاوي   السيد  حمد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  الزاوي   السيد  حمد 

النتظور  أوغتفر  أني  اعزانن  دوار 

62000 النتظور  املغرب .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  الزاوي   السيد  حمد 

النتظور  أوغتفر  أني  اعزانن  دوار 

62000 النتظور  املغرب 

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

أتتر4خ 16  ترس  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 795.

706I

aice compta

DROPRO NEGOCE

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، (1191،

casablanca maroc

DROPRO NEGOCE شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 13 زنقة 

بحمد املجتتي إقت ة االلب الطتأق 

1 الشقة رقم 8 حي املعتر4ف99 - 

20370 الدار البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

497337

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 22  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
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عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.DROPRO NEGOCE
و  البيع   : أإيجتز  الشركة  غرض 

الشراء العقتقير.
زنقة   13  : عنواا املقر االجتمتعي 
الطتأق  االلب  إقت ة  املجتتي  بحمد 
 - املعتر4ف99  حي   8 رقم  الشقة   1

20370 الدار البيحتء املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : السيد  حمد  عرود 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  السيد  حمد  عرود 
املعتر4ف  دودوم  بي  ستحة   11 رقم 

20370 الدار البيحتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد  حمد  عرود 
املعتر4ف  دودوم  بي  ستحة   11 رقم 

20370 الدار البيحتء املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 11 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

بأر14 1)1) احت رقم 772827.
707I

PREMIUM FINANCE

ZAYT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE ( RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 11111،
MARRAKECH MAROC

ZAYT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع عبد 
الكر4م الخطتبي اقت ة جواد عمترة 
119 شقة 43 الطتأق رقم 3 جليز - 

40000  راكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
11(995

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 05  ترس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

.ZAYT : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت
إنشتء    : أإيجتز  الشركة  غرض 
وتشغي1 وحدة لطحن ز4ت الز4توا..

عنواا املقر االجتمتعي : شترع عبد 
اقت ة جواد عمترة  الخطتبي  الكر4م 
 - 3 جليز  الطتأق رقم   43 119 شقة 

40000  راكش املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ربسمتل   بلغ 

1.111.111 درهم،  قسم كتلتتلي:
السيد ا يا فتاحي :  5.000 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .
  : فتاحي    الصتدق  عبد  السيد 
درهم   111 أقيمة  حصة   5.000

للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  فتاحي  ا يا  السيد 
 16 رقم  الشقة   11 نور  اقت ة 
40000  راكش  جيليز  يوغزالفيت 

املغرب.
فتاحي    الصتدق  عبد  السيد 
ا رشيش زنقة الرازي رقم  عنوانه)ا( 

111 40000  راكش املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  فتاحي  ا يا  السيد 
 16 رقم  الشقة   11 نور  اقت ة 
40000  راكش  جيليز  يوغزالفيت 

املغرب
فتاحي    الصتدق  عبد  السيد 
ا رشيش زنقة الرازي رقم  عنوانه)ا( 

111 40000  راكش املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
30  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 369))1.
708I

TAWAF ABDALLAH

SOVALIMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

TAWAF ABDALLAH
 GH5 IMM (9 APP 3 RESIDENCE

 ARREDA OULFA ، (1(11،
CASABLANCA MAROC

SOVALIMMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 11 زنقة 
الشراردة درب لوبيال أوركوا 

 casablanca (1(11 الدارالبيحتء
الدارالبيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
496625

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 16  ترس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.SOVALIMMO
اإلنعتش   : غرض الشركة أإيجتز 

العقتري .
 11  : االجتمتعي  املقر  عنواا 
أوركوا  لوبيال  درب  الشراردة  زنقة 
 casablanca (1(11 الدارالبيحتء 

الدارالبيحتء املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 500   : السيد هشتم بيت اليزيد  

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
 500   : السيد  حمد بيت اليزيد  

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

اليزيد   بيت  هشتم  السيد 
والد  دوار  لبكيرييا   2566 عنوانه)ا( 
 20240 النواصر  أوعزة  دار  بحمد 

النواصر املغرب.
اليزيد   بيت  السيد  حمد 
والد  دوار  لبكيرييا   2566 عنوانه)ا( 
 20240 النواصر  أوعزة  دار  بحمد 

النواصر املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
اليزيد   بيت  هشتم  السيد 
والد  دوار  لبكيرييا   2566 عنوانه)ا( 
 20240 النواصر  أوعزة  دار  بحمد 

النواصر املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 29 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 16))77.
709I

COG CONSULTING SARL

STE OU.KIR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة

COG CONSULTING SARL
 APPT N°3 RESID BAB TARGA
 IMM F AZZOUZIA، 11111،

MARRAKECH MAROC
STE OU.KIR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي بيت 
قت�صي اوعلي  سوق الخميس دادس  

15151 انغير املغرب.
ح1 شركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.6673

العتم  الجمع  أمقت�صى 
 2020 02 دجنبر  اإلستثنتئيتملؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة  ح1  اقرر 
STE OU.KIR SARL   بلغ  املحدودة 
وعنواا  درهم   90.000 ربسمتلهت 
اوعلي   قت�صي  بيت  اإلجتمتعي   قرهت 
سوق الخميس دادس  15151 انغير 
النهتئي  التوقف   : ل  نتيجة  املغرب 

لنشتط الشركة.
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و حدد  قر التصفية ب بيت قت�صي 

اوعلي  سوق الخميس دادس  15151 

انغير املغرب. 

و عيا:

السيد)ة( ختلد  اوعلي و عنوانه)ا( 

الخميس  سوق  اوعلي  قت�صي  بيت 

دادس  15151 انغير املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

وعند اإلقتحتء الحدود املفروضة 

لهم  ح1  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  و  ح1  املختأرة 

الوثتئق املتعلقة أتلتصفية : -

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

ينتير   29 أتتر4خ  االأتدائية أورزازات  

1)1) احت رقم 78.

711I

BCNG

STE:FORES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°9( (65, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°9(، (1151، CASABLANCA

MAROC

STE:FORES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 72 شترع 

الزرقطوني الطتأق 6 رقم 18 الدار 

البيحتء - 20050 الدار البيحتء 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

490959

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.STE:FORES

غرض الشركة أإيجتز : اإلستشترة 

في التسيير.

72 شترع  عنواا املقر االجتمتعي : 

الدار   18 رقم   6 الزرقطوني الطتأق 

البيحتء  الدار   20050  - البيحتء 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ربسمتل   بلغ 

111.111,11 درهم،  قسم كتلتتلي:

اإلدري�صي  السيد  حمد 

 111 700 حصة أقيمة  الخملي�صي:  

درهم للحصة .

اإلدري�صي  نعمتا  السيد 

 111 300 حصة أقيمة  الخملي�صي:  

درهم للحصة .

اإلدري�صي  السيد  حمد 

الخملي�صي: 70 أقيمة 111 درهم.

اإلدري�صي  نعمتا  السيد 

الخملي�صي: 30 أقيمة 111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد  حمد اإلدري�صي الخمليش 

 1 اجزئة النورس   36 رقم  عنوانه)ا( 

الجديدة 20050  الجديدة املغرب.

السيد نعمتا اإلدري�صي الخملي�صي 

 1 اجزئة النورس   36 رقم  عنوانه)ا( 

الجديدة 20050  الجديدة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد  حمد اإلدري�صي الخمليش 

 1 اجزئة النورس   36 رقم  عنوانه)ا( 

الجديدة 20050  الجديدة املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

أتتر4خ البيحتء   أتلدار   التجتر4ة 

 18 فبراير 1)1) احت رقم -.

711I

العيوا استشترات

LIONS HILLS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

العيوا استشترات
رقم 31 شترع اال ير  والي عبد هللا ، 

70000، العيوا املغرب

LIONS HILLS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع  كة 

عقتر عدد  11779/17  - 70000 

العيوا املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

35945

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 22  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 LIONS : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.HILLS

ك1  ت   : أإيجتز  الشركة  غرض 

يتعلق أتلبحث عن حقول البترول و 

وك1  ت يتعلق  املعتدا واستخراجهت  

بهذا النشتط .....

عنواا املقر االجتمتعي : شترع  كة 

 70000  -   17/11779 عدد   عقتر 

العيوا املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 511   : السيد  عطى هللا حميد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد عبد الرحمتا أن الحبيب: 

250 حصة أقيمة 111 درهم للحصة.

السيد اسلمو كز4زة :  240 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد  عطى هللا حميد عنوانه)ا( 
 70000 11 شترع  كة  رقم   24 زنقة 

العيوا املغرب.
السيد عبد الرحمتا أن الحبيب 
رقم  يوسف  شترع  والي  عنوانه)ا( 
العيوا   70000 حي االسمتعلية   89

املغرب.
السيد اسلمو كز4زة عنوانه)ا( حي 
 90 الفتض شترع شكيب ارسالا رقم 

70000 العيوا املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

و واطن  سيري الشركة:
السيد  عطى هللا حميد عنوانه)ا( 
 70000 11 شترع  كة  رقم   24 زنقة 

العيوا املغرب
السيد اسلمو كز4زة عنوانه)ا( حي 
 90 الفتض شترع شكيب ارسالا رقم 

70000 العيوا املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
أتتر4خ 31  ترس  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 993.
71(I

BCNG

STE: FORES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°9( (65, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°9(، (1151، CASABLANCA
MAROC

STE: FORES شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنواا  قرهت االجتمتعي 72 شترع 
الزرقطوني الطتأق 6 رقم 18 الدار 
البيحتء - 20050 الدار البيحتء 

املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
490959

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
ام تغيير   (1(1 02  ترس  املؤرخ في 
 »STE: FORES» تسمية الشركة  ن 

. »forecenter» إلى
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أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 30 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 111)77.

713I

ficof

NAWAT TRAVAUX
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

FICOF
 1RUE ABI TEMMAM ، 61111،

OUJDA MAROC
 NAWAT TRAVAUX

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 74 شترع 
 والي يوسف ا - 60000 وجدة 

املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
36835

 08 عقد حر  ؤرخ في  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.NAWAT TRAVAUX
بشغتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 

 تنوعة.
74 شترع  عنواا املقر االجتمتعي : 
وجدة   60000  - ا  يوسف   والي 

املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : كدور  العسري  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  كدور  العسري  السيد 

وجدة   60000   36 علي  امليري  حي 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  كدور  العسري  السيد 

وجدة   60000   36 علي  امليري  حي 

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

29  ترس  أتتر4خ  أوجدة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1163.

711I

CABINET HAMDI

SINTRAM
تعييا رئيس  جلس اإلدارة

CABINET HAMDI

 AVENUE HASSANE ,131

 II 6ÈME ÉTAGE، (1(11،

CASABLANCA MAROC

SINTRAM «شركة  املستهمة«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: لو31 

الكوليا سيدي  عروف - 0 الدار 

البيحتء املغرب.

«تعييا رئيس  جلس اإلدارة«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.1(1639
اإلداري   العتم  الجمع  إطتر  في 

املؤرخ في 15 يونيو 2020

حمتا   أن  السيد  تعييا  اقرر 

املولودي

شركة  إدارة  ملجلس  رئيست 

SINTRAM

أتتر4خ: 15 يونيو 2020

له  املخولة  الصالحيتت  واتمث1 

اجديد والية رئيس  جلس  فيمت يلي: 

اإلدارة ملدة 6 سنوات

يمترسهت  التي  الصالحيتت  اأكيد 

،  ع  نحه  اإلدارة  رئيس  جلس 

صالحيتت رهن العقود العت ة لصتلح 

البنوك. 

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 29 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 772299.

715I

LABRASS MULTISERVICES SARL

ENT ZAOUI CTR
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 1) شترع اال ير  والي عبد هللا ، 

70000، العيوا املغرب

ENT ZAOUI CTR شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  دينة 

الوفتق أقعة رقم 2430D العيوا  - 

70000 العيوا املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

35667

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 03  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 ENT  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ZAOUI CTR

بشغتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 

 - بشغتل عمو ية   - املتعددة  البنتء 

خد تت عت ة - التصدير واإلستيراد.

:  دينة  االجتمتعي  املقر  عنواا 

2430D العيوا  -  الوفتق أقعة رقم 

70000 العيوا املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي :

السيد  صطفى الزاوي  :  1.111 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد  صطفى الزاوي  عنوانه)ا( 
اتزة    159 رقم   11 1  ج  القدس 

35000 اتزة  املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد  صطفى الزاوي  عنوانه)ا( 
اتزة    159 رقم   11 1  ج  القدس 

35000 اتزة  املغرب 

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

أتتر4خ 16  ترس  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 794.

716I

شركة حستأتت فتس

 BRICOLAGE

PROFESSIONNEL
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

شركة حستأتت فتس
رقم 5 قستر4ة السقتط البطحتء ، 

0، فتس املغرب

 BRICOLAGE PROFESSIONNEL

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اقت ة 

النصر  والي ادريس رقم 24 املح1 
رقم 2 اقت ة واد فتس شترع يوسف 

اأن اتشفيا فتس - 31111 فتس 

املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

67005

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 16  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.BRICOLAGE PROFESSIONNEL
أيع   : أإيجتز  الشركة  غرض 

 عدات االصالح .
اقت ة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
املح1   24 النصر  والي ادريس رقم 
اقت ة واد فتس شترع يوسف   2 رقم 
فتس   31111  - فتس  اتشفيا  اأن 

املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111  : السيدة حنتا أوحتجة  

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيدة حنتا أوحتجة عنوانه)ا( 
اقت ة كوثر رقم 3 الزنقة 11 واد فتس 

ثغتت فتس 31111 فتس املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيدة حنتا أوحتجة عنوانه)ا( 
اقت ة كوثر رقم 3 الزنقة 11 واد فتس 

ثغتت فتس 31111 فتس املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
30  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1199.
717I

CABINET MASTER COMPTABLE

مقهى الولجة )وكريم الحسن(
فسخ عقد تسيير حر ألص1 اجتري 

)األشختص الطبيعيوا(
فسخ عقد تسيير حر ألص1 اجتري

 قهى الولجة )وكر4م الحسن(
أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ في 11 
ام فسخ عقد التسيير  بأر14 1)1)  
السيد)ة(  طرف  املوقع  ن  الحر 
)أصفته)ا(  تلك)ة(  وكر4م  الحسن 
لألص1 التجتري( الحت 1)ة( للبطتقة 
  EB38570 رقم   للتعر4ف  الوطنية 

الحسن  شترع  أتلعنواا  القتطن)ة( 

 11151  - ا نتتنوت   2 رقم  الثتني 

العربي   والسيد)ة(  املغرب  ا نتتنوت 

حرا  )أصفته)ا(  سير)ة(  اشحتض 

الوطنية  للبطتقة  الحت 1)ة(  )ة((  

EB93254 القتطن)ة(  للتعر4ف رقم  

 20 رقم  الوطنية  الزنقة  أتلعنواا 

الدار   20400  -   7 شقة   3 طتأق 

أتلسج1  واملسج1  املغرب  البيحتء 

االأتدائية  أتملحكمة  التجتري 

أت نتتنوت احت  عدد 6288 .

718I

STE DOMICILE CONSEIL

 SOCIETE OUSRIH

IMMOBILIER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35111، جرسيف 

املغرب

 SOCIETE OUSRIH IMMOBILIER

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي كتئنة أمقر 

شركة  يموا اوصبيض لالشغتل - 

35111 جرسيف املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

2027

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 16  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

 SOCIETE OUSRIH IMMOBILIER

.SARL

أيع   : أإيجتز  الشركة  غرض 

العقترات.

اشغتل البنتء املختلفة
التصدير و االستراد.

كتئنة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
أمقر شركة  يموا اوصبيض لالشغتل 

- 35111 جرسيف املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 151   : اوسر4ض  السيد  يموا 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
حصة   750   : السيد احمد زكتغ 

أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد  يموا اوسر4ض عنوانه)ا( 
 35111 جرسيف  حمر4ة  حي 

جرسيف املغرب.
عنوانه)ا(  زكتغ  احمد  السيد 

هولندا 35111 رواردام هولندا.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد  يموا اوسر4ض عنوانه)ا( 
 35111 جرسيف  حمر4ة  حي 

جرسيف املغرب
عنوانه)ا(  زكتغ  احمد  السيد 

هولندا 35111 رواردام هولندا
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 25 أتتر4خ  أجرسيف   االأتدائية 
 ترس 1)1) احت رقم 1)1)/1136.
719I

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

ALTOR CROSSFIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

 CABINET COMTABLE SAKKAKI
SARL

 TANGER ، 91111، TANGER
MAROC

ALTOR CROSSFIT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي ستحة 
دالفينتي زنقة زنتاة تعتونية الحكيم 

ألوك ب رقم 13 - 90000 طنجة 
املغرب.

احو14  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.113911

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

املؤرخ في 17  ترس 1)1) ام  احو14  

للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

«ستحة دالفينتي زنقة زنتاة تعتونية 

 90000  -  13 رقم  ب  ألوك  الحكيم 

املطتر  «طر4ق  إلى  املغرب«  طنجة 

 -  1 رقم  اجزئة  نى   33 املجتهدين 

90000 طنجة  املغرب«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

31  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 3072.

720I

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

ECO DEVELOPMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص

 CABINET COMTABLE SAKKAKI

SARL

 TANGER ، 91111، TANGER

MAROC

ECO DEVELOPMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي طر4ق 

اطواا  جمع اإلخالص إقت ة 94 

رقم 24 - 90000 طنجة املغرب.

افو4ت حصص
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.58647

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

امت   (1(1 18  ترس  في  املؤرخ 

املصتدقة على :

افو4ت السيد )ة( يوسف القت�صي  

330 حصة اجتمتعية  ن بص1 330 
حصة لفتئدة  السيد )ة( الزهرة دأوا 

أتتر4خ 18  ترس 1)1).

بكراش  بسمتء  )ة(  افو4ت السيد 

330 حصة اجتمتعية  ن بص1 330 
حصة لفتئدة  السيد )ة( الزهرة دأوا 

أتتر4خ 18  ترس 1)1).
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أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
29  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 2983.

7(1I

CABINET CADRE CONSEIL

 BOUYGHBOULA TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE ، 15111،

OUARZAZATE MAROC
 BOUYGHBOULA TRAVAUX
SARL AU شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي قصر 

45800  انغير  ايدر4ن بيت هتني -  
املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
1(73

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 23  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 
 BOUYGHBOULA TRAVAUX

.SARL AU
غرض الشركة أإيجتز : - االشغتل 

املختلفة بو البنتء.
بو صيتنة قنوات االاصتل  أنتء   -

وبنتأيب امليته والصرف الصحي
-  فتوض اجتري.

قصر   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
انغير    45800 ايدر4ن بيت هتني -  

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ربسمتل   بلغ 
2.000.000,00 درهم،  قسم كتلتتلي:

 20.000   : السيد اغبي احستين 
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  احستين  اغبي  السيد 
قصر ايدر4ن ايت هتني   

45800 انغير املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  احستين  اغبي  السيد 

قصر ايدر4ن ايت هتني   
45800 انغير املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
31  ترس  أتتر4خ  أتنغير   االأتدائية 

1)1) احت رقم 254.
722I

MOUFIDCO

SPA PERLE D›ETOILE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

MOUFIDCO
 BD LALLA YACOUT 1EME 119
ETAGE N° 113 ، (1111، الدار 

البيحتء املغرب
SPA PERLE D›ETOILE شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 
الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 05  زنقة 
ديكسمود الطتأق 1 الشقة 2 أن 

جدية الدار البيحتء - 20000 الدار 
البيحتء  املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
189771

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   25
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 SPA  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.PERLE D’ETOILE
حالقة و   : غرض الشركة أإيجتز 

اجمي1 النستء.
05  زنقة  عنواا املقر االجتمتعي : 
أن   2 الشقة   1 الطتأق  ديكسمود 
الدار   20000  - جدية الدار البيحتء 

البيحتء  املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : اأروجي سعتد  السيدة  

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
اأروجي سعتد عنوانه)ا(  السيدة  
 2 الطتأق   26 الدرج  القدس  شترع 
الدار البيحتء    20000 فتض    6 شقة 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

و واطن  سيري الشركة:
اأروجي سعتد عنوانه)ا(  السيدة  
 2 الطتأق   26 الدرج  القدس  شترع 
الدار البيحتء    20000 فتض    6 شقة 

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 1( أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

ينتير 1)1) احت رقم 765373.
723I

CABINET BCA SARL

 CABINET D’ARCHITECTURE
HYPER-CUBE

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

CABINET BCA SARL
 Angle Bd Sidi Mohamed ben
 Abdellah et Bd des FAR, 1er
 étage n°( ، 61111، OUJDA

MAROC

 CABINET D’ARCHITECTURE

HYPER-CUBE  شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 8/)1 

زنقة اشبيلية اقت ة ر4زكي  - 60000 

وجدة املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

36955

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 05  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

 CABINET D’ARCHITECTURE

. HYPER-CUBE

غرض الشركة أإيجتز : الهنذسة.

 8/1(  : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 60000  - زنقة اشبيلية اقت ة ر4زكي  

وجدة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيدة رازكي ليندة :  900 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  ليندة  رازكي  السيدة 

اأوبكر  ستحة   19 عمترة   2 شقة 

الربتط   111(5 الصديق اكدال  

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:



عدد 5659 - فتاض ر حتا )111 )11 بأر14 1)1))الجريدة الرسمية   7910

عنوانه)ا(  ليندة  رازكي  السيدة 

اأوبكر  ستحة   19 عمترة   2 شقة 

الربتط   111(5 الصديق اكدال  

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

30  ترس  أتتر4خ  أوجدة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1198.

724I

MOUFIDCO

H.T NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

MOUFIDCO

 BD LALLA YACOUT 1EME 119

ETAGE N° 113 ، (1111، الدار 

البيحتء املغرب

H.T NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع ب 1 

1 رقم 66-68 سيدي  أرنو�صي   - 

20000 الدارالبيحتء  املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

458739

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (119 شتنبر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 H.T  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.NEGOCE

غرض الشركة أإيجتز : شراء وبيع 

املالبس املستخد ة  و التجترة.

عنواا املقر االجتمتعي : شترع ب 1 
 - أرنو�صي    سيدي    66-68 رقم   1

20000 الدارالبيحتء  املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي :

السيد عتمتني طترق :  500 حصة 
أقيمة 111 درهم للحصة .

 500   : هشتم  عتمتني  السيد 
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  طترق  عتمتني  السيد 
سيدي    66-68 رقم   1 ب 1  شترع 
الدارالبيحتء   20000 أرنو�صي 

املغرب.
عنوانه)ا(  هشتم  عتمتني  السيد 
سيدي     66-68 رقم   1 ب 1  شترع 
الدارالبيحتء   20000 أرنو�صي 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  طترق  عتمتني  السيد 
سيدي     66-68 رقم   1 ب 1  شترع 
الدارالبيحتء   20000 أرنو�صي 

املغرب.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 03 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 2020 احت رقم 732836.
725I

STE DOMICILE CONSEIL

STE MAPIV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35111، جرسيف 

املغرب
STE MAPIV SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي الطتأق 
السفلي  ن  لك االه1 2-4 اجزئة 
االه1 حي النكد جرسيف - 35111 

جرسيف املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

(115
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 03  ترس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 
املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.MAPIV SARL
دراسة و   : غرض الشركة أإيجتز 

انجتز انظمة الري أتلتنقيط
اشغتل البنتء املختلفة

التصدير و االستيراد.
الطتأق   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
اجزئة   2-4 االه1  السفلي  ن  لك 
 35111  - االه1 حي النكد جرسيف 

جرسيف املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
السيد شو4طر يحيى :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .
السيد شو4طر عمتد :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  يحيى  شو4طر  السيد 
حي النكد جرسيف 35111 جرسيف 

املغرب.
عنوانه)ا(  عمتد  شو4طر  السيد 
الهيثم  اأن  شترع  السعتدة  اجزئة 

جرسيف 35111 جرسيف املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  عمتد  شو4طر  السيد 
الهيثم  اأن  شترع  السعتدة  اجزئة 

جرسيف 35111 جرسيف املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 24 أتتر4خ  أجرسيف   االأتدائية 
 ترس 1)1) احت رقم 1)1)/8)11.

726I

ESSADKIA

T.C.MAARAD
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

ESSADKIA

شترع أئر انزراا رقم 40 حي سيدي 
 EL AIOUN، 65151، تخوخ 

LAAYOUNE املغرب
T.C.MAARAD شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 
الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي طر4ق 
أوقنتدل حي الز4توا غفراا 6 رقم 
82  الطتأق الثتني  60000 وجدة 

املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
36957

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 02  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.T.C.MAARAD
 VOIS  : أإيجتز  الشركة  غرض 
 DE COMMUNICATION

.CANALISATION
طر4ق   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
رقم   6 الز4توا غفراا  أوقنتدل حي 
وجدة   60000 الثتني   الطتأق    82

املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 11.111   : السيد  عرلض رفيق 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  رفيق  السيد  عراض 
 15 رقم   59 الزنقة  أوكديم  حي 
65450 العيوا سيدي  لوك املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
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عنوانه)ا(  رفيق  السيد  عراض 
 15 رقم   59 الزنقة  أوكديم  حي 
65450 العيوا سيدي  لوك املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
31  ترس  أتتر4خ  أوجدة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1)1)/1199.

727I

HARZEM SERVICES SARLAU

SAMYM PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

HARZEM SERVICES SARLAU
 Lotisement Al Youssr 13 , 3ème
 étage  BD Mohamed V ، (6111،

Berrechid MAROC
 SAMYM PROMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 13BD   وعنواا  قرهت اإلجتمتعي

 MOHAMED V , LOTISSEMENT
 AL YOUSSR    3EME ETAGE

 GAUCHE (6111 BERRECHID
MAROC

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
11937

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 22  ترس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.SAMYM PROMO
 : أإيجتز  الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIERE
 13BD   : عنواا املقر االجتمتعي 
 MOHAMED V , LOTISSEMENT
 AL YOUSSR    3EME ETAGE
 GAUCHE (6111 BERRECHID

.MAROC
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 
درهم،  قسم كتلتتلي:

 EL BAYAD YASSINE : السيد  
250 أقيمة 111 درهم.

 EL BAYAD MHAMED :  السيد
250 أقيمة 111 درهم.

 EL BAYAD MUSTAPHA  السيد
250 : أقيمة 111 درهم.

 EL BYAD SAID : 250 السيد  
أقيمة 111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   
وصفتت و واطن الشركتء :

 EL BAYAD YASSINE السيد 
 324BLOC E HAY عنوانه)ا( 
 HASSANI  (6111 BERRECHID

.MAROC
 EL BAYAD MHAMED السيد 
 324BLOC E HAY عنوانه)ا( 
 HASSANI (6111 BERRECHID

.MAROC
 EL BAYAD MUSTAPHA السيد
 324BLOC E HAY عنوانه)ا( 
 HASSANI (6111 BERRECHID

.MAROC
السيد EL BYAD SAID عنوانه)ا( 
 324BLOC E HAY HASSANI

.(6111 BERRECHID MAROC
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد EL BYAD SAID عنوانه)ا( 
 324BLOC E HAY HASSANI

(6111 BERRECHID MAROC
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
29  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أبرشيد  

1)1) احت رقم 111.
728I

GROUPE TRAY BENSAID CONSTRUCTION

SAID ERRGUIG
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

Ste SAID ERRGUIG
شترع األطلس ، 35300، اتهلة 

املغرب
SAID ERRGUIG  شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 

األطلس اتهلة - 35300 اتزة املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

5899

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   11

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 SAID  : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

. ERRGUIG

 : أإيجتز  الشركة  غرض 

 Réparation équipement

. électriques, Travaux divers

شترع   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

األطلس اتهلة - 35300 اتزة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : الركيك  سعيد  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  الركيك  سعيد  السيد 

حي القدس اتهلة 35300 اتزة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  الركيك  سعيد  السيد 

حي القدس اتهلة 35300 اتزة املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

31  ترس  أتتر4خ  أتتزة   االأتدائية 

1)1) احت رقم 187.

729I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

JAMAL-TRANSPORT-RIF
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef

 Rue Anoual N°16 ، 3(111، AL

Hoceima Maroc

JAMAL-TRANSPORT-RIF شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي 

اأوجيرا ا زورا - 32000 الحسيمة 

املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

3(71

 09 عقد حر  ؤرخ في  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.JAMAL-TRANSPORT-RIF

نق1   : أإيجتز  الشركة  غرض 

البحتئع للغير 

شحن طرود املنتجتت  ن الدولة

استيراد و اصدير.

حي   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

32000 الحسيمة  اأوجيرا ا زورا - 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد ااوح جمتل :  1.111 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .
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والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

حي  السيد ااوح جمتل عنوانه)ا( 

الحسيمة   32000 ا زورا  اأوجيرا 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

حي  السيد ااوح جمتل عنوانه)ا( 

الحسيمة   32000 ا زورا  اأوجيرا 

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

احت   - أتتر4خ  االأتدائية أتلحسيمة  
رقم -.

730I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT

 GROUPE DE TRANSPORT
LUXE MED SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE

MANAGEMENT

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

 GROUPE DE TRANSPORT LUXE

MED SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 

املجد زنقة رقم 1 التجزئة 58 طنجة 

- 90000 طنجة املغرب - 90000 

طنجة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

111367

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

 GROUPE DE TRANSPORT LUXE

.MED SARL

النق1   : أإيجتز  الشركة  غرض 

الطرقي للبحتئع وخد تت النق1 على 

الصعيد الوطني و الدولي.

شترع   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

املجد زنقة رقم 1 التجزئة 58 طنجة 

 90000  - املغرب  طنجة   90000  -

طنجة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

حصة   33   : السيد فر4د سبتغ  

أقيمة 33.000 درهم للحصة .

 33   : أوزبيبة   السيد   حمد 

حصة أقيمة 33.000 درهم للحصة .

 34   : سبتغ  املجيد  عبد  السيد 

حصة أقيمة 34.000 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  سبتغ  فر4د  السيد 

طنجة   798 رقم   2 املرس  اجزئة 

90000 طنجة  املغرب.

عنوانه)ا(  أوزبيبة  السيد  حمد 

ايبيزا رقم 11 أيسو11 أو4رطت د س ه 

ا سبتة  90000 طنجة  املغرب.

سبتغ  املجيد  عبد  السيد 

حي أني  نصور درب اوالد  عنوانه)ا( 

90000 طنجة  26 وزاا  أن عمررقم 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

سبتغ  املجيد  عبد  السيد 

حي أني  نصور درب اوالد  عنوانه)ا( 

90000 طنجة  26 وزاا  أن عمررقم 

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

18  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 240532.

731I

AL AGADIR

STE HYPERCLEAN  SARL  
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

AL AGADIR

 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID (Eme etage appt 9 ،

maroc 80000، بكتدير

  STE HYPERCLEAN  SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي درب 

الجديد زنقة 117 الرقم 40 الدشيرة 

إنزكتا بكتدير 80000 بكتدير املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

22779

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 05  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE    : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

.HYPERCLEAN  SARL

:  قتول في  غرض الشركة أإيجتز 

األشغتل العت ة.

درب   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

الجديد زنقة 117 الرقم 40 الدشيرة 

إنزكتا بكتدير 80000 بكتدير املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 500   : السيد سوفيتا ختلد    

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 500   : السيد سوفيتا جمتل   

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد سوفيتا جمتل   عنوانه)ا( 

بكتدير 80000 بكتدير املغرب.

السيد سوفيتا ختلد    عنوانه)ا( 

بكتدير 80000 بكتدير املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد سوفيتا جمتل   عنوانه)ا( 

بكتدير 80000 بكتدير املغرب

السيد سوفيتا ختلد    عنوانه)ا( 

بكتدير 80000 بكتدير املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

19  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتنزكتا  

1)1) احت رقم 700.

732I

AL AGADIR

 SOCIETE B2A TRANS SARL
AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

AL AGADIR

 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID (Eme etage appt 9 ،

maroc 80000، بكتدير

 SOCIETE B2A TRANS SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 

48 ألوك 11 زنقة 7 حي أئرانزراا 

ايكو4ن بكتدير بكتدير 80000 بكتدير 

املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : --

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   22

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.SOCIETE B2A TRANS SARL AU
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نق1   : أإيجتز  الشركة  غرض 
النق1  ؛•  الغير  لحستب  البحتئع 
اأجير   • البري للبحتئع واألشختص. 
 عدات النق1 البري بستئق بو أدونه. 
• اقديم الخد تت املتعلقة بعمليتت 
واستيراد  وبيع  شراء   • البري.  النق1 
واألشيتء  األشيتء  جميع  واصدير 

املتعلقة أأنشطة النق1.
 48 رقم   : عنواا املقر االجتمتعي 
ألوك 11 زنقة 7 حي أئرانزراا ايكو4ن 

بكتدير بكتدير 80000 بكتدير املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:
السيد عبد الرحيم أوخبزة  :  111 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -  

وصفتت و واطن الشركتء :
أوخبزة   الرحيم  عبد  السيد 
بكتدير   80000 بكتدير  عنوانه)ا( 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
أوخبزة   الرحيم  عبد  السيد 
بكتدير   80000 بكتدير  عنوانه)ا( 

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
11  ترس  أتتر4خ  أتكتدير   التجتر4ة 
1)1) احت رقم   98668   و 16519 .
733I

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة العيوا الستقية 

الحمراء

NAMAA SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة 
العيوا الستقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 
العيوا املغرب

NAMAA SAHARA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزئة 
املستقب1 زنقة قتبس رقم 463 
العيوا - 70000 العيوا املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
35933

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 26  ترس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.NAMAA SAHARA
البنتء،   -  : غرض الشركة أإيجتز 
الطبيعية،  واملنتظر  والتخطيط، 

والديكور والصيتنة العت ة؛
إلى  البحتئع  بنواع  جميع  نق1   -

جميع االاجتهتت؛
- التجترة العت ة؛

االستيراد والتصدير؛
بنواع  وجميع  الطعتم،  اقديم   -
جتهزة،  وجبتت  وإعداد  املطتعم، 

وبيع في املوقع،
بخذ التدر4جي، التسليم املنزلي؛

- اقديم الطعتم وانظيم الحفالت 
واملطتعم  الفعتليتت  بنواع  وجميع 

واملقتهي
الفندق والعقترات واملستشفى   -

وغيرهت  ن املعدات.
- بي عم1 نجترة

واللحتم،  املعدني،  البنتء   -
املعتدا، وامليكتنيكت واملرج1

والطبتعة  املكتبية  اللوازم  أيع   -
و نتجتت اإلعالنتت.

املعدات  األثتث،  بيعتت   -
املكتبية واألثتث.

املتلي،  والتمثي1  العقترات   -
والتداول والسمسرة 

األطفتل،  واجّمد  التنظيف،   -
والبستنة، واأل ن، وصيتنة املبتني

واملنتظر  والتخطيط  البنتء   -
الطبيعية والديكور والصيتنة العت ة 
- اصميم وطبتعة املواد اإلعالنية 
واللوحتت  وامللصقتت  والالفتتت 

اإلعالنية.

- إنشتء واستحتفة وإدارة املوقع
- اإلنتتج السمعي البصري واحر4ر 

األفالم
واملتلية  التجتر4ة  املعت الت   -
والعقتر4ة والصنتعية املبتشرة بو غير 

املبتشرة؛
بنواع  جميع  واصدير  استيراد   -
قيود  دوا  املنتجتت  بو  األصنتف 

 رجعية؛
واألغذية  األغذية  وبيع  إنتتج   -

الزراعية واملنتجتت الصنتعية؛
وبشك1 عتم، بي  عت الت اجتر4ة 
اكوا  بو عقتر4ة قد  بوراق  تلية  بو 

ذات صلة
كليت  بشك1  بتشر بو غير  بتشر، 
بو جزئيت إلى الكتئن بو التي قد افح1 

ذلك..
اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 463 رقم  قتبس  زنقة  املستقب1 

العيوا - 70000 العيوا املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
الجمتني:  اأراهيم  سيدي  السيد 
500 حصة أقيمة 111 درهم للحصة.
االدري�صي:  حسن  السيد  والي 
500 حصة أقيمة 111 درهم للحصة.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
االدري�صي  حسن  السيد  والي 
شترع  الفيالت  عنوانه)ا(  نطقة 
رشيد  حي  والي  الزرقطوني   حمد 
 70000 العيوا  الححر ي  فيال 

العيوا املغرب.
الجمتني  اأراهيم  سيدي  السيد 
الحي االداري زنقة عو4نت  عنوانه)ا( 
التركز رقم 15 العيوا 70000 العيوا 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

و واطن  سيري الشركة:
الجمتني  اأراهيم  سيدي  السيد 
الحي االداري زنقة عو4نت  عنوانه)ا( 
التركز رقم 15 العيوا 70000 العيوا 

املغرب.

االدري�صي  حسن  السيد  والي 

شترع  الفيالت  عنوانه)ا(  نطقة 

رشيد  حي  والي  الزرقطوني   حمد 

 70000 العيوا  الححر ي  فيال 

العيوا املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

30  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 1)1)/981.

734I

BAKKALI OFFICE SARL AU

 CHAHID MAJID
IMMOBILIER SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

HISSABE.COM SARL AU

شترع  والي يوسف إقت ة الفتض 

الطتأق الرابع رقم 16 - طنجة شترع 

 والي يوسف إقت ة الفتض الطتأق 

الرابع رقم 16 - طنجة، 90000، 

طنجة املغرب

 CHAHID MAJID IMMOBILIER

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع  الي 

يوسف عمترة الفتض رقم 28 طنجة - 

90000 طنجة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

111785

 17 عقد حر  ؤرخ في  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

 CHAHID MAJID IMMOBILIER

.SARL
املطور   : أإيجتز  الشركة  غرض 

املبتني  واأجير  وبيع  شراء   ، العقتري 

واألرا�صي.
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شترع   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 28 رقم  الفتض  عمترة  يوسف   الي 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد عبد املجيد اأركتا  :  400 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 300   : اأركتا   بهيجة  السيدة 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد شهيد اأركتا  :  300 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

 : اأركتا   املجيد  عبد  السيد 

40000 أقيمة 111 درهم.

 30000  : السيدة بهيجة اأركتا  

أقيمة 111 درهم.

 30000  : اأركتا  شهيد  السيد 

أقيمة 111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :

اأركتا   املجيد  عبد  السيد 

اجزئة حمزة رقم القطعة  عنوانه)ا( 

64 طنجة 90000 طنجة  املغرب.

عنوانه)ا(  السيدة بهيجة اأركتا  

اجزئة سليمة شترع الشهيدة عتئشة 

البري رقم 198 طنجة 90000 طنجة  

املغرب.

عنوانه)ا(  اأركتا  شهيد  السيد 

طنجة أتلية زنقة 117 رقم 17 طنجة 

90000 طنجة  املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

اأركتا   املجيد  عبد  السيد 

اجزئة حمزة رقم القطعة  عنوانه)ا( 

64 طنجة 90000 طنجة  املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

30  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 240884.

735I

GROUPE TRAY BENSAID CONSTRUCTION

 GROUPE TRAY BENSAID
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

 GROUPE TRAY BENSAID

CONSTRUCTION

حي القدس ، 35300، اتهلة املغرب

 GROUPE TRAY BENSAID

CONSTRUCTION  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي القدس 

اتهلة - 35300 اتزة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

5873

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

 GROUPE TRAY BENSAID

. CONSTRUCTION

 TRAVAUX : غرض الشركة أإيجتز

 DIVERS ET CONSTRUCTION,

.IMPORT ET EXPORT

حي   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

القدس اتهلة - 35300 اتزة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 333   : أوعجول  لحسن  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 333   : ب قراا  السيد  صطفى 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

334 حصة    : السيد بحمد  راح 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد لحسن أوعجول عنوانه)ا( 
 35000 اتزة   1 القدس   5 ألوك   39

اتزة املغرب.
السيد  صطفى ا قراا عنوانه)ا( 
اتزة   35300 أوز الا  رحتل  سيدي 

املغرب.
حي  السيد احمد  راح عنوانه)ا( 
اتزة   35300 اتهلة  الجمي1  املنظر 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد لحسن أوعجول عنوانه)ا( 
39 ألوك 5 القدس 1 اتزة 3500 اتزة 

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
23  ترس  أتتر4خ  أتتزة   االأتدائية 

1)1) احت رقم 161.
736I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

COTONEWTEX
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY AL AMAL AV »D»  IMM

 ((7 APPT 1 SALE ، 11161، SALE
MAROC

COTONEWTEX شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 15 شترع 

االأطتل رقم 4 اكدال/الربتط - 
11999 الربتط املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
151683

 11 عقد حر  ؤرخ في  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 فبراير 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.COTONEWTEX
شراء   -  : أإيجتز  الشركة  غرض 
وبيع وإعتدة ادو4ر  خلفتت النسيج 

والبالستيك 
-صنتعة األكيتس الورقية 

الفراش  وبيع  نتجتت  -شراء 
) رااب ، إلخ(..

عنواا املقر االجتمتعي : 15 شترع 
 - اكدال/الربتط   4 رقم  االأطتل 

11999 الربتط املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : السيد  حمد  شهور 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  السيد  حمد  شهور 
اجزئة سيدي عبد هللا قطتع   1658
الفتض العيتيدة  11151 سال املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   
و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد  حمد  شهور 
اجزئة سيدي عبد هللا قطتع   1658

الفتض العيتيدة  11151 سال املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
25  ترس  أتتر4خ  أتلربتط   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 2890.

737I

smaticomp

 AGO SOFIA IMPORT
EXPORT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N (1 7eme étage -، (1311،
casablanca maroc

 AGO SOFIA IMPORT EXPORT
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  جموعة 

السكنية رقم 11 شقة رقم 18 

الطتأق 3 أترك الرحمة - 20220  

الدارالبيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

497269

في  عقد  وثق  ؤرخ  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 22  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 AGO  : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

.SOFIA IMPORT EXPORT SARL

استيراد   : أإيجتز  الشركة  غرض 

واصدير امللحقتت والقروض لالراداء.

عنواا املقر االجتمتعي :  جموعة 

 18 رقم  شقة   11 رقم  السكنية 

  20220  - الرحمة  أترك   3 الطتأق 

الدارالبيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 500   : السيدة صوفية العت ري 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

اكوستينو:  سيلفيسترو  السيد 

500 حصة أقيمة 111 درهم للحصة.

 500  : العت ري  صوفية  السيدة 

أقيمة 111 درهم.

 : اكوستينو  سيلفيسترو  السيد 

500 أقيمة 111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :

العت ري  صوفية  السيدة 

زنقة طراألس طتأق   11( عنوانه)ا( 

البيحتء  الدار  أنجدية   1 شقة   1

20500  الدار البيحتء املغرب.

اكوستينو  سيلفيسترو  السيد 

ايطتليت   39111 ايطتليت  عنوانه)ا( 

ايطتليت.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

العت ري  صوفية  السيدة 

زنقة طراألس طتأق   11( عنوانه)ا( 

البيحتء  الدار  أنجدية   1 شقة   1

20500  الدار البيحتء املغرب

اكوستينو  سيلفيسترو  السيد 

ايطتليت   39111 ايطتليت  عنوانه)ا( 

ايطتليت

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 11 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

بأر14 1)1) احت رقم 772876.

738I

MED ACCOUNTING

BOUCHARID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

MED ACCOUNTING

 AVENUE EL HARIRI 18

 RESIDENCE JAMILA n°

 TANGER، 91111، TANGER

MAROC

BOUCHARID شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت االجتمتعي 7 شترع 

الحر4ري اقت ة جميلة الشقة 18 - 

90000 طنجة املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

95(61

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

ام تغيير   2020 25 دجنبر  املؤرخ في 

 »BOUCHARID» تسمية الشركة  ن

. »MED PRO SERVICE» إلى

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

23  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1)8).

739I

MED ACCOUNTING

BOUCHARID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص

MED ACCOUNTING
 AVENUE EL HARIRI 18
 RESIDENCE JAMILA n°

 TANGER، 91111، TANGER
MAROC

BOUCHARID شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 7 شترع 
الحر4ري اقت ة جميلة الشقة 18 7 
شترع الحر4ري اقت ة جميلة الشقة 

18 90000 طنجة املغرب.
افو4ت حصص

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.95(61

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
امت   2020 نونبر   30 في  املؤرخ 

املصتدقة على :
 SAIBARI )ة(  السيد  افو4ت 
حصة   ABDELHAMID 1.111
حصة   1.111 بص1  اجتمتعية  ن 
  RIDOUAN )ة(  السيد  لفتئدة  
نونبر   30 أتتر4خ   BOUCHATTA

.2020
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   
23  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1)8).
740I

MED ACCOUNTING

MED PRO SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعييا  سير جديد للشركة

MED ACCOUNTING
 AVENUE EL HARIRI 18
 RESIDENCE JAMILA n°

 TANGER، 91111، TANGER
MAROC

MED PRO SERVICE  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 7 شترع 
الحر4ري اقت ة جميلة الشقة 18 7 
شترع الحر4ري اقت ة جميلة الشقة 

18 90000 طنجة املغرب.
تعييا  سير جديد للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.95(61

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
2020 ام تعييا  25 دجنبر  املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد   سير 
كمسير   SAIBARI  ABDELHAMID

وحيد
ابعت لقبول استقتلة املسير.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
23  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1)8).

711I

FIDUCIAIRE MAHIR

STE TRANS LAHRECHE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCIAIRE MAHIR
عمترة العبت�صي شترع عالل أن عبد 
هللا الطتأق االول شقة رقم 1 اأن 
بحمد ، 26050، اأن بحمد املغرب
STE TRANS LAHRECHE شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي أرشيد 
اجزئة حليمة رقم 6 الطتأق التتني 

أرشيد 6111) أرشيد املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
11959

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 22  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.TRANS LAHRECHE
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:  قتول  أإيجتز  الشركة  غرض 

 - أيع  واد البنتء   - في نق1 البحتئع 

املتتجرة في اليتت النق1 و كرائهت.

أرشيد   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

التتني  الطتأق   6 رقم  اجزئة حليمة 

أرشيد 6111) أرشيد املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : لحرش  صتلح  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  لحرش  صتلح  السيد 

دوار الدحت نية اوالد زهرة أوكركوح 

أن احمد 26050 اأن احمد املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  لحرش  صتلح  السيد 

دوار الدحت نية اوالد زهرة أوكركوح 

أن احمد 26050 اأن احمد املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

بأر14   11 أتتر4خ  االأتدائية أبرشيد  

1)1) احت رقم 427.

742I

bureau de libre compte//أيرو د لبغ كونط

بوكاتراف
إعالا  تعدد القرارات

 bureau de libre//أيرو د لبغ كونط

compte
رقم 7  كتب 4 قستر4ة املرني�صي 

شترع لال  ر4م ، 30000، فتس 

املغرب

أوكتاراف «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر4ك الوحيد«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: شترع 

البحر االحمر زنقة 1 رقم 15 حي 

الر4تض نرجيس فتس املغرب - - 

فتس املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«
رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.48583

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

ام ااختذ   (1(1 ينتير   27 املؤرخ في 

القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 

الحصص  حصة  ن   1111 احو14 

الى  أوطة  ختلد  السيد  املتلية  ن 

تغيير  سير  عثمتا  الحسيا  السيد 

الشركة  السيد ختلد أوطة ب السيد 

الحسيا عثمتا

قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 

تغيير املقر االجتمتعي  ن شترع البحر 
الر4تض  حي   15 رقم   1 االحمر زنقة 
 99 رقم   44 ك  الى  فتس  نرجيس 

اجزءة الحديقة تغتث فتس

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

ينص  الذي   :16 و   7 رقم  أند 

حصة  ن   1111 احو14  على  تيلي: 

ختلد  السيد  املتلية  ن  الحصص 

أوطة الى السيد الحسيا عثمتا تغيير 

 سير الشركة  السيد ختلد أوطة ب 

السيد الحسيا عثمتا

أند رقم 4: الذي ينص على  تيلي: 

تغيير املقر االجتمتعي  ن شترع البحر 
الر4تض  حي   15 رقم   1 االحمر زنقة 
 99 رقم   44 ك  الى  فتس  نرجيس 

اجزءة الحديقة تغتث فتس

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

19  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1311.

743I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

SEQUOIA REP
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 05

 1er étage MAARIF ، (1331،

CASABLANCA MAROC

  SEQUOIA REP

شركة ذات  سؤولية  حدودة
 ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 
املسيرة زنقة 6 بكتوبر رقم 6 الطتأق 
3 الشقة 3 - 1111) الدار البيحتء 

املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
495653

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 03  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. SEQUOIA REP
حيتزة   : أإيجتز  الشركة  غرض 

ارض لبنتء  درسة.
شترع   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
الطتأق   6 6 بكتوبر رقم  املسيرة زنقة 
الدار البيحتء   (1111  -  3 الشقة   3

املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
لعر4ف  يتسمينة ملطيري  السيدة 
عنوانه)ا( 99 زنقة اأن  تجة املعتر4ف 

20330 الدار البيحتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
لعر4ف  يتسمينة ملطيري  السيدة 
عنوانه)ا( 99 زنقة اأن  تجة املعتر4ف 

20330 الدار البيحتء املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 22 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم -.

744I

2AIN GROUPE COMPTA

KARIM BUILDING
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA

 BD MED V 3 EME ETAGE APP

 11 (8( BENI MELLAL، (3111،

BENI MELLAL MAROC

KARIM BUILDING شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اوالد عيتد  

اوالد زهرة الزنقة 16 رقم 69 أني 

 الل - 23000 أني  الل املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11133

 04 عقد حر  ؤرخ في  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 فبراير 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.KARIM BUILDING

االشغتل   : غرض الشركة أإيجتز 

املختلفة.

عنواا املقر االجتمتعي : اوالد عيتد  
أني   69 رقم   16 الزنقة  زهرة  اوالد 

 الل - 23000 أني  الل املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

العزوزي:   الكر4م  عبد  السيد 

درهم   111 أقيمة  حصة   1.111

للحصة.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
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العزوزي  الكر4م  عبد  السيد 
زهرة  اوالد  عيتد   اوالد  عنوانه)ا( 
 23000 أني  الل   69 الزنقة 16 رقم 

أني  الل املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
العزوزي  الكر4م  عبد  السيد 
زهرة  اوالد  عيتد   اوالد  عنوانه)ا( 
 23000 أني  الل   69 الزنقة 16 رقم 

أني  الل املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
االأتدائية أبني  الل  أتتر4خ 08  ترس 

1)1) احت رقم 258.
745I

 CAPITAL FIDUCIAIRE ET DOMICILIATION

-CAFIDOM

MILIMAR
شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 CAPITAL FIDUCIAIRE ET
DOMICILIATION -CAFIDOM
زنقة سمية عمترة 82 شقة 16 ، 
CASABLANCA ،20340 املغرب
Milimar شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

 RUE وعنواا  قرهت اإلجتمتعي
 SOUMAYA IMM 8( 1EME

 ETAGE CASABLANCA (1311
الدارالبيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
191785

في  حر  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 بأر14   11
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.Milimar

 Vente  : أإيجتز  الشركة  غرض 
 et installation électrique et

.industrielle
 RUE  : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 SOUMAYA IMM 82 4EME
 ETAGE CASABLANCA 20340

الدارالبيحتء املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة  سنة .
 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:
السيدة  وفدي وفتء :  111 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  وفتء  وفدي  السيدة  
رقم  شترع ستقية الحمراء   5 جميلة 

117 20440 الدارالبيحتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  وفتء  وفدي  السيدة  
رقم  شترع ستقية الحمراء   5 جميلة 

117 20440 الدارالبيحتء املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
أتتر4خ  البيحتء   أتلدار  التجتر4ة 
 CRI رقم  احت   (1(1 فبراير   24

.Casablanca
746I

RIDATMA

الكامينو فيردي
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
قف1 التصفية

RIDATMA
 AIT MOUSSA OU ALI BOUMIA
 MIDELT AIT MOUSSA OU ALI

 BOUMIA MIDELT، 51351،
MIDELT MAROC

الكت ينو فيردي شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي : شترع 
 حمد الخت س أني  الل شترع 

 حمد الخت س أني  الل 23000  
أني  الل املغرب.

قف1 التصفية
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

.5969

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

اقرر ح1   2020 يونيو   11 املؤرخ في 

الكت ينو فيردي شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد  بلغ 
درهم وعنواا  قرهت   111 ربسمتلهت 

اإلجتمتعي شترع  حمد الخت س أني 

 الل شترع  حمد الخت س أني  الل 

نتيجة  املغرب  أني  الل    23000

اللتشطيب.

و عيا:
و  رضتت  الدين   أدر  السيد)ة( 

عنوانه)ا(  أني  الل 23000  أني  الل 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختت ية 

شترع  وفي   2020 يونيو   11 أتتر4خ 

شترع  أني  الل  الخت س   حمد 

 حمد الخت س أني  الل 23000 أني 

 الل املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 25 أتتر4خ  أبني  الل   االأتدائية 

غشت 2020 احت رقم 61.

747I

A&O

WINEO GESTION
تعييا بعحتء  جلس اإلدارة

A&O

 AVENUE MERS SULTAN ، 26

20250، الدار البيحتء املغرب

WINEO GESTION «شركة  

املستهمة«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: )1 زنقة 

السختوي حي هيبودروم  - - 20630 

املغرب.

«تعييا بعحتء  جلس اإلدارة«
رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.204779

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 
اقرر   (1(1 )1  ترس  في  املؤرخ 

اإلدارة خالل  بعحتء  جلس  تعييا 

السنوات املتلية التتلية: 

2020 -
األشختص الطبيعيوا: 

عثمتا  الفردوس  السيد)ة( 
عنوانه)ا(  والكتئن  اداري  أصفته)ا( 
البيحتء   الدار   20000 املغرب  ب: 

املغرب
العظيم  عبد  الجروج  السيد)ة( 
عنوانه)ا(  والكتئن  اداري  أصفته)ا( 
البيحتء   الدار   20000 املغرب  ب: 

املغرب
األشختص املعنو4وا: 

-
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 11 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

بأر14 1)1) احت رقم 772878.
748I

ITRAN COSMETIQUE

ITRANS COSMETIQUE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
ح1 شركة

ITRAN COSMETIQUE
3 زنقة كتالفوا شترع عبد 

املو ن الدارالبيحتء ، 20480، 
الدارالبيحتء املغرب

ITRANS COSMETIQUE  شركة 
ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد)في طور التصفية(
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 3 

زنقة كتالفوا شترع عبد املو ن 
الدارالبيحتء - 20480 الدارالبيحتء 

املغرب .
ح1 شركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.169189

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 
اقرر   2020 شتنبر   30 في  املؤرخ 
ذات  سؤولية  حدودة  ح1 شركة 
 ITRANS الوحيد  الشر4ك  ذات 
ربسمتلهت  COSMETIQUE    بلغ 
وعنواا  قرهت  درهم   20.000
شترع  كتالفوا  زنقة   3 اإلجتمتعي 
 20480  - الدارالبيحتء  املو ن  عبد 
 : ل  نتيجة  املغرب   الدارالبيحتء 

 نتفسة.
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 3 ب  التصفية  حدد  قر  و 
املو ن  عبد  شترع  كتالفوا  زنقة 
20480 الدارالبيحتء  الدارالبيحتء - 

املغرب. 
و عيا:

االدري�صي  عبد الغني    السيد)ة(  
جنتا الرحمة  جموعة  و عنوانه)ا( 
س1 عمترة 11 الرقم 7 الرحمة 2 دار 
أوعزة البيحتء 20480 الدارالبيحتء 

املغرب  كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتحتء  وعند   
املخولة  الصالحيتت  على  املفروضة 
ابليغ  و  ح1  املختأرة  لهم  ح1 
العقود و الوثتئق املتعلقة أتلتصفية 

- :
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 23 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

دجنبر 2020 احت رقم 758633.
749I

2AIN GROUPE COMPTA

STE DIGI PUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف1 التصفية

2AIN GROUPE COMPTA
 BD MED V 3 EME ETAGE APP
 11 (8( BENI MELLAL، (3111،

BENI MELLAL MAROC
STE DIGI PUB  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي : اقت ة 
غزالة شترع  حمد الخت س شقة 
رقم 4 أني  الل - 23000 أني  الل 

املغرب.
قف1 التصفية

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
.6445

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
اقرر   2020 دجنبر   06 في  املؤرخ 
ذات  شركة    STE DIGI PUB ح1 
ربسمتلهت  املحدودة  بلغ  املسؤولية 
وعنواا  قرهت  درهم   111.111
اإلجتمتعي اقت ة غزالة شترع  حمد 
 - أني  الل   4 رقم  شقة  الخت س 
نتيجة  املغرب  أني  الل   23000

لتوقيف نشتط الشركة.

و عيا:

و  فجري   عبد القتدر   السيد)ة( 
اوه  رقم  العمترة   5 رقم  عنوانه)ا( 

 1(151 الصخيرات  اسبيا  اجزئة 

)ة(  كمصفي  املغرب  الصخيرات 

للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختت ية 

اقت ة  وفي   2020 دجنبر   16 أتتر4خ 

شقة  الخت س  شترع  حمد  غزالة 
أني  الل   23000  - أني  الل   4 رقم 

املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أبني  الل  أتتر4خ 08  ترس 

1)1) احت رقم 263.

750I

2AIN GROUPE COMPTA

BRAVETEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA

 BD MED V 3 EME ETAGE APP

 11 (8( BENI MELLAL، (3111،

BENI MELLAL MAROC

BRAVETEC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزئة 

الصمعة الشقة 29 الطتأق 5 أني 

 الل - 23000 أني  الل املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11175

 17 عقد حر  ؤرخ في  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.BRAVETEC

االشغتل   : غرض الشركة أإيجتز 

املختلفة .

اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

أني   5 الطتأق   29 الشقة  الصمعة 

 الل - 23000 أني  الل املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد عبد اللطيف  نيتلي :  500 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

500 حصة    : السيد يتسر جبري 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

اللطيف  نيتلي  عبد  السيد 

 03 الزنقة  االدارسة  حي  عنوانه)ا( 
أني  الل   23000 أني  الل   36 رقم 

املغرب.

عنوانه)ا(  جبري  يتسر  السيد 

اجزئة أودور الرقم 11 الطتأق الرابع 

أني  الل 23000 أني  الل املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  جبري  يتسر  السيد 

اجزئة أودور الرقم 11 الطتأق الرابع 

أني  الل 23000 أني  الل املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أبني  الل  أتتر4خ )1  ترس 

1)1) احت رقم 288.

751I

BCNG

STE: TUNING HOUSE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°9( (65, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°9(، (1151، CASABLANCA

MAROC

 STE: TUNING HOUSE

شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 265، 

شترع الزرقطوني الطتأق 9 رقم92 

الدار البيحتء - 20050 

الدار البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

191181

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   17

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE:  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.TUNING HOUSE

أيع قطع   : غرض الشركة أإيجتز 

الغيتر للسيترات.

 ،265  : االجتمتعي  املقر  عنواا 

رقم92   9 الطتأق  الزرقطوني  شترع 

الدار البيحتء - 20050 الدار البيحتء 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ربسمتل   بلغ 

111.111,11 درهم،  قسم كتلتتلي:

  : سربوت  بيوب  السيد 

 111 أقيمة  حصة   111.111,11

درهم للحصة .

 1.111  : سربوت  بيوب  السيد 

أقيمة 111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  سربوت  بيوب  السيد 

إقت ة يسرا عمترة  كتليفورنيت  جنتا 

البيحتء  الدار   1 طتأق   4 رقم   11

20050 الدار البيحتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
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عنوانه)ا(  سربوت  بيوب  السيد 

إقت ة يسرا عمترة  كتليفورنيت  جنتا 

البيحتء  الدار   1 طتأق   4 رقم   11

20050 الدار البيحتء املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 15 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم -.

752I

ste ZIYAD & ALAE TRANS SARL AU

STE ZIYAD
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 ste ZIYAD & ALAE TRANS SARL

AU

 CENTRE LALLA MIMOUNA

 SK EL ARBAA DU GHARB

 CENTRE LALLA MIMOUNA SK

 EL ARBAA DU GHARB، 1115(،

SOUK LARBAA MAROC

STE ZIYAD  شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

 LALLA وعنواا  قرهت اإلجتمتعي

 MIMOUNA CENTRE SOUK

 TLET EL GHARB SOUK LARBAA

 1115( SOUK EL ARBAA

MAROC

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

27055

 25 عقد حر  ؤرخ في  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 فبراير 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. ZIYAD

 : أإيجتز  الشركة  غرض 
.TRANSPORT DU PERSONNEL

 LALLA  : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 MIMOUNA CENTRE SOUK
 TLET EL GHARB SOUK LARBAA
 1115( SOUK EL ARBAA

.MAROC
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 FOUAD السيد 
حصة   BENZAROUALA :  1.111

أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
 FOUAD السيد 
عنوانه)ا(   BENZAROUALA
 CENTRE LALLA MIMOUNA
 SOUK EL ARBAA DU GHARB
 1115( SOUK EL ARBAA

.MAROC
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
 FOUAD السيد 
عنوانه)ا(   BENZAROUALA
 CENTRE LALLA MIMOUNA
 SOUK EL ARBAA DU GHARB
 1115( SOUK EL ARBAA

MAROC
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
الغرب   االربعتء  بسوق  االأتدائية 
رقم  احت   (1(1 11  ترس  أتتر4خ 

.178
753I

N2M CONSEIL-SARL

 EL MOURABIT AUTO
PARTS- SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, (
 ETAGE N 1 ، 6(111، NADOR

MAROC
 EL MOURABIT AUTO PARTS-

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 

طنجة رقم 85 - 62000 النتظور 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

(1811

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 15  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 EL  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

 MOURABIT AUTO PARTS-

.SARL

أيع   -  : أإيجتز  الشركة  غرض 

اجزاء السيترات

- التصدير و االستيراد.

شترع   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

النتظور   62000  -  85 رقم  طنجة 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 500   : الحسيا  املراأط  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 500   : املراأط  صطفى  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد املراأط الحسيا عنوانه)ا( 

 62000 دوار كدية السبت احدادا  

النتظور املغرب.

السيد املراأط  صطفى عنوانه)ا( 

 62000 دوار كدية السبت احدادا  

النتظور املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

و واطن  سيري الشركة:

السيد املراأط الحسيا عنوانه)ا( 

 62000 دوار كدية السبت احدادا  

النتظور املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أتلنتضور  أتتر4خ 18  ترس 

1)1) احت رقم 574.

754I

FIDUSCAL

EGMER

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

رفع ربسمتل الشركة

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 3(1

 CHAHDIA EL OULFA ، (1(11،

CASABLANCA MAROC

EGMER  شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  جموعة 

سكنية املستقب1 عمترة 345 شقة 

5 الدار البيحتء  51 اجزئة سلواا 

شترع  لو4ة الطتأق 3 رقم 18 الولفة 

20270 الدار البيحتء املغرب.

رفع ربسمتل الشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 

.249959

الوحيد  الشر4ك  قرار  أمقت�صى 

ام   (1(1 11  ترس  في  املؤرخ 

قدره  أمبلغ  الشركة  ربسمتل  رفع 

بي  ن  درهم«   2.000.000«

»1.111.111 درهم« إلى «3.000.000 

القيمة  رفع    : طر4ق  عن  درهم« 

اإلسمية لألسهم املوجودة.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 30 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 191)77.

755I
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M MAKHLOUFI INVEST

M MAKHLOUFI INVEST
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

M MAKHLOUFI INVEST
 RUE LIBERTE APPARTEMENT
 5 ETAGE 3 CASABLANCA11 ،
(1(1(، CASABLANCA MAROC
M MAKHLOUFI INVEST شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 11 
شترع الحر4ة طتأق 3 شقة 5 الدار 
البيحتء - 20000 الدار البيحتء 

املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
469907

في  عقد  وثق  ؤرخ  أمقت�صى 
ام إعداد القتنوا   2020 غشت   24
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 M  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.MAKHLOUFI INVEST
خد ة   : أإيجتز  الشركة  غرض 

التجترة اإللكترونية عبر اإلنترنت.
عنواا املقر االجتمتعي : 11 شترع 
الحر4ة طتأق 3 شقة 5 الدار البيحتء 

- 20000 الدار البيحتء املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ربسمتل   بلغ 

1.111.111 درهم،  قسم كتلتتلي:
  : املخلوفي  السيد  صطفى 
درهم   111 أقيمة  حصة   11.111

للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

املخلوفي  السيد  صطفى 

م  و  س   51 ب 01رقم  عنوانه)ا(  

الربتط 1)111 الربتط املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

املخلوفي  السيد  صطفى 

م  و  س   51 ب 01رقم  عنوانه)ا(  

الربتط 1)111 الربتط املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 24 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

غشت 2020 احت رقم 743773.

756I

عتدل الز يتة -  حتسب-

THE GOODS ITEMS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

اوسيع نشتط الشركة 

عتدل الز يتة -  حتسب-

250 حي االدارسة ألوك 2 اتزة ، 

35000، اتزة املغرب

THE GOODS ITEMS شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت االجتمتعي اجزئة 

املستقب1 رقم 46 أتب الز4تونة - 

35000 اتزة املغرب.

اوسيع نشتط الشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.5283

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

امت   (1(1 فبراير   23 في  املؤرخ 

نشتط  إلى  التتلية  األنشطة  إضتفة 

الشركة الحتلي :

املعتدا  اصدير  و  -استيراد 

النفيسة

-أتئع املجوهرات

-صنتعة و تغيير الحلي

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

30  ترس  أتتر4خ  أتتزة   االأتدائية 

1)1) احت رقم 1)1)/183.

757I

fudcom

HAPPY MECHANICS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

fudcom

 BD HASSAN II N°(1(. 1ER

 ETAGE BUREAU N°1 BENI

 MELLAL BD HASSAN II N°(1(.

 1ER ETAGE BUREAU N°1 BENI

 MELLAL، (3111، BENI MELLAL

MAROC

HAPPY MECHANICS شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي الر ز 

ألوك 2 رقم 5 أني  الل - 23000 أني 

 الل املغرب 

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

11(65

 11 عقد حر  ؤرخ في  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 HAPPY : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

.MECHANICS

إصالح    : أإيجتز  الشركة  غرض 

 يكتنيكي.

عنواا املقر االجتمتعي : حي الر ز 
ألوك 2 رقم 5 أني  الل - 23000 أني 

 الل املغرب .

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : ا يا  العبتدي  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 1111  : ا يا  العبتدي  السيد 

أقيمة 111 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  ا يا  العبتدي  السيد 

شترع 2  ترس كتأال رقم 83 أني  الل 

23000 أني  الل املغرب .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  ا يا  العبتدي  السيد 

شترع 2  ترس كتأال رقم 83 أني  الل 

23000 أني  الل املغرب 

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أبني  الل  أتتر4خ 11 بأر14 

1)1) احت رقم 376.

758I

LABRASS MULTISERVICES SARL

AUTALBI RENTAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 1) شترع اال ير  والي عبد هللا ، 

70000، العيوا املغرب

AUTALBI RENTAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي زنقة 

بصيلة رقم 131 حي خط الر لة 11 

العيوا  - 70000 العيوا  املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

31155

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   2020 نونبر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.AUTALBI RENTAL

كراء   : أإيجتز  الشركة  غرض 

السيترات أدوا ستئق .
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زنقة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
بصيلة رقم 131 حي خط الر لة 11 

العيوا  - 70000 العيوا  املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
السيد  حمد علي الطتلبي  :  500 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
السيد  حمد احر4م  :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
الطتلبي   علي  السيد  حمد 
إسبتنيت   أتملتس  الس  عنوانه)ا( 

35116 الس أتملتس  إسبتنيت .
عنوانه)ا(  احر4م   السيد  حمد 
حي خط الر لة 11 زنقة اتفراوت رقم 

11 العيوا  70000 العيوا املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
الطتلبي   علي  السيد  حمد 
إسبتنيت   أتملتس  الس  عنوانه)ا( 

35116 الس أتملتس  إسبتنيت 
املتيوي   اعلينت  ا بتركة  السيدة 
عنوانه)ا( رقم 31 ألوك 20 حي  والي 
 70000 العيوا    11 الشطر  رشيد 

العيوا  املغرب 
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
االأتدائية أتلعيوا  أتتر4خ 07 دجنبر 

2020 احت رقم 2976.
759I

CABINET BCA SARL

DARKAOUI CHARBON
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
افو4ت حصص

CABINET BCA SARL
 Angle Bd Sidi Mohamed ben
 Abdellah et Bd des FAR, 1er
 étage n°( ، 61111، OUJDA

MAROC
DARKAOUI CHARBON   شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي اأن 

رشد رقم 11 - 60550 جرادة 

املغرب.

افو4ت حصص

رقم التقييد في السج1 التجتري 

.19893

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

امت   (1(1 فبراير   16 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

)ة( رشيد أوكطتية  افو4ت السيد 

بص1  اجتمتعية  ن  حصة   500

500 حصة لفتئدة  السيد )ة( صغير 

أوكطتية أتتر4خ 16 فبراير 1)1).

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   

17  ترس  أتتر4خ  أوجدة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 933.

760I

DAITTA BUILDS SARL

DAITTA BUILDS.SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

DAITTA BUILDS SARL

شترع الغربي العلوي رقم 311  ط 

3 شقة 3  اطولن ، 93000، اطواا 

املغرب

DAITTA BUILDS.SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترغ 

العربي العلوي رقم 311 ط 3 شقة 3 

اطواا - 93000 اطواا املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

28877

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 08  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.DAITTA BUILDS.SARL

.DAITTA : غرض الشركة أإيجتز

شترغ   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

العربي العلوي رقم 311 ط 3 شقة 3 

اطواا - 93000 اطواا املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

حستين  ايت  السيد  حمد 

اطواا   93000 اطواا  عنوانه)ا( 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

حستين  ايت  نعيمة  السيدة 

سيدي  الظهيرة   شترع  عنوانه)ا( 

طلحة رقم 1) 93000 اطواا املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

)1  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتطواا  

1)1) احت رقم 1)/)13.

761I

ROUTE TO MARKETS

كوهيرونس ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشتط الشركة

ROUTE TO MARKETS

 17PLACE CHARLES NICOLE

 ETAGE 7 N° ( ، (1(11،

CASABLANCA MAROC

كوهيرونس ش م م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت االجتمتعي 11 زنقة 

املندر4ن عيا السبع الدار البيحتء - 

20250 الدار البيحتء املغرب.

تغيير نشتط الشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.62539

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

ام تغيير   (1(1 فبراير   04 املؤرخ في 

نشتط الشركة  ن «شراء, أيع , املواد 

الكيمتو4ة.« إلى «- شراء, أيع , استراد 

و اصدير الز4وت الصنتعية.

- صنع, شراء, أيع, استراد و اصدير 

 واد التنحيف.

- صنع, شراء, أيع, استراد و اصدير 

والنظتفة  التجمي1   ستححرات 

الجسدية  «.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 1( أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 769883.

762I

FIDU ALIMTYAZ

SOCIETE ASTORO IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكر4م أن جلوا  

 كتاب بشرف،   كتب  11 الطتأق  

FES MAROC ،30000 ، 2  فتس

  SOCIETE ASTORO IMMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي والد 

الطيب السفلى فتس - 30000 فتس 

املغرب.

افو4ت حصص
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.64593

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

امت   (1(1 فبراير   1( في  املؤرخ 

املصتدقة على :

اللطيف  عبد  )ة(  السيد  افو4ت 

احميداني  750 حصة اجتمتعية  ن 

السيد  لفتئدة   حصة   1.111 بص1 

)ة(  احمد  املحرزي  أتتر4خ )1 فبراير 

.(1(1

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   

24  ترس  أتتر4خ  أفتس   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 1385.
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أوليفيد

HP PROMO
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
احو14 املقر االجتمتعي للشركة

أوليفيد

شترع  حمد الستدس اقت ة دار 

ملتا، 24000، الجديدة املغرب

HP PROMO شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

 NASSIM وعنواا  قرهت اإلجتمتعي

  5, LOT BAKIRI, NR 11, APPRT 1

.- (1111 EL JADIDA MAROC

احو14  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.13775

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

املؤرخ في 09  ترس 1)1) ام  احو14  

للشركة  ن  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

 NASSIM 5, LOT BAKIRI, NR«

 11, APPRT 1  - (1111 EL JADIDA

 RDC, AVENUE» إلى   »MAROC

 MED V,LOTISSEMENT AL

  FATH,N°5 - (1111 AZEMMOUR

.»MAROC

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أتلجديدة  أتتر4خ 31  ترس 

1)1) احت رقم 26239.

764I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

MARECYCLE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157

 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP

 61, Aouama – Tanger، 91111،

TANGER MAROC

MARECYCLE شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اقت ة 
العز4ز4ة, شترع اململكة العربية 
السعودية, الطتأق 3, رقم 20 - 
طنجة - 90000 طنجة املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
111811

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 24  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.MARECYCLE
اعتدة   : أإيجتز  الشركة  غرض 

ادو4ر, فرز وبيع املالبس املستعملة.
اقت ة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
العربية  اململكة  شترع  العز4ز4ة, 
السعودية, الطتأق 3, رقم 20 - طنجة 

- 90000 طنجة املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : يوسف  املعزوز  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  يوسف  املعزوز  السيد 
33, شترع عالل اأن عبد هللا - طنجة 

90000 طنجة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  يوسف  املعزوز  السيد 
33, شترع عالل اأن عبد هللا - طنجة 

90000 طنجة املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
30  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 240892.

765I

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة العيوا الستقية 

الحمراء

ATELIER MARS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة 

العيوا الستقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 

العيوا املغرب

ATELIER MARS شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي   حي الفتض 

شترع  حمد الستدس اقت ة ار4نت 

الطتأق الرابع الشقة 08 العيوا - 

70000 العيوا املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

35855

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ATELIER MARS

بعمتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 

الطبتعة واإلعالا

الشركتت النتشئة

واملعدات  املكتاب  اور4د 

الحتسوبية واألثتث واملعدات املكتبية

التجترة العت ة

صنع الرسو تت املعمتر4ة

الطبيعية  واملنتظر  الديكور 

.(D، 3D واصميم األعمتل في

الطرق،  )البنتء،  البنتء  بعمتل 

الهيتك1.

االنتهتء  ن العم1

العم1 العتم

 ،VRD، AEP الصحي،  الصرف 

إضتءة عت ة

نق1 األفراد والبحتئع

البستنة والحراسة واأل ن والزرع

واالافتقيتت  املعترض  انظيم 

التجتر4ة وبي حدث

اإلقت ة واالستقبتل والتر يم

اصدير االستيراد

خد تت ووظتئف  تنوعة

يرابط  عملي  عم1  بو  فع1  بي 

كليت  غير  بتشر،  بو  بشك1  بتشر 

املشتر  املعت الت  أأي  ن  بو جزئيت، 

إليهت بعاله،  ن بج1 تسهي1 نشتط 

اطو4ره،  بو  له  الترو4ج  بو  الشركة 

وكذلك بي  صلحة  بتشرة أأي شك1 

 ن األشكتل في الشركتت التي تسعى 

ذات  بو  بغراض  متثلة  احقيق  إلى 

صلة..

عنواا املقر االجتمتعي :   حي الفتض 

ار4نت  اقت ة  الستدس  شترع  حمد 

 - العيوا   08 الشقة  الرابع  الطتأق 

70000 العيوا املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : السيدة كر4مة عحيم 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيدة كر4مة عحيم عنوانه)ا( 
ألوك او 5 رقم 11 حي الداخلة اكتدير  

80000  اكتدير   املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيدة كر4مة عحيم عنوانه)ا( 
ألوك او 5 رقم 11 حي الداخلة اكتدير  

80000  اكتدير   املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

أتتر4خ 17  ترس  االأتدائية أتلعيوا  

1)1) احت رقم 1)1)/819.
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العبدالوي لالشغتل املحتسبتية

STE TALIAM SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

العبدالوي لالشغتل املحتسبتية

عمترة نو يديت شترع  حمد الخت س 

الطتأق 2الشقة3 اتزة ، 35000، 

اتزة املغرب

STE TALIAM SARL AU شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي سيدي 

 حمد الصو4ري اتهلة - 35000 اتزة 

املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

5911

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 27  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.TALIAM SARL AU

االستيراد   : غرض الشركة أإيجتز 

او  املختلفة  االشغتل  التصدير/  و 

البنتء.

عنواا املقر االجتمتعي : حي سيدي 

 حمد الصو4ري اتهلة - 35000 اتزة 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : السيد  حمد أولحية  

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  السيد  حمد أولحية  
حي القدس اتهلة 35000 اتزة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد  حمد أولحية  
حي القدس اتهلة 35000 اتزة املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
بأر14   11 أتتر4خ  أتتزة   االأتدائية 

1)1) احت رقم 188.

767I

INTERAKTION DIGITAL

INTERAKTION DIGITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

INTERAKTION DIGITAL
 RDC, Lot Bachkou, Rue

 58-Taddart, Casablanca 1
 CASABLANCA، (1(1(،
CASABLANCA MAROC

INTERAKTION DIGITAL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 58-1 
طر4ق اتدارت اجزئة أتشكو  الطتأق 
السفلي حي أتشكو الدارالبيحتء  - 

20070 الدارالبيحتء املغرب 
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

 19(811
في  حر  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.INTERAKTION DIGITAL
اطو4ر   : أإيجتز  الشركة  غرض 

وخد تت اكنولوجيت املعلو تت.
 1-58  : االجتمتعي  املقر  عنواا 
الطتأق  طر4ق اتدارت اجزئة أتشكو  
 - الدارالبيحتء   أتشكو  حي  السفلي 

20070 الدارالبيحتء املغرب .

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 
درهم،  قسم كتلتتلي:

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

املخلوفي  السيد  صطفى 
51 س الربتط  رقم   0 ب 1  عنوانه)ا( 

11999 الربتط املغرب .
السيد واليد االسعد عنوانه)ا( 42 
فرنست   92600 أوانكتر  هنري  شترع 

92600 فرنست فرنست.
ادريس  شكور عنوانه)ا(  السيد 
شقة   4 طتأق  الحتجب  شترع   8
الدارالبيحتء   20040 أوركوا    4

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد واليد االسعد عنوانه)ا( 42 
فرنست   92600 أوانكتر  هنري  شترع 

92600 فرنست فرنست
ادريس  شكور عنوانه)ا(  السيد 
شقة   4 طتأق  الحتجب  شترع   8
الدارالبيحتء   20040 أوركوا    4

املغرب
عنوانه)ا(  أتحمتد  السيد  حمد 
رقم   7 الربيع   جموعة  ام  حديقة 
36  دخ1 3 االلفة البيحتء 20220 

الدارالبيحتء املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 03 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

.N-768288 ترس 1)1) احت رقم 
768I

االستتذ حدهو ي سفيتا

LA FACTORY
إعالا  تعدد القرارات

االستتذ حدهو ي سفيتا
 راكش جليز شترع عبد الكر4م 
الخطتبي اقت ة الز4تونة الطتأق 
الثتني رقم 5 ، 40000،  راكش 

املغرب
LA FACTORY «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنواا  قرهت االجتمتعي: شترع 

عالل الفت�صي املركز التجتري أكتر 22 

 كرر - 40055  راكش املفرب.
«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 
.3931

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 
املؤرخ في 23 فبراير 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 
وفتة املرحوم عبد الرحمتا أو4ربحتا 
)ب.ت.و.:E191371( :  سير و شر4ك 
 تلك ل 950  ن األنصبة في الشركة

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
املرحوم  بنصبة  قسمة   تيلي: 
119  ن   : ورثته  أيا  الشركة  في 
سهتم  السيدة  لفتئدة  األنصبة 
 BJ3(9385(،:.ب.ت.و(  فتتح 
لفتئدة  األنصبة  475  ن 
)جواز  أو4ربحتا  سترة  اآلنسة 
السفر:KE118(1(8(، 198  ن 
هللا  عبد  السيد  لفتئدة  األنصبة 
أو4ربحتا )ب.ت.و.:E73454( و 158 
 ن األنصبة لفتئدة السيدة فتطمة 

(E565856:.شتح )ب.ت.و
قرار رقم 4: الذي ينص على  تيلي: 
: السيدة  تعييا  سير جديد للشركة 
 (BJ329385:.ب.ت.و( سهتم  فتتح 

ملدة غير  حدودة
قرار رقم 5: الذي ينص على  تيلي: 
7  ن النظتم األست�صي  تعدي1 املتدة 

للشركة
وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 
ينص  الذي   :7 رقم  أند 
الشركة  ربس  تل  على  تيلي: 
درهم   11.911  : كتلتتلي   قسم 
سهتم  فتتح  السيدة  لفتئدة 
 BJ3(9385(، 17.511:.ب.ت.و(
درهم لفتئدة اآلنسة سترة أو4ربحتا 
 KE118(1(8(،:السفر )جواز 
عبد  السيد  لفتئدة  درهم   19.811
 E73151(،:.ب.ت.و( أو4ربحتا  هللا 
السيدة  لفتئدة  درهم   15.811
و   )E565856:.ب.ت.و( فتطمة شتح 
السيد  حمد  لفتئدة  درهم   5.000
كمت  )E320242:.ب.ت.و( ألحتج 
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اا بنصبة الشركة  قسمة كتلتتلي   

نصيب لفتئدة السيدة سهتم   119  :

 BJ3(9385(، 175:.ب.ت.و(  فتتح 

نصيب لفتئدة اآلنسة سترة أو4ربحتا 

 KE118(1(8(، 198:السفر )جواز 

هللا  عبد  السيد  لفتئدة  نصيب 

 E73151(،:.ب.ت.و( أو4ربحتا 

نصيب لفتئدة السيدة فتطمة   158

 50 و   )E565856:.ب.ت.و( شتح 

ألحتج  لفتئدة السيد  حمد  نصيب 

  (E320242:.ب.ت.و(

على  ينص  الذي   :16 رقم  أند 

 تيلي: تسير الشركة  ن طرف السيدة 

 ،)BJ329385:.ب.ت.و( سهتم  فتتح 

التي ام تعيينهت  سير للشركة ملدة غير 

 حدودة

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

30  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 393))1.

769I

عتدل الز يتة -  حتسب-

HEMABOU TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشتط الشركة

عتدل الز يتة -  حتسب-

250 حي االدارسة ألوك 2 اتزة ، 

35000، اتزة املغرب

HEMABOU TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت االجتمتعي حي امللحة 

 ج 1 رقم 151 - 35000 اتزة املغرب.

تغيير نشتط الشركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.5099

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

ام تغيير   (1(1 فبراير   23 املؤرخ في 

نشتط الشركة  ن «-NEGOCE« إلى 

«-األشغتل االستغالل الغتأوي«.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

30  ترس  أتتر4خ  أتتزة   االأتدائية 

1)1) احت رقم 1)1)/)18.

770I

smaticomp

 SOCIETE D’IMPORTATION
 ET COMMERCIALISATION

 DES  MATERIELS
ELECTRIQUE ICOMELS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعييا  سير جديد للشركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N (1 7eme étage -، (1311،
casablanca maroc

 SOCIETE D’IMPORTATION
 ET COMMERCIALISATION

 DES  MATERIELS ELECTRIQUE
ICOMELS  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي   7)1زنقة 
لحسن و4در   - 20620 الدارالبيحتء 

املغرب.
تعييا  سير جديد للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.40085

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
ام تعييا  22  ترس 1)1)  املؤرخ في 
 سير جديد للشركة السيد)ة( كوفة 

 هدي  كمسير آخر
ابعت لقبول استقتلة املسير.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 11 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

بأر14 1)1) احت رقم 772465.
771I

FLASH ECONOMIE

FILIZ CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة

FILIZ CONSEIL
 شركة ذات  سؤولية  حدودة
ربسمتلهت:111.111,11 درهم

 قرهت اإلجتمتعي: 13 زنقة بحمد 
املجتطي ،إقت ة لزالب الطتأق 1 رقم 

8 حي املعتر4ف - الدارالبيحتء 
ح1 شركة

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
اقرر   (1(1 فبراير   02 املؤرخ أتتر4خ 

ح1 شركة-

 SAMDAN KAMIL-تعييا السيد
CAN

،املزداد  التركية  الجنسية  ذو 
أتتر4خ 7/11/1991)، الحت 1 لجواز 

  U03054406  السفر رقم
GEBZE TURQUIE و القتطن في

كمصفي للشركة   
زنقة   13 في  التصفية  حدد  قر 
بحمد املجتطي ،إقت ة لزالب الطتأق 
1 رقم 8 حي املعتر4ف  الدار البيحتء-
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 18 أتتر4خ  البيحتء  أتلدار  التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771616
772I

FLASH ECONOMIE

ZARIMMO MAROC
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales (8 ، (1111،
CASABLANCA MAROC

ZARIMMO MAROC شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 117 إقت ة 
افت الطتأق 2  كتب رقم 24  شترع 
املقتو ة - 20000 الدار البيحتء  

املغرب 
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
488743

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   15
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ZARIMMO MAROC

:  طور  أإيجتز  الشركة  غرض 

 - اجترة   - اقديم خد تت   - عقترات 

امثي1 - استيراد واصدير.

 117  : االجتمتعي  املقر  عنواا 

رقم  2  كتب  الطتأق  افت  إقت ة 

الدار   20000  - املقتو ة  شترع    24

البيحتء  املغرب .

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : أنعشو  بشير  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  أنعشو  بشير  السيد 

اجزئة سفيتا رقم 45 شقة 7 سيدي 

البيحتء  الدار   20000  عروف  

املغرب .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  أنعشو  بشير  السيد 

اجزئة سفيتا رقم 45 شقة 7 سيدي 

البيحتء  الدار   20000  عروف  

املغرب 

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 05 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

فبراير 1)1) احت رقم 488743.

773I

FLASH ECONOMIE

PALAIS DUBAI
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales (8 ، (1111،

CASABLANCA MAROC

PALAIS DUBAI  شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
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وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 
117 إقت ة افت الطتأق 2 - كتب رقم 

24 شترع املقتو ة - 20000 الدار 
البيحتء  املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
191(13

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   29
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 PALAIS : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت

. DUBAI
دار   : أإيجتز  الشركة  غرض 
 - الفندقية  األعمتل   - الحيتفة 
عملية  بي   - الوستطة   - التمثي1 

اجتر4ة..
 117  : االجتمتعي  املقر  عنواا 
رقم  - كتب   2 الطتأق  افت  إقت ة 
الدار   20000  - املقتو ة  شترع   24

البيحتء  املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : السيدة  نية نصر هللا 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيدة  نية نصر هللا عنوانه)ا( 
اال ترات  ظبي  اأو   (519 ب   ص 

العربية املتحدة.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيدة  نية نصر هللا عنوانه)ا( 
اال ترات  ظبي  اأو   (519 ب   ص 

العربية املتحدة
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 16 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

فبراير 1)1) احت رقم 13)191.
774I

FLASH ECONOMIE

VIVENDUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales (8 ، (1111،

CASABLANCA MAROC

VIVENDUM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي ر4تض انفت 

ستحة األعمتل شترع عمر الخيتم 

عمترة ب1 الشقة 73  - 20000 الدار 

البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

1811(3

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   2020 شتنبر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.VIVENDUM

:  طعم  أإيجتز  الشركة  غرض 

أيتزا  نظم حفالت.

ر4تض   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

انفت ستحة األعمتل شترع عمر الخيتم 

عمترة ب1 الشقة 73  - 20000 الدار 

البيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 300   : البصري  حسن  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد بيمن البصري :  600 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

:  111 حصة  السيد سعد  داح 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد حسن البصري عنوانه)ا( 

 1(9 فيال  رسور  كولف  كتليفورنيت 

أوسكورة النواصر   املدينة الخحراء 

20000 الدار البيحتء املغرب.

عنوانه)ا(  البصري  بيمن  السيد 

 1(9 فيال  رسور  كولف  كتليفورنيت 

أوسكورة النواصر   املدينة الخحراء 

20000 الدار البيحتء املغرب.

حي  السيد سعد  داح عنوانه)ا( 
  62999  07 رقم   65 زنقة  الخطتبي 

النتظور املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  البصري  بيمن  السيد 

 1(9 فيال  رسور  كولف  كتليفورنيت 

أوسكورة النواصر   املدينة الخحراء 

20000 الدار البيحتء املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 19 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

نونبر 2020 احت رقم 28485.

775I

FLASH ECONOMIE

ANARYA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ANARYA IMMOBILIER

 شركة ذات  سؤولية  حدودة
ربسمتلهت:11.111 درهم

  قرهت اإلجتمتعي 26 شترع  رس 

السلطتا الطتأق 1 الشقة 3 -  الدار 

البيحتء 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

195715

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية

 ANARYA IMMOBILIER

:تسمية الشركة

اإلنعتش   : غرض الشركة أإيجتز 

العقتري.

26 شترع  رس   : املقر االجتمتعي   

السلطتا الطتأق 1 الشقة 3 -  الدار 

البيحتء

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة 

 11.111 الشركة:  ربسمتل   بلغ 

حصة  ن   111 إلى  درهم،  قسمة 

فئة 111 درهم للواحد 

 1 االجتمتعية:ابتدئ  ن  السنة 

ينتير و انتهي في 31 دجنبر  ن ك1 سنة 

التسيير:تعييا السيدة هند لهاللي 

غير  ملدة  للشركة  وحيدة  كمسيرة 

 حدودة  

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 23 أتتر4خ  البيحتء  أتلدار  التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771313

776I

jamal ait hommad

اس او كا امبورت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

jamal ait hommad

 BLOC C N° 519 HAY EL

 YASSMINE SIDI KACEM،

16111، SIDI KACEM MAROC

اس او كت ا بورت شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي حي النهحة 

سيكتور 1 رقم 288  - 111)1 امترة 

 غرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

13(531

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 03  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

: اس او  اإلقتحتء أمختصر تسميتهت 

كت ا بورت.
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االستيراد    : غرض الشركة أإيجتز 
و التصدير.

حي   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 -   288 رقم   1 سيكتور  النهحة 

111)1 امترة  غرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 700   : صالح   الكر ني  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
السيدة الحت ن السعدية :  300 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  السيد الكر ني صالح  
  288 رقم   1 سيكتور  النهحة  حي 

111)1 امترة  غرب.
السعدية  الحت ن  السيدة 
عنوانه)ا( اقت ة الوفتق م س 9 عمترة 
65 رقم 11 عيا السبع  20250 الدار 

البيحتء   غرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد الكر ني صالح  
  288 رقم   1 سيكتور  النهحة  حي 

111)1 امترة  غرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
االأتدائية أتمترة  أتتر4خ - احت رقم -.
777I

االستتذ حدهو ي سفيتا

LA FACTORY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افو4ت حصص

االستتذ حدهو ي سفيتا
 راكش جليز شترع عبد الكر4م 
الخطتبي اقت ة الز4تونة الطتأق 
الثتني رقم 5 ، 40000،  راكش 

املغرب
LA FACTORY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 

عالل الفت�صي املركز التجتري أكتر 22 
 كرر - 40055  راكش املغرب.

افو4ت حصص

رقم التقييد في السج1 التجتري 

.3931

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

امت   (1(1 فبراير   24 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

هللا  عبد  )ة(  السيد  افو4ت 

أو4ربحتا 198 حصة اجتمتعية  ن 

بص1 1.111 حصة لفتئدة  السيد )ة( 

 حمد ألحتج أتتر4خ 24 فبراير 1)1).

شتح  فتطمة  )ة(  السيد  افو4ت 

بص1  اجتمتعية  ن  حصة   158

)ة(  السيد  لفتئدة   حصة   1.111

 حمد ألحتج أتتر4خ 24 فبراير 1)1).

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   

30  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 393))1.

778I

MESHOLD

MESHOLD
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

MESHOLD

 13rue ahmed el majjati 8

 n quartier maarif، (1381،

casablanca Maroc

MESHOLD شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

 13rue   وعنواا  قرهت اإلجتمتعي

 al majjati n 8 quartier Maarif -

20380 الدار البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

494709

في  عقد  وثق  ؤرخ  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   1(

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.MESHOLD
غرض الشركة أإيجتز : التصدير، 

اإلستيراد و التوزيع ك1  نتوج.
 13rue   : عنواا املقر االجتمتعي 
 al majjati n 8 quartier Maarif -

20380 الدار البيحتء املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد  سعودي طترق عنوانه)ا( 
زنقة بأو عبد هللا أن نتفع  1  كرر، 
البيحتء   الدار   20380 املعتر4ف 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد  سعودي طترق عنوانه)ا( 
زنقة بأو عبد هللا أن نتفع  1  كرر، 
البيحتء   الدار   20380 املعتر4ف 

املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 - أتتر4خ  البيحتء   أتلدار  التجتر4ة 

احت رقم -.
779I

LH COMPTA SARL

CHAKIB TRANSFERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة

LH COMPTA SARL
 N°11 AV. AL QODS HAY

 NAHDA ، 91111، TANGER
MAROC

CHAKIB TRANSFERT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي رقم 6 دوار 

الرهراه املركب السكني قواسم 7 
 سنتنة  - 90000 طنجة  املغرب.

ح1 شركة
رقم التقييد في السج1 التجتري 

.97969

العتم  الجمع  أمقت�صى 

09 فبراير 1)1)  اإلستثنتئيتملؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة  ح1  اقرر 

  CHAKIB TRANSFERT املحدودة 

درهم   111.111 ربسمتلهت   بلغ 

 6 رقم  اإلجتمتعي  وعنواا  قرهت 

دوار الرهراه املركب السكني قواسم 

املغرب  90000 طنجة    - 7  سنتنة  

نتيجة ل :  شروع غير  ربض.

 6 رقم  التصفية ب  و حدد  قر 

دوار الرهراه املركب السكني قواسم 

7  سنتنة  - 90000 طنجة  املغرب. 

و عيا:

اهروش  شكيب   السيد)ة( 

زنقة أنفسج فيال شكيب  وعنوانه)ا( 

90000 طنجة  املغرب  الجب1 الكبير 

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتحتء  وعند   

املخولة  الصالحيتت  على  املفروضة 

ابليغ  و  ح1  املختأرة  لهم  ح1 

العقود و الوثتئق املتعلقة أتلتصفية 

- :

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

25  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 2867.

780I

عتدل الز يتة -  حتسب-

SBMJ TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

عتدل الز يتة -  حتسب-

250 حي االدارسة ألوك 2 اتزة ، 

35000، اتزة املغرب

SBMJ TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي اجزئة 

 راد زنقة 11 ينتير الطتأق شقة 9 - 

35000 اتزة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

5895
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في  عقد  وثق  ؤرخ  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 SBMJ  : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

.TRANS

-النق1   : أإيجتز  الشركة  غرض 

الدولي للبحتئع

-االستيراد و التصدير

-النق1 البحتئع لحستب الغير.

اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 -  9 ينتير الطتأق شقة   راد زنقة 11 

35000 اتزة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 500   : السيد جمتل البورقتدي 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد  نير أورفوا :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

البورقتدي  جمتل  السيد 
حي   1 37  جموعة  رقم  عنوانه)ا( 

التوسع الكوشة  35000 اتزة املغرب.

السيد  نير أورفوا عنوانه)ا( حي 
االدارسة  جموعة 2 رقم 99  35000 

اتزة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

البورقتدي  جمتل  السيد 
حي   1 37  جموعة  رقم  عنوانه)ا( 

التوسع الكوشة  35000 اتزة املغرب

السيد  نير أورفوا عنوانه)ا( حي 
االدارسة  جموعة 2 رقم 99  35000 

اتزة املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

30  ترس  أتتر4خ  أتتزة   االأتدائية 

1)1) احت رقم 1)1)/181.

781I

سيمتيكس

سيمايكس
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

سيمتيكس

البرانص 2 شترع الرند املح1 رقم 16 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

سيمتيكس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي البرانص 2 

شترع الرند املح1 رقم 16  - 90000 

طنجة املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

111(89

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 08  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

سيمتيكس.

غرض الشركة أإيجتز : أيع اللوازم 

وكذلك  املكتبي  واألثتث  املكتبية 

بجهزة الكمبيوار.

البرانص   : عنواا املقر االجتمتعي 

2 شترع الرند املح1 رقم 16  - 90000 

طنجة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : السيد عصتم  شبتل 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  عصتم  شبتل  السيد 
الزهور   ،اجزئة  رشيد  شترع  والي 
إقت ة  ترسيليت 2 الطتأق 6 ، رقم 28   

90000 طنجة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  عصتم  شبتل  السيد 
الزهور   ،اجزئة  رشيد  شترع  والي 
إقت ة  ترسيليت 2 الطتأق 6 ، رقم 28   

90000 طنجة املغرب

عنوانه)ا(  عبير شبتل  السيدة 
الزهور   ،اجزئة  رشيد  شترع  والي 
إقت ة  ترسيليت 2 الطتأق 6 ، رقم 22 

90000 طنجة املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

17  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 11171).

782I

 كتب املحتسبة

SIDIYOSS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 كتب املحتسبة

16 زنقة سال السعتدة 2 ، 15111، 

الخميستت املغرب

SIDIYOSS شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي  258 

اجزئة األصتلة واملتس - 15111 

الخميستت املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

29223

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 ينتير   26

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.SIDIYOSS
أيع   : أإيجتز  الشركة  غرض 
األشغتل  أتلتقسيط-  العقتقير 
وانجتز  دراسة  البنتء-  بو  املختلفة 

 شتريع الري.
 258   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
 15111  - واملتس  األصتلة  اجزئة 

الخميستت املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:
 1.111   : بوثنتا  حمد  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
السيد بوثنتا  حمد عنوانه)ا( حي 
 15111 اوملتس  الز4تني  القتسم  ببي 

الخميستت املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيد بوثنتا  حمد عنوانه)ا( حي 
 15111 اوملتس  الز4تني  القتسم  ببي 

الخميستت املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 15 أتتر4خ  أتلخميستت   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 84.

783I

 كتب املحتسبة

 RURAL HYDRAULICS AND
IRRIGATION MOROCCO

إعالا  تعدد القرارات

 كتب املحتسبة
16 زنقة سال السعتدة 2 ، 15111، 

الخميستت املغرب
 RURAL HYDRAULICS AND
  IRRIGATION MOROCCO

«شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنواا  قرهت االجتمتعي: 220 حي 
البتم 2 واملتس - 15111 الخميستت 

املغرب.
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«إعالا  تعدد القرارات«

رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.(9139

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

املؤرخ في 06  ترس 1)1)

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 

اجتمتعية  ن  حصة   660 افو4ت 

طرف  للحصة  ن  درهم  فئة  تئة 

بوبتهت  والسيد  يتسيا  بانتا  السيد 

عدنتا  لفتئدة السيد البوعزاوي عبد 

الفتتح كمت ام تغيير الشك1 القتنوني 

ذات  سؤولية  شركة  للشركة  ن 

ذات  سؤولية  إلى شركة   حدودة  

 حدودة بشر4ك وحيد واأكيد السيد 

عبد الفتتح البوعزاوي كمسير وحيد 

للشركة  ع جميع الصالحيتت 

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  أند 

الحصص  و  القتنوني  الشك1   تيلي: 

االجتمتعية

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 18 أتتر4خ  أتلخميستت   االأتدائية 

 ترس 1)1) احت رقم 117.

784I

CABINET BAHMAD

SOCIETE BAYANA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CABINET BAHMAD

إقت ة  راكش أالزا عمترة د 1 شقة 

ب 1) الطتأق الثتني جليز  راكش 

إقت ة  راكش أالزا عمترة د 1 شقة 

ب 1) الطتأق الثتني جليز  راكش، 

40000،  راكش املغرب

SOCIETE BAYANA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي إقت ة 

 راكش أالزا عمترة د1 شقة 1)، 

الطتأق الثتني، جليز  - 40000 

 راكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

113111

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 03  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. SOCIETE BAYANA

غرض الشركة أإيجتز : اأجير وبيع 

واطو4ر وشراء العقترات.

إقت ة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 ،(1 شقة  د1  عمترة  أالزا   راكش 

 40000  - جليز   الثتني،  الطتأق 

 راكش املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

 ، لوك  جتا   ، أتار4ك  السيد 

دينيس جتكو  عنوانه)ا( 78 شترع دي 

 يسونج  16111  أيوت  فرنست.

  CSL FINANCES الشركة 

عنوانه)ا( 175 شترع دو فتلوا ص ب 

1131)  06560  فتلبوا فرنست.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

 ، لوك  جتا   ، أتار4ك  السيد 

دينيس جتكو  عنوانه)ا( 78 شترع دي 

 يسونج  16111  أيوت  فرنست

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

30  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 377))1.

785I

DAR ALKHIBRA

HOLDING IRNINA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

DAR ALKHIBRA

 BD ABDELMOUMEN 111

 CASABLANCA casablanca،

(1111، CASABLANCA MAROC

HOLDING IRNINA شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 1 اجزئة 

الورود الطتأق األر�صي سيدي 

 عروف - 20520  الدار البيحتء 

املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

496829

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 24  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.HOLDING IRNINA

غرض الشركة أإيجتز : أيع السلع 

الثقتفية والترفيهية واللعب أتلتجزئة 

في املتتجر املتخصصة

و واد  الغذائية  املنتجتت  أيع 

املتتجروخد تت  في  أتلتجزئة  بخرى 

 تعددة

اجزئة   1  : عنواا املقر االجتمتعي 

سيدي  األر�صي  الطتأق  الورود 

البيحتء  الدار    20520  -  عروف 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:

السيدة نتدية عراقي :  111 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  عراقي  نتدية  السيدة 

 35 عمترة   11 كتست جر4ن اتوا إيلو 

أوسكورة  الخحراء  املدينة   2 شقة 

)718)  الدار البيحتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  عراقي  نتدية  السيدة 

 35 عمترة   11 كتست جر4ن اتوا إيلو 

أوسكورة  الخحراء  املدينة   2 شقة 

)718)  الدار البيحتء املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 30 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم -.

786I

PREMIUM FINANCE

SJ3
إعالا  تعدد القرارات

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE ( RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 11111،

MARRAKECH MAROC

SJ3 «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر4ك الوحيد«

وعنواا  قرهت االجتمتعي: رقم 337 

 تجر رقم 1 أرادي 2 اسكجور  - 

40000  راكش املغرب.

«إعالا  تعدد القرارات«
رقم التقييد في السج1 التجتري: 

.79339

أمقت�صى الجمع العتم االستثنتئي 

ام ااختذ  03  ترس 1)1)  املؤرخ في 

القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على  تيلي: 

اضتفة  قر يتواجد ب :دوار أن عزوز 

جمتعة سعتدة  راكش.



7929 الجريدة الرسميةعدد 5659 - فتاض ر حتا )111 )11 بأر14 1)1)) 

قرار رقم 2: الذي ينص على  تيلي: 

اضتفة نشتط :نق1 البحتئع لحستب 

الغير

وابعت لذلك ام تعدي1  قتحيتت 

النظتم األست�صي التتلية: 

أند رقم 3: الذي ينص على  تيلي: 

اضتفة نشتط :نق1 البحتئع لحستب 

الغير 

أند رقم 4: الذي ينص على  تيلي:   

اضتفة  قر يتواجد ب :دوار أن عزوز 

جمتعة سعتدة  راكش

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

بأر14   11 أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 8)5))1.

787I

L.AUDIFEC

ODETECH MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

L.AUDIFEC

 N 67 RES  BERNABEN 1 EME

 ETAGE ANGLE RUE FOURATE &

 ABOUTAOUR MAARIF MAARIF

 EXTENTION CASABLANCA،

(1371، CASABLANCA MAROC

ODETECH MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي إقت ة 

أر4مت ،  كتب رقم 115 ، الدور 

الثتلث ، شقة 16 ، نتصية  صطفى 

املعتني و11 ينتير,الدار البيحتء  -  

20000 الدار البيحتء  املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

497457

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 18  ترس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ODETECH MAROC

غرض الشركة أإيجتز :  شراء وبيع 

واصميم  الكمبيوار  بجهزة  وصيتنة 

وبر جيتت الحتسب..

إقت ة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

الدور   ،  115 رقم  ،  كتب  أر4مت 

الثتلث ، شقة 16 ، نتصية  صطفى 

  - البيحتء   ينتير,الدار  و11  املعتني 

20000 الدار البيحتء  املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 800   : السيد عبد السالم فرحي 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

السيد سفيتا فرحي :  200 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

فرحي  السالم  عبد  السيد 

 2 طتأق  ا رود  إقت ة  عنوانه)ا( 

جنتا كتليفورني عيا الشق   6 شقة 

البيحتء  الدار   20470 البيحتء. 

املغرب.

عنوانه)ا(  فرحي  سفيتا  السيد 

إقت ة كر4ن أترك عمترة ب4 شقة 18 

البيحتء   الدار    28999 املحمدية. 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

فرحي  السالم  عبد  السيد 

 2 طتأق  ا رود  إقت ة  عنوانه)ا( 

جنتا كتليفورني عيا الشق   6 شقة 

البيحتء  الدار   20470 البيحتء. 

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 11 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

بأر14 1)1) احت رقم 681)1.

788I

HISSABAT CONSEIL

HPX2 SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

HISSABAT CONSEIL

 RUE MOHAMED SMIHA ، 77

(1181، CASABLANCA MAROC

HPX( SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 77 زنقة 

 حمد سميحة الطتأق 8 الدار 

البيحتء - 20252 الدار البيحتء 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

196711

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 HPX2  : اإلقتحتء أمختصر تسميتهت 

.SARL

بعمتل   : أإيجتز  الشركة  غرض 

البنتء املتنوعة.

 77  : االجتمتعي  املقر  عنواا 
الدار   8 زنقة  حمد سميحة الطتأق 

البيحتء  الدار   20252  - البيحتء 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 450   : السيد عبد العز4ز اكرنتا 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 400   : الرا�صي  عثمتا  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

 151   : اكرنتا  عدنتا  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

اكرنتا  العز4ز  عبد  السيد 
عنوانه)ا( 65 شترع أوردو ط 4 اقت ة 

طه 20200 الدار البيحتء املغرب.
السيد عثمتا الرا�صي عنوانه)ا( 
حي  بروكة زنقة 74 رقم 70 20250 

الدار البيحتء املغرب.
عنوانه)ا(  اكرنتا  عدنتا  السيد 
طه  اقت ة   4 ط  أوردو  شترع   65

20200 الدار البيحتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
اكرنتا  العز4ز  عبد  السيد 
عنوانه)ا( 65 شترع أوردو ط 4 اقت ة 

طه 20200 الدار البيحتء املغرب
السيد عثمتا الرا�صي عنوانه)ا( 
حي  بروكة زنقة 74 رقم 70 20250 

الدار البيحتء املغرب
عنوانه)ا(  اكرنتا  عدنتا  السيد 
طه  اقت ة   4 ط  أوردو  شترع   65

20200 الدار البيحتء املغرب
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 30 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم -.

789I

CMA GESTION

ETHNOSAL SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

CMA GESTION
 RESIDENCE WARDA

 B-1°ETAGE APT°(( RUE IMAM
 ALI HIVERNAGE ، 11111،

MARRAKECH MAROC
ETHNOSAL SARL AU شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 
الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي درب 
السو4قة العر4فت رقم 76 القصبة - 

40000  راكش املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
11(931
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في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 )1  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ETHNOSAL SARL AU

 : أإيجتز  الشركة  غرض 

 EXPLOITANT MAISON

.D’HOTES

درب   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 - القصبة   76 السو4قة العر4فت رقم 

40000  راكش املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 YVES MAX CHAPONIC السيد

درهم   111 أقيمة  حصة   :  111

للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

 YVES MAX CHAPONIC السيد

 AVENUE ANDRE  29 عنوانه)ا( 

MALRAUX 92900 LEVALLOIS-

PERRET . . فرنست.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

 YVES MAX CHAPONIC السيد

 AVENUE ANDRE  29 عنوانه)ا( 

MALRAUX 92900 LEVALLOIS-

PERRET . . فرنست

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

29  ترس  أتتر4خ  التجتر4ة أمراكش  

1)1) احت رقم 3829.

790I

SAHANJ
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

SARL

 Maarif ، (1((1، CASABLANCA

MAROC

SAHANAJ شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي إقت ة 

جوهرة بلفة 2 الدار البيحتء 22000 

الدار البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

196561

في  حر  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 بأر14   02

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

. SAHANAJ

تسو4ق   : أإيجتز  الشركة  غرض 

واوزيع واصنيع املالبس.

إقت ة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

جوهرة بلفة 2 الدار البيحتء 22000 

الدار البيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111  : السيد حبيب أن شليض 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد حبيب أن شليض عنوانه)ا( 

الدار   22000  2 إقت ة جوهرة بلفة 

البيحتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد حبيب أن شليض عنوانه)ا( 

الدار   22000  2 إقت ة جوهرة بلفة 

البيحتء املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 26 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 11833.

791I

BUSINESS CENTER.COM

 N.A ASSISTANCE ET

SERVICE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM

شترع عبد املو ن رقم 236 إقت ة 

ف 8 الطتأق الثتني رقم 6 ، 20390، 

الدارالبيحتء املغرب

 N.A ASSISTANCE ET SERVICE

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 5 شترع 

شتيلة اقت ة 11 طتأق 6  عتر4ف - 

20390 الدار البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

497463

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 22  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 N.A  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.ASSISTANCE ET SERVICE

الغرض   : أإيجتز  الشركة  غرض 

 ن الشركة في املغرب وفي الخترج:

الوطنية  الطبية  املستعدة   •

والدولية.

الطبي  والنق1  الطبي  النق1   •

داخ1 وخترج املغرب.

والتحقيقتت  الدراستت  •  كتب 

والبحوث التجتر4ة.

دراستت التسو4ق واملشورة.

• املستعدة أجميع بشكتلهت: طبية 

، اجتمتعية ،  يكتنيكية ، إلخ ... ؛

• النق1 الجنتئزي للمسلميا وغير 

املسلميا.

• احقيق جميع الخد تت املمتثلة.

والخد تت  النق1  إدارة   •

اللوجستية.

وخد تت  اإلدار4ة  األنشطة   •

الدعم.

 ، الطب  اافتقيتت  ع  هنة   •

وهيتك1  والتأ يا  العيتدات   ع 

املستشفيتت داخ1 وخترج الدولة.

والكوارث  الطوارئ  حتالت   •

الطبيعية.

 ، أتإلضتفة إلى ذلك بشك1 عتم   •

جميع العمليتت الصنتعية بو املتلية 

بو التجتر4ة بو الحرفية بو السيتحية 

بو املنقولة بو العقتر4ة املرابطة بشك1 

 بتشر بو غير  بتشر أتألشيتء املذكورة 

تعزز  با  املحتم1  والتي  ن   ، بعاله 

لصتلحهت  واطو4رهت  الشركة  احقيق 

ونيتأة عن اآلخر4ن و

يجوز   ، الهدف  هذا  لتحقيق 

إلى  بي  كتا  في  الجأ  با  للشركة 

العمليتت  همت  بو  األعمتل  جميع 

كتنت طبيعتهت وبهميتهت على اإلطالق 

بو قد تستهم  با تستهم  شر4طة   ،

األنشطة  انفيذ  تسه1  بو  تسه1  بو 

املحددة بعاله بو بنهت اجع1  ن املمكن 

حفظ ، بشك1  بتشر بو غير  بتشر ، 

املصتلح التجتر4ة والصنتعية للشركة 

بو  لديهت  جموعة  التي  الشركتت  بو 

عالقة اجتر4ة  عهت..

شترع   5  : عنواا املقر االجتمتعي 

 - 6  عتر4ف  طتأق   11 شتيلة اقت ة 

20390 الدار البيحتء املغرب.
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بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  151.111 
درهم،  قسم كتلتتلي:

السيد ستلم عبد النعيم :  1.511 
حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت و واطن الشركتء :

النعيم  عبد  ستلم  السيد 
فرنست   75000 فرنست  عنوانه)ا( 

فرنست.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
النعيم  عبد  ستلم  السيد 
فرنست   75000 فرنست  عنوانه)ا( 

فرنست
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 11 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

بأر14 1)1) احت رقم 772990.

792I

JBE PARTNERS

فريموف
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

JBE PARTNERS
 11RUE LAFAYETTE IMMB

 CONTINENTAL ETG 5 APPT 17
TANGER ،91111 ، املغرب

فر4موف شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 
 والي اسمتعي1 اقت ة  والي 

اسمتعي1 رقم 22 الطتأق الخت س 
رقم 19  - 90000 طنجة املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
111353

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 11  ترس 
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

فر4موف.
خد ة   : أإيجتز  الشركة  غرض 
بو  الجديدة  املركبتت  وتسليم  نق1 

املستعملة للشركتت واألفراد.
شترع   : االجتمتعي  املقر  عنواا 
اقت ة  والي  اسمتعي1   والي 
الخت س  الطتأق   22 اسمتعي1 رقم 

رقم 19  - 90000 طنجة املغرب.
بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   ربسمتل   بلغ 

درهم،  قسم كتلتتلي:
السيد عرضوا عمر :  500 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :
عنوانه)ا(  عمر  عرضوا  السيد 
 1 زنقة اأن الهيثم عمترة املحمودية 

رقم 13 90000 طنجة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:
السيدة خيتطي اأتستم عنوانه)ا( 
 6 رقم   111 زنقة   2 االدريسية  حي 

90000 طنجة طنجة
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
18  ترس  أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 240504.
793I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

SATINETTE TRANS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

 TANGIER INTERNATIONAL
FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM
 DAR FARAH ( APPT N° 11 ،

91111، TANGER MAROC
SATINETTE TRANS شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 255 

 جمع العرفتا ج ه 20 اقت ة 25 

البطتأق الثتلث رقم 200 - 90000 

طنجة املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

111895

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 25  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.SATINETTE TRANS

النق1   : أإيجتز  الشركة  غرض 

الطرقي الوطني و الدولي للبحلئع.

 255  : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 25 اقت ة   20 ه  ج  العرفتا   جمع 

 90000  -  200 البطتأق الثتلث رقم 

طنجة املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111  : السيد احاللوش هشتم 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد احاللوش هشتم عنوانه)ا( 
زنقة سيدي عمتر رقم 3 جت ع املقراع  

90000 طنجة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد احاللوش هشتم عنوانه)ا( 
زنقة سيدي عمتر رقم 3 جت ع املقراع  

90000 طنجة املغرب.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

بأر14   11 أتتر4خ  أطنجة   التجتر4ة 

1)1) احت رقم 240966.

794I

HISSABAT CONSEIL

FIT CASA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

HISSABAT CONSEIL

 RUE MOHAMED SMIHA ، 77

(1181، CASABLANCA MAROC

FIT CASA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي 5 زنقة 

شتيلة الدار البيحتء  - 20200 الدار 

البيحتء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج1 التجتري : 

496739

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
ام إعداد القتنوا   (1(1 فبراير   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�صي 

املحدودة أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 FIT  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.CASA

فتض   : أإيجتز  الشركة  غرض 

الليتقة  بنواع  راكز  وتشغي1 جميع 

البدنية.
زنقة   5  : االجتمتعي  املقر  عنواا 

شتيلة الدار البيحتء  - 20200 الدار 

البيحتء املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

حصة   450   : نور تليت  الشركة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

200 حصة    : السيد  حب عتدل 

أقيمة 111 درهم للحصة .
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السيدة  نتل املر4ني :  350 حصة 

أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  نور تليت  الشركة 

  8 الطتأق  سميحة  زنقة  حمد   77

20200 الدار البيحتء  املغرب.

السيد  حب عتدل عنوانه)ا( زنقة 

 25 اأو عمرالحترت اقت ة بسمة رقم 

20250 الدار البيحتء  املغرب.

عنوانه)ا(  املر4ني  السيدة  نتل 

 11 شقة   3 زنقة أروكسي1 طتأق   2

20200 الدار البيحتء  املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  املر4ني  السيدة  نتل 

 11 شقة   3 زنقة أروكسي1 طتأق   2

20200 الدار البيحتء  املغرب

املر4ني  نورالدين  السيد  حمد 

اقت ة  2  ترس  28  حج  عنوانه)ا( 

ـ   17 7شقة  طتأق  سلطتا   رس 

الدار   20200 املستشفيتت  حي   18

البيحتء  املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 30 أتتر4خ  أتلدار البيحتء   التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم -.

795I

FLASH ECONOMIE

ASIA PARTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احو14 املقر االجتمتعي للشركة

ASIA PARTS

شركة ذات  سؤولية  حدودة

ربسمتلهت:600000 درهم

 قرهت اإلجتمتعي:11) شترع اأن 

سينت حي الهنتء الدار البيحتء

رقم التقييد في السج1 

التجتري:328523

املؤرخ  العتم  الجمع  أمقت�صى 

بخذ  ام    (1(1 فبراير   04 أتتر4خ 

القرارات التتلية :

احو14 املقر اإلجتمتعي الحتلي  ن 
11) شترع اأن سينت حي الهنتء الدار 
الطتأق األر�صي   59 إلى رقم  البيحتء 
اجزئة  ور4طتنيت املنطقة الصنتعية 

سيدي البرنو�صي  الدار البيحتء
النظتم  4  ن  الفص1  تعدي1 

األست�صي للشركة
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
 22 أتتر4خ  البيحتء  أتلدار  التجتر4ة 

 ترس 1)1) احت رقم 771179

796I

N2M CONSEIL-SARL

MY DECORATION
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, (
 ETAGE N 1 ، 6(111، NADOR

MAROC
MY DECORATION شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشر4ك 

الوحيد
وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 

الحسن االول زنقة 5 رقم 19 الطتأق 
الثتني رقم 4 - 62000 النتظور 

املغرب
اأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 
(1779

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  
القتنوا  إعداد  ام   (1(1 بأر14   02
ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 
الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 MY  : تسميتهت  أمختصر  اإلقتحتء 

.DECORATION
غرض الشركة أإيجتز : - االشغتل 

املختلفة.

- تغليف الجدراا.

- التصدير و االستيراد.

شترع   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

الحسن االول زنقة 5 رقم 19 الطتأق 

النتظور   62000  -  4 رقم  الثتني 

املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : العاللي  حمد  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  العاللي  حمد  السيد 

النتظور   06200 حي ارقتع الغربية  

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  العاللي  حمد  السيد 

النتظور   62000 حي ارقتع الغربية  

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

االأتدائية أتلنتضور  أتتر4خ 11  ترس 

1)1) احت رقم 539.

797I

HOUSSAM EDDINE

كويك ماني
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
اأسيس شركة

HOUSSAM EDDINE

 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN IMM( 1

 ERE ETAGE N 1 PRET DE

 PHARMACIE BAB TOUT ،

93111، TETOUAN MAROC

كو4ك  تني شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي طواأ1 

السفلى قنت الحمتم شترع املنت ة - 

93000 اطواا املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

29037

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 22  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

كو4ك   : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

 تني.

احو14   : أإيجتز  الشركة  غرض 

اال وال.

طواأ1   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

 - املنت ة  شترع  الحمتم  قنت  السفلى 

93000 اطواا املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : السيد سليمتا شقور 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

السيد سليمتا شقور عنوانه)ا( 

شترع جب1 االطلس زنقة افكت رقم18 

93000 اطواا املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

السيد سليمتا شقور عنوانه)ا( 

شترع جب1 االطلس زنقة افكت رقم18 

93000 اطواا املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

30  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتطواا  

1)1) احت رقم 0730.

798I
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fiduconsejo

فواجف
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
افو4ت حصص

fiduconsejo
 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya tetouan ، 93111،
tetouan maroc

فواجف شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 
الحسن التتني واد لو اطواا - 

93000 اطواا املغرب.
افو4ت حصص

رقم التقييد في السج1 التجتري 
.26373

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 
امت   (1(1 )1  ترس  في  املؤرخ 

املصتدقة على :
أيت�صي  )ة( حكيم   افو4ت السيد 
بص1  اجتمتعية  ن  حصة   1.111
)ة(  السيد  لفتئدة   حصة   1.111
)1  ترس  أتتر4خ  العيدي  املصطفى 

.(1(1
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام   
29  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتطواا  

1)1) احت رقم 1113.

799I

fiduconsejo

فواجف
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

fiduconsejo
 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya tetouan ، 93111،
tetouan maroc

فواجف شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت االجتمتعي شترع 
الحسن التتني واد لو اطواا شترع 

الحسن التتني واد لو اطواا 93000 
اطواا املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 

26373

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

ام تغيير   (1(1 )1  ترس  املؤرخ في 

إلى  «فواجف«  الشركة  ن  تسمية 

«نواجير�صي« .

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

29  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتطواا  

1)1) احت رقم 1113.

800I

fiduconsejo

نواجر�صي

شركة ذات  سؤولية  حدودة

 ذات الشر4ك الوحيد

تعييا  سير جديد للشركة

fiduconsejo

 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya tetouan ، 93111،

tetouan maroc

نواجر�صي  شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي شترع 

الحسن التتني واد لو اطواا شترع 

الحسن التتني واد لو اطواا 93000 

اطواا املغرب.

تعييا  سير جديد للشركة

رقم التقييد في السج1 التجتري 

.26373

أمقت�صى الجمع العتم اإلستثنتئي 

ام تعييا  املؤرخ في )1  ترس 1)1) 

السيد)ة(  للشركة  جديد   سير 

العيدي املصطفى كمسير وحيد

ابعت لقبول استقتلة املسير.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

29  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتطواا  

1)1) احت رقم 1113.

811I

fiduconsejo

قصير ابيس
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد

اأسيس شركة

fiduconsejo

 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya tetouan ، 93111،

tetouan maroc

قصير اأيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد

وعنواا  قرهت اإلجتمتعي زنقة 

شكيب ارسالا عمترة 9 ط 3 رقم 11 

اطواا - 93000 اطواا املغرب

اأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشر4ك الوحيد 

رقم التقييد في السج1 التجتري : 

29009

في  عقد  وثق  ؤرخ  أمقت�صى  

ام إعداد القتنوا   (1(1 05  ترس 

ذات  سؤولية  لشركة  األست�صي 

الوحيد  الشر4ك  ذات   حدودة 

أتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر4ك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

قصير   : أمختصر تسميتهت  اإلقتحتء 

اأيس.

اوزيع   : أإيجتز  الشركة  غرض 

التواأ1.

زنقة   : االجتمتعي  املقر  عنواا 

شكيب ارسالا عمترة 9 ط 3 رقم 11 

اطواا - 93000 اطواا املغرب.

بجلهت  اأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 بلغ ربسمتل الشركة:  111.111 

درهم،  قسم كتلتتلي:

 1.111   : قصير  ختلد  السيد 

حصة أقيمة 111 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت و واطن الشركتء :

عنوانه)ا(  قصير   ختلد  السيد 

1  مر  حي الزاو4ة  والي رشيد درب 

املحيق   93000 املحيق   8 رقم   1

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

و واطن  سيري الشركة:

عنوانه)ا(  قصير   ختلد  السيد 

1  مر  حي الزاو4ة  والي رشيد درب 

املحيق   93000 املحيق   8 رقم   1

املغرب

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

26  ترس  أتتر4خ  االأتدائية أتطواا  

1)1) احت رقم 708.

802I

BOUKHRIS &ASSOCIES

E-PICERIE VERTE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشر4ك الوحيد
رفع ربسمتل الشركة

E-PICERIE VERTE

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

شر4ك وحيد أربسمتل 11.311,11) 

درهم

 قرهت االجتمتعي:  تر4نت  ركز 

االعمتل، أرج كريسطتل 1 شترع 

املوحدين، الدار البيحتء

 R.C n°: 387811 -IF n° (1886519

-ICE n°1119717181111((

الشر4ك  قرارات  أموجب  ححر 

الوحيد أتتر4خ 04 فبراير 1)1)، اقرر 

 ت يلي:

أقدر  الشركة  ربسمتل  رفع   -

لرفعه  ن  بلغ  درهم،   2.000.000

 300.000 الى  بلغ  درهم   (11.311

درهم.

- احييا الفصليا 6 و7  ن النظتم 

االست�صي للشركة. 

للنظتم  جديد  نص  اعتمتد   -

األست�صي للشركة.

العتم  الجمع  أموجب  ححر 

فبراير   1( االستثنتئي املنعقد أتتر4خ 

1)1)، اقرر  ت يلي:
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لرفع  النهتئي  االنجتز  -  عتينة 
ربسمتل الشركة عن طر4ق حصص 
درهم،   2.000.000 أقدر  نقدية 
درهم الى   (11.311 لرفعه  ن  بلغ 

 بلغ 300.000 درهم.
-  عتينة احييا الفصليا 6 و7  ن 

النظتم االست�صي للشركة. 
للنظتم  جديد  نص  اعتمتد   -

األست�صي للشركة.
أتلسج1  القتنوني  اإليداع  ام 
التجتري لدى املحكمة التجتر4ة أتلدار 
768691أتتر4خ  عدد  احت  البيحتء 

04  ترس 1)1).
 لخص قصد النشر

803I

BOUKHRIS &ASSOCIES

PROMIL
إعالا  تعدد القرارات

PROMIL S.A
شركة  ستهمة ذات  جلس إدارة 

راسمتلهت 800.000 درهم
 قرهت االجتمتعي: 3)1، شترع 

الحسن الثتني – سيدي أليوط، 
الدار البيحتء

سج1 التجتري عدد 1)8)17
IF N° 18557119

العتم  الجمع  أمقت�صى  ححر 
 ،2020 يوليوز  فتاض  أتتر4خ  العتدي 

اقرر  ت يلي:
احمد  السيد  استقتلة  -  عتينة 

ر�صى شت ي والسيد غتلي لحلو.
كريستوف  السيد  تعييا   -
بلكسندر أيزو والسيدة هدى  ت وني 

أصفتهم  تصرفيا في الشركة.
االجتمتعي  االسم  تغيير  -  عتينة 
شركة  الشركة،  ن  في  ملتصرف 

السعتدة الى سهتم للتأ يا.
الدائم  املمث1  تغيير  -  عتينة 
)السعتدة  للتأ يا  سهتم  لشركة 
حتليت السيدة كوثر جوهرتي  ستأقت( 

كبدي1 للسيد ختلد البوري.
االدارة  أمقت�صى  ححر  جلس 
اقرر   ،2020 يوليوز  فتاض   أتتر4خ 

 ت يلي :

كريستوف  السيد  تعييا   -
عتم  كرئيس  دير  أيزو  بلكسندر 

للشركة.
أتلسج1  القتنوني  اإليداع  ام 
التجتر4ة  املحكمة  لدى  التجتري 
   769659 احت عدد  أتلدار البيحتء 

أتتر4خ 11  ترس 1)1).
 لخص قصد النشر

804I

REVIALIS MAROC
شركة  ستهمة

ربسمتلهت 300.000 درهم
املقر الرئيس : الشطر 23، املنطقة 
الصنتعية لحد السوالم، إقليم 

سطتت
السج1 التجتري رقم 8203 

التعر4ف الحر4بي رقم 11169117، 
رقم التعر4ف املوحد للمقتولة 

111518139111171
احو14 الشركة إلى شركة ذات 
 سؤولية  حدودة بشر4ك وحيد
اوقف فترة انتداب املتصرفيا

تعييا املسير
الجمع  أموجب  ححر   : بوال 
أتتر4خ املنعقد  االستثنتئي   العتم 
)1 ينتير 1)1)، قرر  ستهمو شركة 

ر4فيتليس  تروك  تيلي :
املستهمة  شركة  احو14   - ب 
ذات  شركة  إلى  حتليت  املوجودة 

 سؤولية  حدودة بشر4ك وحيد ؛
األست�صي  النظتم  اعتمتد   - ب 
ذات  شركة  شك1  على  الجديد 

 سؤولية  حدودة بشر4ك وحيد.
فترة  اوقف  على  اإلشهتد   - ت 

انتداب املتصرفيا.
ثتنيت : قرر الشر4ك الوحيد تعييا 
السيد هوبير  تري لوي بليفسن دو 
أوارودوا داسيي أصفته  سيرا ملدة 

ثالث سنوات.
لدى  القتنوني  اإليداع  ام   : ثتلثت 
أتتر4خ أبرشيد  االأتدائية   املحكمة 

9 فبراير 1)1) احت رقم 159.
للخالصة والتذكير
الرئيس املدير العتم

805 I

 SOCIETE MAROCAINE
 D’IMPRESSION ET DE

CARTONNAGE
شركة ذات  سؤولية  حدودة 

بشر4ك وحيد، ربسمتلهت 3.000.000 
درهم

 قرهت الرئي�صي أتملنطقة الصنتعية 
بوالد رحو – سيدي  عروف - الدار 

البيحتء
السج1 التجتري رقم 113.)11 – 
التعر4ف الحر4بي رقم )111167 
– التعر4ف املوحد للمقتولة رقم 

 1115(11111111(1
 اقديمتت املشتركة

احييا النظتم األست�صي
العتم  الجمع  على  ححر  أنتء 
 ،(1(1 ينتير   31 أتتر4خ  االستثنتئي 
«للشركة  الوحيد  الشر4ك  قتم 

املغربية للطبتعة والكرطوا«:
أتإلشهتد على عملية التقديمة  ب . 
«ج.ب.ت.  شركة  لفتئدة  املنجزة 
أتتر4خ  ش.ذ.م.م.«  إنفيست 
امث1  جموع  والتي   (8/11/(1(1
في الشركة وذلك   شتركتت الشركتء 

كمت يلي:
السيد عبد الرحمتا أن جلوا   -

التو4مي = 111.)1حصة؛
السيد عتدل أن جلوا التو4مي    -

= 3.000 حصة
 5.624 - السيد بحمد التتزي   =  

حصة؛
- السيد  حمد التتزي     = 2.624 

حصة؛
- السيدة لطيفة العراقي الحسيني 

= 1.511 حصة؛
 1.31(  = السيدة نبيلة التتزي    -

حصة؛
 1.31(  = التتزي   السيدة هنتء   -

حصة؛
- السيدة فحيلة التتزي  = )1.31 

حصة؛
السيدة  ينة التتزي   = )1.31   -

حصة؛
املجموع   = 30.000 حصة.

العت ة  الصيتغة  أإعتدة  ب . 

للنظتم األست�صي في شك1 شركة ذات 

 سؤولية  حدودة بشر4ك وحيد.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

 18 أتتر4خ  البيحتء  أتلدار  التجتر4ة 

فبراير 1)1) احت عدد 766336.
للخالصة والتذكير 

املسير

806 I

IFNI IMMOBILIER
شركة ذات  سؤولية  حدودة 

بشر4ك وحيد

 ربسمتلهت 111.111 درهم

 قرهت الرئي�صي أتملنطقة الصنتعية 

بوالد رحو – سيدي  عروف - الدار 

البيحتء

السج1 التجتري رقم 85).7)1– 

التعر4ف الحر4بي رقم 511111)– 

التعر4ف املوحد للمقتولة رقم 

11163(938111181

اقديمتت املشتركة
احييا النظتم األست�صي

العتم  الجمع  على  ححر  أنتء 

 ،(1(1 ينتير   31 أتتر4خ  االستثنتئي 

«إفني  لشركة  الوحيد  الشر4ك  قتم 

إيموبيلي«:

أتإلشهتد على عملية التقديمة  ب . 

«ج.ب.ت.  شركة  لفتئدة  املنجزة 

أتتر4خ  ش.ذ.م.م.«  إنفيست 

امث1  جموع  والتي   (8/11/(1(1

في الشركة وذلك   شتركتت الشركتء 

كمت يلي:
السيد عبد الرحمتا أن جلوا   -

التو4مي = 500 حصة؛

 119  = التتزي  بحمد  السيد   -

حصة؛

 119  = التتزي  السيد  حمد   -

حصة؛

- السيدة لطيفة العراقي الحسيني                  

= 66 حصة؛

 54  = التتزي  نبيلة  السيدة   -

حصة؛
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- السيدة هنتء التتزي = 54 حصة؛

 54  = التتزي  فحيلة  السيدة   -

حصة؛

- السيدة  ينة التتزي = 54 حصة.

 املجموع = 1.111 حصة.

العت ة  الصيتغة  أإعتدة  ب . 

للنظتم األست�صي في شك1 شركة ذات 

 سؤولية  حدودة بشر4ك وحيد.

أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 

أتتر4خ البيحتء  أتلدار   التجتر4ة 

 18 فبراير 1)1) احت عدد 766337.

للخالصة والتذكير

املسير

807 I

 NOUVELLE SOCIÉTÉ

MAROCAINE DE LAQUAGE
شركة ذات  سؤولية  حدودة، 

ربسمتلهت 3.000.000 درهم

 قرهت الرئي�صي أتملنطقة الصنتعية 

بوالد رحو – سيدي  عروف - الدار 

البيحتء

السج1 التجتري رقم 28.995 – 

التعر4ف الحر4بي رقم 15)511)1 

– التعر4ف املوحد للمقتولة 
رقم 3185111119)1115

اقديمتت املشتركة
احييا النظتم األست�صي

العتم  الجمع  على  ححر  أنتء 

 ،(1(1 ينتير   31 أتتر4خ  االستثنتئي 

«للشركة  الوحيد  الشر4ك  قتم 

الجديدة املغربية للصق1«:

أتإلشهتد على عملية التقديمة  ب . 

«ج.ب.ت.  شركة  لفتئدة  املنجزة 

أتتر4خ  ش.ذ.م.م.«  إنفيست 

امث1  جموع  والتي   (8/11/(1(1

في الشركة وذلك   شتركتت الشركتء 

كمت يلي :

السيد عبد الرحمتا أن جلوا   -

التو4مي = 4.800 حصة؛

- السيد عتد ل أن جلوا التو4مي         

= 11).1 حصة

 2.250  = التتزي  بحمد  السيد   -

حصة؛

 1.151  = التتزي  السيد  حمد   -

حصة؛

- السيدة لطيفة العراقي الحسيني         

= 600 حصة؛

 525  = التتزي  نبيلة  السيدة   -
حصة؛

 525  = التتزي  هنتء  السيدة   -
حصة؛

 525  = التتزي  السيدة فحيلة   -
حصة؛

 525  = التتزي  السيدة  ينة   -
حصة؛

املجموع = 111.)1 حصة.
العت ة  الصيتغة  أإعتدة  ب . 
للنظتم األست�صي في شك1 شركة ذات 

 سؤولية  حدودة بشر4ك وحيد.
أتملحكمة  القتنوني  اإليداع  ام 
أتتر4خ البيحتء  أتلدار   التجتر4ة 
 18 فبراير 1)1) احت عدد 766335.

للخالصة والتذكير
املسير

808 I
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املحكمة التجارية بالرباط
شعبة  عتلجة صعوبة املقتولة
 لف تسو4ة قحتئية لشركة 

FACONEX فتكونيكس
 لف رقم 1/8)1)
حستب رقم : 76

إشعتر
عن  الصتدر  الحكم  أمقت�صى 
أتتر4خ أتلربتط  التجتر4ة   املحكمة 
التجتري  امللف  في   (1(1 25  ترس 
رقم  حكم   (1(1/831(/6 رقم 

.(1(1/18
قحت املحكمة التجتر4ة أتلربتط 
القحتئية  التسو4ة  أفتض  سطرة 
 FACONEX فتكونيكس  لشركة 
اعتيق  عيا  الصنتعي  أتلحي  الكتئنة 

اجزئة  بروكة رقم 7 امترة.
لدى  التجتري  أتلسج1  املسجلة 
املحكمة التجتر4ة أتلربتط احت رقم 

.7(317
أتحديد اتر4خ التوقف عن الدفع 

في 18 شهرا الستأقة لهذا الحكم.
قتضيت  عبو  ليلى  السيدة  أتعييا 
سيمي1  صبتح  والسيدة   نتدأت 

قتضيت  نتدأت أتلنيتأة.
سحنوا  الحق  عبد  والسيد 
سنديكت  كلفت أمراقبة عمليتت تسيير 

املقتولة.
الحكم  هذا  أكوا  والتصرح 
أقوة  املعج1  أتلنفتذ   شمول 

القتنوا.
الدائنيا  فتملطلوب  ن  وعليه 
املعيا  للسنديك  أديونهم  التصر4ض 
املبتلغ  ضمن قتئمة  وقعة اتحمن 
املطلوبة  رفقة أتلوثتئق وذلك داخ1 
نشر  اتر4خ  اأتداء  ن  شهر4ن  بج1 
الرسمية  ع  أتلجر4دة  اإلشعتر  هذا 
أتلنسبة  بشهر4ن  األج1  هذا  امديد 
إلى الدائنيا القتطنيا خترج اململكة 
584 و720  ن  املغربية طبقت للمواد 

 دونة التجترة.
عن رئيس  صلحة كتتأة الحبط

56

املحكمة التجتر4ة أتلربتط
شعبة  عتلجة صعوبة املقتولة

 لف تسو4ة قحتئية لشركة جمع 
واحو14 الحليب املنتصرة 

أتختصتر صوطرالي
 لف رقم : 1/7)1)
رقم الحستب : 74

إشعتر
عن  الصتدر  الحكم  أمقت�صى 
أتتر4خ  أتلربتط  التجتر4ة   املحكمة 
التجتري  امللف  في   (1(1 25  ترس 
رقم  حكم   (1(1/831(/9 رقم 
التجتر4ة  قحت املحكمة   (1(1/16
التسو4ة  أفتض  سطرة  أتلربتط 
واحو14  جمع  لشركة  القحتئية 
أتختصتر  املنتصرة  الحليب 
أتلسج1  املسجلة  «صوطرالي« 
االأتدائية  املحكمة  لدى  التجتري 
الكتئن   (8119 أتلقنيطرة احت رقم 
الطر4ق   18 أكلم  االجتمتعي   قرهت 

الثتنو4ة 206 املنتصرة، القنيطرة.
وبتحديد اتر4خ التوقف عن الدفع 

في 17 بغسطس 2020.
صبتح  سيمي1  السيدة  وبتعييا 
عبو  ليلى  والسيدة  قتضية  نتدأة 

قتضية للنيتأة عنهت.
والخبير هشتم أنعبد هللا سنديكت 

 كلفت أمراقبة تسيير املقتولة.
الحكم  هذا  أكوا  والتصر4ض 
أقوة  املعج1  أتلنفتذ   شمول 

القتنوا.
الدائنيا  فتملطلوب  ن  وعليه 
املعيا  للسنديك  أديونهم  التصر4ض 
املبتلغ  ضمن قتئمة  وقعة اتحمن 
املطلوبة  رفقة أتلوثتئق وذلك داخ1 
نشر  اتر4خ  اأتداء  ن  شهر4ن  بج1 
الرسمية  ع  أتلجر4دة  اإلشعتر  هذا 
أتلنسبة  بشهر4ن  األج1  هذا  امديد 
إلى الدائنيا القتطنيا خترج اململكة 
720  ن   ،584 املغربية طبقت للمواد 

 دونة التجترة.
عن رئيس  صلحة كتتأة الحبط

57

املحكمة التجتر4ة أتلربتط

 لف رقم : 1/06)1)

حستب رقم 3186

شركة   : األول  الطرف 

.BOUREGREG TRAVEL

ختلد زكو4رة،   : القتنوني   سيرهت 

الوطنية  التعر4ف  البطتقة  رقم 

A794748،  غربية الجنسية.

الطرف الثتني :

 BOUREGREG TRAVEL شركة 

TOURS EVENTS،  سيرهت القتنوني 

لبطتقة  الحت 1  يوسف،  دكتلي 

 ،SH80075  : الوطنية  التعر4ف 

 غربية الجنسية.

 TRANSPORT  : التجتري  األص1 

.DE VOYAGEUR

العنواا : 2 شترع ا ير  والي عبد 

هللا رقم 11 حستا، الربتط.

رقم السج1 التجتري : 60649.

أمصلحة  التعرضتت  وستقب1 

التجتر4ة  أتملحكمة  التجتري  السج1 

أتلربتط إلى غتية خمسة عشرة )15) 

يو ت  ن صدور اإلعالا الثتني.

اإلعالا الثتني
عن رئيس  صلحة السج1 التجتري

11 مكرر

املحكمة التجتر4ة أتلربتط

 لف رقم 1/18)1)

حستب رقم : 3387

 RABAT شركة   : األول  الطرف 

.DAR LFAKIA SARL

 سيرهت القتنوني : نبي1 عيوش.

الوطنية  التعر4ف  البطتقة  رقم 

C340684،  غربي الجنسية.

الطرف الثتني :

.RIAD L’HAMMA SARL شركة

الحق  عبد   : القتنوني   سيرهت 

طالي.

الوطنية  التعر4ف  البطتقة  رقم 

A138(11،  غربي الجنسية.

الفواكه  أيع   : التجتري  األص1 

الجتفة والشوكوالت.

ستحة   5 الربتط   : العنواا 

الجوالا، حستا الربتط.

رقم السج1 التجتري : 77807.

أمصلحة  التعرضتت  وستقب1 

التجتر4ة  أتملحكمة  التجتري  السج1 

أتلربتط إلى غتية خمسة عشرة )15) 

يو ت  ن صدور اإلعالا الثتني.

اإلعالا الثتني
رئيس  صلحة السج1 التجتري

12 مكرر

املحكمة التجتر4ة أتلربتط

 لف رقم : 1)1)/19

حستب رقم 3395

الطرف األول :  حمد املودا،  رقم 

 ،P18196 البطتقة التعر4ف الوطنية

 غربي الجنسية.

الطرف الثتني :

لبطتقة  الحت 1  املودا،  احمد 

التعر4ف الوطنية : P31869،  غربي 

الجنسية.

بجزاء  أيع   : التجتري  األص1 

الدراجتت.

رقم  عمترة الغندوري،   : العنواا 

)1  ح1 7 شترع اتدلة، الربتط.

رقم السج1 التجتري : 71)115.

أمصلحة  التعرضتت  وستقب1 

التجتر4ة  أتملحكمة  التجتري  السج1 

أتلربتط إلى غتية خمسة عشرة )15) 

يو ت  ن صدور اإلعالا الثتني.

اإلعالا الثتني
رئيس  صلحة السج1 التجتري

13 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية
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املحكمة التجتر4ة أتلربتط

 لف رقم 1)/1)1)

حستب رقم : 3432

فتطمة،  حركتت   : األول  الطرف 

الوطنية  التعر4ف  البطتقة  رقم 

A532852،  غربية الجنسية.

شنتق،  رشيد   : الثتني  الطرف 

الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  الحت 1 

رقم A736538،  غربي الجنسية.

األص1 التجتري : صتلوا الحالقة.

زنقة  والي   42  : العنواا 

اسمتعي1 حستا الربتط.

رقم السج1 التجتري : 72822.

أمصلحة  التعرضتت  وستقب1 

التجتر4ة  أتملحكمة  التجتري  السج1 

أتلربتط إلى غتية خمسة عشرة )15) 

يو ت  ن صدور اإلعالا الثتني.

اإلعالا الثتني
رئيس  صلحة السج1 التجتري

128 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
أيع بص1 اجتري

 لف رقم 1)/1)1)

حستب رقم : 1691

القته اوثيقي  عقد   أمقت�صى 

أمكنتس  كربوز  وثقة  حنتا  ذة 

أتتر4خ 15  ترس 2020 أتعت السيدة 

الحت لة  عمري  شرقتوي  خديجة 

ب.ت.و رقم I118789 الستكنة ب 11 

اجزئة عرصة الكبير الطتأق 5 الشقة 

11 املعتر4ف الدار البيحتء.

الحت لة  أنتنة  سلوى  للسيدة 

ب.ت.و رقم D475422 الستكنة رقم 

زنقة الشهيد عبد الواحد العراقي   7

قد تء املحتربيا ب م ع  كنتس.

املستعم1  التجتري  األص1 

 PHARMACIE كصيدلية احم1 اسم

يعقوب   9 الكتئن   DES URGENCES

املسج1  ج  كنتس  م  املنصور 

 28352 أتلسج1 التجتري احت رقم 

وام احديد قيمته أثمن إجمتلي قدره 

11.111).1 درهم.

لذلك فإا جميع التعرضتت يجب 

أتملحكمة  الحبط  أكتتأة  با اوضع 

التجتر4ة أمكنتس داخ1 بج1 خمسة 

صدور  اتر4خ  يو ت  ن   )15( عشر 

النشرة الثتنية.

النشرة األولى

عن رئيس كتتأة الحبط

املحكمة التجتر4ة أمكنتس

61 مكرر

املحكمة التجتر4ة أمكنتس

احو14 شخص طبيعي إلى شخص 

 عنوي
 لف عدد : 1/11)1)

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 

11 فبراير 1)1).

ام احو14 الشخص الذاتي فؤاد 

التعر4ف  لبطتقة  الحت 1  غالب 

واملسج1   C338737 عدد  الوطنية 

 40746 أتلسج1 التجتري احت رقم 

 STE إلى شخص  عنوي احت اسم 

 PHARMACIE CLINIQUE DE

MEKNES SARL AU شركة في طور 

 438 رقم  الكتئن  قرهت  التأسيس 

شترع أير بنزاراا م ج  كنتس.

التجتري  األص1  اقييم  ام  وقد 

أقيمة 2300000 درهم.

لذلك فإا جميع التعرضتت يجب 

أتملحكمة  الحبط  أكتتأة  با اوضع 

التجتر4ة أمكنتس داخ1 بج1 خسة 

صدور  اتر4خ  يو ت  ن   )15( عشر 

النشرة الثتنية.

النشرة الثتنية

عن رئيس كتتأة الحبط أتملحكة التجتر4ة 

17 مكرر

املحكمة التجتر4ة أمكنتس

احو14 شخص طبيعي إلى شخص 
 عنوي

 لف رقم )1/1)1)

في عرفي  ؤرخ  عقد   أمقت�صى 

احو14  ام   (1(1 فبراير   11

ادري�صي  ا ينة  الذاتي  الشخص 

التعر4ف  لبطتقة  الحت لة  أوطيبي 

واملسجلة   C199117 رقم  الوطنية 

 54440 أتلسج1 التجتري احت رقم 

اسم  احت  شخص  عنوي  إلى 

 STE PHARMACIE MICHLIFEN
D’IFRANE SARL AU شركة في طور 

 IFRANE 7 التأسيس الكتئن  قرهت أـ

.RUE DES ERABLES
التجتري  األص1  اقييم  ام  وقد 

أقيمة 1.811.111 درهم.

لذلك فإا جميع التعرضتت يجب 

أتملحكمة  الحبط  أكتتأة  با اوضع 

التجتر4ة أمكنتس داخ1 بج1 خمسة 
صدور  اتر4خ  يو ت  ن   )15( عشر 

النشرة الثتنية.

النشرة الثتنية
عن رئيس كتتأة الحبط

املحكمة التجتر4ة أمكنتس

18 مكرر

املحكمة التجتر4ة أمكنتس

احو14 شخص طبيعي إلى شخص 
 عنوي

 لف رقم 1/11)1)

حستب 1671

في عرفي  ؤرخ  عقد   أمقت�صى 

16 فبراير 1)1) ام احو14 الشخص 

الذاتي املهداوي  ر4م الحت لة لبطتقة 

 D191713 رقم  الوطنية  التعر4ف 

احت  التجتري  أتلسج1  واملسجلة 
رقم 44094 إلى شخص  عنوي احت 

 PHARMACIE AL HAY EM اسم 

شركة في طور التأسيس   SARL AU

أـحي األ 1 زنقة فتس  الكتئن  قرهت 
رقم 156 ويسالا  كنتس.

التجتري  األص1  اقييم  ام  وقد 

أقيمة 1.811.111 درهم.

لذلك فإا جميع التعرضتت يجب 

أتملحكمة  الحبط  أكتتأة  با اوضع 

التجتر4ة أمكنتس داخ1 بج1 خمسة 
صدور  اتر4خ  يو ت  ن   )15( عشر 

النشرة الثتنية.

النشرة الثتنية
عن رئيس كتتأة الحبط

املحكمة التجتر4ة أمكنتس

19 مكرر

املحكمة التجتر4ة أمكنتس

احو14 شخص طبيعي إلى شخص 
 عنوي

 لف رقم 1/15)1)

حستب 1671

في عرفي  ؤرخ  عقد   أمقت�صى 

24 فبراير 1)1) ام احو14 الشخص 

الذاتي هند القمحي الحت لة لبطتقة 

 D552824 رقم  الوطنية  التعر4ف 

احت  التجتري  أتلسج1  واملسجلة 
رقم 13151 إلى شخص  عنوي احت 

 PHARMACIE ELKAMHI اسم 

شركة في طور التأسيس   SARL AU

الكتئن  قرهت أـ 135 شترع السعدييا 

البستايا  كنتس.
التجتري  األص1  اقييم  ام  وقد 

أقيمة 700.000 درهم.

لذلك فإا جميع التعرضتت يجب 

أتملحكمة  الحبط  أكتتأة  با اوضع 

التجتر4ة أمكنتس داخ1 بج1 خمسة 
صدور  اتر4خ  يو ت  ن   )15( عشر 

النشرة الثتنية.

النشرة الثتنية
عن رئيس كتتأة الحبط

املحكمة التجتر4ة أمكنتس

20 مكرر

املحكمة التجتر4ة أمكنتس

احو14 شخص طبيعي إلى شخص 
 عنوي

 لف رقم 1/16)1)

حستب 1669

في عرفي  ؤرخ  عقد   أمقت�صى 

15 فبراير 1)1) ام احو14 الشخص 

الذاتي سميرة ودغيري الحت لة لبطتقة
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 D404755 رقم  الوطنية  التعر4ف   
احت  التجتري  أتلسج1  واملسجلة 
رقم 39744 إلى شخص  عنوي احت 
 PHARMACIE RAS - JERRI اسم 
شركة في طور التأسيس   SARL AU
جيري  راس   1( رقم  الكتئن  قرهت 

املركز الحتجب.
التجتري  األص1  اقييم  ام  وقد 

أقيمة 1.811.111 درهم.
لذلك فإا جميع التعرضتت يجب 
أتملحكمة  الحبط  أكتتأة  با اوضع 
التجتر4ة أمكنتس داخ1 بج1 خمسة 
صدور  اتر4خ  يو ت  ن   )15( عشر 

النشرة الثتنية.
النشرة الثتنية

عن رئيس كتتأة الحبط
املحكمة التجتر4ة أمكنتس

21 مكرر

املحكمة التجتر4ة أمكنتس
احو14 شخص طبيعي إلى شخص 

 عنوي
 لف رقم 1)1)/17

حستب 1671
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 
ام احو14 الشخص   ،(1(1/1(/11
الحت لة  العمتري  فدوى  الداتي 
عدد  الوطنية  التعر4ف  لبطتقة 
أتلسج1  ,املسجلة   X179(51
 58116 عدد  احت  التجتري 
اسم  احت  شخص  عنوي  إلى 
 PHARMACIE SOLFAMI SARL
AU شركة في طور التأسيس، الكتئن 
 قرهت 1 - 2 عمترة ب 24 البستتا 2 

ويسالا -  كنتس.
التجتري  األص1  اقييم  ام  وقد 

أقيمة 1111111 درهم.
لذلك فإا جميع التعرضتت يجب 
أتملحكمة  الحبط  أكتتأة  اا اوضع 
التجتر4ة أمكنتس داخ1 بج1 خمسة 
صدور  اتر4خ  يو ت  ن   )15( عشر 

النشرة الثتنية.
النشرة الثتنية

عن رئيس كتتأة الحبط
املحكمة التجتر4ة أمكنتس

121 مكرر

املحكمة التجتر4ة أمكنتس

احو14 شخص طبيعي إلى شخص 
 عنوي

 لف رقم 1)1)/20

حستب 1679

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 

ام احو14 الشخص   ،(1(1/1(/((

الذاتي هداا  حمد الحت لة لبطتقة 

 D116183 عدد  الوطنية  التعر4ف 

احت  التجتري  أتلسج1  واملسج1 
شخص  عنوي  إلى   30450 عدد 

 PHARMACIE EL اسم  احت 

MENZEH HM SARL AU شركة في 

الكتئن  قرهت شترع  طور التأسيس، 

الوزاني  لحسن  حي  الفت�صي  عالل 

قد تء املحتربيا -  كنتس.
التجتري  األص1  اقييم  ام  وقد 

أقيمة 2.000.000 درهم.

لذلك فإا جميع التعرضتت يجب 

أتملحكمة  الحبط  أكتتأة  اا اوضع 

التجتر4ة أمكنتس داخ1 بج1 خمسة 
صدور  اتر4خ  يو ت  ن   )15( عشر 

النشرة الثتنية.

النشرة الثتنية
عن رئيس كتتأة الحبط

املحكمة التجتر4ة أمكنتس

122 مكرر

املحكمة التجتر4ة أمكنتس

احو14 شخص طبيعي إلى شخص 
 عنوي

 لف رقم 1)1)/19

حستب 1677

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 

ام احو14 الشخص   ،(1(1/1(/((

الحت 1  عشيق  عمر  الذاتي  والي 

عدد  الوطنية  التعر4ف  لبطتقة 
V62640 واملسجلة أتلسج1 التجتري 

شخص  إلى   35350 عدد  احت 

 PHARMACIE EL عنوي احت اسم 

شركة   JAMAA ROUA SARL AU

الكتئن  قرهت 11  في طور التأسيس، 

الحيتني  احمد  حي  الشتو4ة  شترع 

 كنتس.

التجتري  األص1  اقييم  ام  وقد 
أقيمة 1.111.111 درهم.

لذلك فإا جميع التعرضتت يجب 
أتملحكمة  الحبط  أكتتأة  اا اوضع 
التجتر4ة أمكنتس داخ1 بج1 خمسة 
صدور  اتر4خ  يو ت  ن   )15( عشر 

النشرة الثتنية.
النشرة الثتنية

عن رئيس كتتأة الحبط
املحكمة التجتر4ة أمكنتس

123 مكرر

املحكمة التجتر4ة أمكنتس
احو14 شخص طبيعي إلى شخص 

 عنوي
 لف رقم 1)1)/18

حستب 1675
في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 
ام احو14 الشخص   ،(1(1/1(/18
الذاتي زكية الشتفعي الحت لة لبطتقة 
 AB43452 عدد  الوطنية  التعر4ف 
احت  التجتري  أتلسج1  واملسجلة 
عدد 35348 إلى شخص  عنوي احت 
 PHARMACIE AZZAHRA اسم 
طور  في  شركة   TOLAL SARL AU
التأسيس، الكتئن  قرهت شترع 5  رقم 

11 اوالل -  كنتس.
التجتري  األص1  اقييم  ام  وقد 

أقيمة 1.511.111 درهم.
لذلك فإا جميع التعرضتت يجب 
أتملحكمة  الحبط  أكتتأة  اا اوضع 
التجتر4ة أمكنتس داخ1 بج1 خمسة 
صدور  اتر4خ  يو ت  ن   )15( عشر 

النشرة الثتنية.
النشرة الثتنية

عن رئيس كتتأة الحبط
املحكمة التجتر4ة أمكنتس

124 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
 كتب صعوبتت املقتولة

فتض  سطرة التصفية القحتئية
 في  واجهة شركة  تايريو عيا دادة
MATERIAUX AIN DADDA في 

شخص م.ق
 لف رقم  : 1)1)/28/8302

اشعتر

  (1(1/(3 رقم  الحكم  أمقت�صى 
 (1(1 16  ترس  أتتر4خ  الصتدر 
رقم  املقتولة  صعوبتت  في  لف 
املحكمة  قحت   (1(1/831(/(8

التجتر4ة أمراكش :
أفتض  سطرة التسو4ة القحتئية 
في  واجهة شركة  تايريو عيا دادة 
في   MATERIAUX AIN DADDA
أتلسج1  املسجلة  م.ق  شخص 
التجتر4ة  املحكمة  لدى  التجتري 

أمراكش احت رقم 28865.
واحديد اتر4خ التوقف عن الدفع 

في 18 شهرا الستأقة لهذا الحكم.
الرحيم  عبد   : السيد  وعينت 
اسميض قتضيت  نتدأت والسيد  حمد 

أنجلوا نتئبت عنه.
والسيد :  حمد السكوري والكتئن 
ب عمترة التيسير الطتأق االول رقم 3 
زنقة لكبير أن أوعزة حي يوسف أن 

اتشفيا طر4ق اتركة  راكش.
الدائنيا  فتملطلوب  ن  عليه 
املعيا  للسنديك  أديونهم  التصر4ض 
املبتلغ  ضمن قتئمة  وقعة اتحمن 
وذلك  أتلوثتئق  املطلوبة  رفقة 
اتر4خ نشر  داخ1 اج1 شهر4ن،  ن 
هذا االشعتر أتلجر4دة الرسمية طبقت 
و720   719  ،584 املواد  ملقتحيتت  

 ن  دونة التجترة.
حرر أتتر4خ 16  ترس 1)1)

عن رئيس  صلحة كتتأة الحبط
يمدد هذا االج1 بشهر4ن أتلنسبة للدائنيا 

القتطنيا خترج اململكة املغربية

3

املحكمة التجتر4ة أمراكش
 لف رقم : 1)1)/44
حستب رقم : 971)

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 
أمراكش  و سج1   (1(1 فبراير   1(

أتتر4خ 25 فبراير 1)1).
حنتا  قز4بري  السيدة  قد ت 
الوطنية  التعر4ف  لبطتقة   الحت لة 

.EE515(52 رقم
جميع االص1 التجتري الكتئن ب : 
املح1 رقم 7 عمترة 1 ألوك B1،اقت ة 
لصيدلية،  واملعد  سلمى،  راكش 
احت  التجتري  أتلسج1  واملسج1 
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رقم 6)55)1 أجميع عنتصره املتدية 
درهم   1.311.111 أمبلغ  واملعنو4ة 
 PHARMACIE شركة  في  حصة 

.KEZEBRI
اعاله  املذكور  البتئع  دائني  فعلى 
قسم  الى  أتعرضتتهم  يتقد وا  با 
التجتر4ة  أتملحكمة  التجتري  السج1 
أمراكش داخ1 اج1 يتبدى  ن اتر4خ 
نشر االعالا االول و4نتهي في اليوم 15 

عشر  ن نشر االعالت الثتني.
االعالا االول

عن رئيس كتتأة الحبط

4 مكرر

املحكمة التجتر4ة أمراكش
 لف رقم : 1)1)/45
حستب رقم : 2972

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 
أمراكش  و سج1   (1(1 فبراير   1(

أتتر4خ 25 فبراير 1)1).
قدم السيد كروم ختلد الحت لة 
رقم  الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  

.PB85459
جميع االص1 التجتري الكتئن ب 
: املح1 رقم 1  سجد الهنت دوار الهنت 
واملعد  لوداية،  راكش  تسلطتنت 
لصيدلية واملسج1 أتلسج1 التجتري 
أجميع عنتصره   113811 احت رقم 
 3.000.000 أمبلغ  واملعنو4ة  املتدية 
 PHARMACIE درهم حصة في شركة

.AL HANNA MARRAKECH
اعاله  املذكور  البتئع  دائني  فعلى 
قسم  الى  أتعرضتتهم  يتقد وا  با 
التجتر4ة  أتملحكمة  التجتري  السج1 
أمراكش داخ1 اج1 يتبدى  ن اتر4خ 
نشر االعالا االول و4نتهي في اليوم 15 

عشر  ن نشر االعالت الثتني.
االعالا االول

عن رئيس كتتأة الحبط

5 مكرر

املحكمة التجتر4ة أمراكش
 لف رقم : 1)1)/46
حستب رقم : 2983

في عرفي  ؤرخ  عقد   أمقت�صى 
أمراكش  و سج1   (1(1 فبراير   2  

السيد  قدم   (1(1 فبراير   8 أتتر4خ 
الحت لة  الحت 1  اجروض  حمد 
رقم  الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  
الحوز  فتضمة  بستي   ،E1(1315
والستكن أدوار اغر تا ستي فتضمة 

اور4كة احنتوت الحوز  راكش.
 TRANS ATLAS لشركة 

.NEGOCE SARL AU
أدوار  االجتمتعي  الكتئن   قرهت 
اغر تا ستي فتضمة اور4كة احنتوت 

الحوز في طور التأسيس.
املسج1  التجتري  االص1  جميع 
أدوار  الكتئن   115(31 رقم  احت 
اغر تا ستي فتضمة اور4كة احنتوت 
وبعمتل  الحوز واملعد كشركة للبنتء 
واملسج1  املختلفة  االنشتءات 
عنتصره  أجميع  التجتري  أتلسج1 
املتدية واملعنو4ة كحصة في الشركة 

قوم أمبلغ 358.300 درهمت.
فعلى دائني   قدم الحصة املذكور 
الى  أتصر4حتتهم  يتقد وا  با  بعاله 
أمحكمة  التجتري  السج1  قسم 
التجتر4ة أمراكش داخ1 اج1 يبتدئ 
 ن اتر4خ نشر االعالا االول و4نتهي 
عشر  ن نشر االعالا   15 اليوم  في 

الثتني.
االعالا االول

عن رئيس كتتأة الحبط

6 مكرر

املحكمة التجتر4ة أمراكش
 لف رقم : 1)1)/47
حستب رقم : 2990

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 
 (1(1 ينتير  و5   2020 ديسمبر   18
فبراير   9 أتتر4خ  أمراكش  واملسج1 
ا ر   ،8842 رقم  احت   ،(1(1
أتستخالص رقم 7566، اوصي1 رقم 
3300، وهبت السيدة  عالل الهتم،  
أتتر4خ  املزدادة  الجنسية،   غربية 
الحت لة  أمراكش،   1971 بأر14   3
رقم  الوطنية  التعر4ف  لبطتقة 
E399028، الستكنة أت ر شيش زنقة 

الكتبية رقم 62 أمراكش.
االص1  في  حصصهت   جموع 
التجتري الكتئن بسوق الجوطية رقم 

أتملحكمة  واملسج1  أمراكش   139
التجتر4ة أمراكش : في سجلهت التجتري  
أتلحر4بة  واملسج1   ،74560 رقم 
 15737181 رقم  احت  املهنية 
 15((7813 والتعر4ف الجبتئي رقم 
وذلك  )أيع الزرابي الصوفية(  هدفه 

لفتئدة :
شكيب،  غربي  السيد  عالل 
6  ترس  أتتر4خ  املزداد  الجنسية، 
لبطتقة  الحت 1  أمراكس،   1969
 ،E273399 رقم  الوطنية  التعر4ف 
القر4ة   191 أوعزة  أدار  الستكن 
السعودية  زنقة  النموذجية 

الدارالبيحتء.
أيا  والترا�صي  االافتق  ام  فلقد 
الطرفيا و ن اج1  صلحة التسجي1 
فتا الهبة املحددة اعاله ام اقو4مهت 

أمبلغ  تلي قدره 111.111 درهم.
فعلى دائني البتلغ املذكور اعاله اا 
يتقد وا أتعرضتتهم الى قسم السج1 
التجتري أتملحكمة التجتر4ة أمراكش 
نشر  اتر4خ  يبتدئ  ن  اج1  داخ1 
االعالا و4نتهي في اليوم 15 عشر  ن 

نشر االعالا الثتني.
االعالا االول

عن رئيس كتتأة الحبط

7 مكرر

املحكمة التجتر4ة أمراكش
 لف رقم : 1)1)/48
حستب رقم : 2993

أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ في )1 
بكتوبر 2020 واملسج1 في 1) اكتوبر 

2020، احت املرجع التتلية :
 : املداخي1  كنتش 
ا ر   -  (1(1116((711171
اوصي1  أتستخالص 1)1)/51169، 

االداء 113111119)1)1).
 EL املسمتة  الشركة  أتعت 
ذات  شركة   ،  WHALIDINE
الشر4ك  ذات  املسؤولية  حدودة 
درهم   111.111 ربسمتلهت  الوحيد، 
أمراكش،  االجتمتعي  والكتئن  قرهت 
رقم  او و�صى  حمتد  سيدي  درب 
التجتري  أتلسج1  املقيدة   ،1(
للتعر4ف  الحت لة   7(((1 رقم 
للشركة   18733136 رقم  الجبتئي 
ذات  شركة   ADVISUR املسمتة 

أموجب  املحدوة  املسؤولية 

 11.111 ربسمتلهت  املغربي  القتنوا 

أمراكش،  الكتئن  قرهت   درهم 

11 درب سيدي حمتد بو و�صى، أتب 

التجتري  أتلسج1  واملقيدة  دكتلة، 

أمراكش احت رقم 61137.

 حموع االص1 التجتري املستغ1 

كدار للحيتفة الكتئن أمراكش درب 

سيدي حمتد او و�صى رقم )1 املقيدة 

1)))7  ن  عدد  التجتري  أتلسج1 

السج1 التحليلي واحت رقم 470  ن 

السج1 الترايبي.

أثمن دائني  قدره 111.111 درهم 

ام االأراء  نه في العقد.

البتئعة  الشركة  دائني  على 

يتقد وا  اا  اعاله  املذكورة 
أتعرضتتهم الى قسم السج1 التجتري 

داخ1  أمراكش،  التجتر4ة  أتملحكمة 

االعالا  نشر  اتر4خ  يبتدئ  ن  اج1 

عشر  ن   15 االول و4نتهي في اليوم 

نشر االعالا الثتني.
االعالا االول

عن رئيس كتتأة الحبط

8 مكرر

املحكمة التجتر4ة أمراكش

 اقديم بص1 اجتري حصة في شركة
 لف عدد 1/35)1)
حستب عدد 2929

في عرفي  ؤرخ  عقد   أمقت�صى 

و سج1 أمراكش   2020 بكتوبر   28

أتتر4خ 25 نوفمبر 2020.

قدم السيد الفتر4ز ار4ك ولي اندر 

 (ALVAREZ ERIC WILLY ANDRE(

رقم  التسجي1  لبطتقة  الحت 1 

 116 أفيال  والستكن   E020248M

بركن بستايا الز4توا شرفية  راكش.

لشركة ذات املسؤولية املحدودة 

 GROUPE جستيا  ازدأيو  كروب 

الكتئن  قرهت   AZBIO GESTION

حي املسيرة   1-39 االجتمتعي أمنتدى 

1 اجزئة الححى  راكش.
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في  الكتئن  التجتري  جميع األص1 
1)1 شترع  حمد البقتل كلير  راكش 
واملعد للنشتط التتلي :  ختبر التحلي1 

الطبي.
التجتري  أتلسج1  والغير  سج1 
)بربعة  الييا   1.7(5.111,11 أمبلغ 
بلف  وعشروا  وخمسة  وسبعمتئة 

و تئة درهمت(.
بعاله  املذكور  البتئع  دائني  فعلى 
قسم  الى  أتعرضتتهم  يتقد وا  با 
التجتر4ة  أتملحكمة  التجتري  السج1 
أمراكش داخ1 بج1 يبتدئ  ن اتر4خ 
اليوم  في  و4نتهي  االول  االعالا  نشر 
الخت س عشر  ن نشر االعالا الثتني.

اإلعالا الثتني
عن رئيس كتتأة الحبط

22 مكرر

املحكمة التجتر4ة أمراكش
هبة بص1 اجتري

 لف عدد 1/361)1)
حستب عدد 2928

في عرفي  ؤرخ  عقد   أمقت�صى 
و سج1 أمراكش   (119 نوفمبر   30
أتتر4خ 11  ترس 2020 وهب ك1  ن :
الحت 1  املرني�صي صفواا  السيد 
رقم  الوطنية  التعر4ف  لبطتقة 
E5361(1 والستكن أأسيف س رقم 

69  راكش.
الحت لة  عتئشة  ربتا  السيدة 
رقم  الوطنية  التعر4ف  لبطتقة 
والستكنة أأسيف س رقم   E81117

69  راكش.
السيدة املرني�صي حليمة الحت لة 
رقم  الوطنية  التعر4ف  لبطتقة 
E15(935 والستكنة أأسيف س رقم 

69  راكش.
الحت لة  حنتا  املرني�صي  السيدة 
رقم  الوطنية  التعر4ف  لبطتقة 
والستكنة بسماللية زنقة   E586886

رقم 99 واد الذهب.
الحت لة  فوام  املرني�صي  للسيدة 
رقم  الوطنية  التعر4ف  لبطتقة 
E560254 والستكنة أأسيف س رقم 

36  راكش.

الكتئن  التجتري  األص1  جميع 
أوكتر  راكش  ينتير   11 شترع   4 في 
واملعد للنشتط التتلي : أيع  واد البنتء 

أتلتقسيط.
التجتري  أتلسج1  و سج1 
احت  أمراكش  التجتر4ة  أتملحكمة 
رقم 55918  ن السج1 التحليلي في 

اسم  ورثهم .
املذكوروا  الواهبوا  دائني  فعلى 
الى  أتعرضتتهم  يتقد وا  با  بعاله 
أتملحكمة  التجتري  السج1  قسم 
التجتر4ة أمراكش داخ1 بج1 يبتدئ 
 ن اتر4خ نشر االعالا االول و4نتهي في 
اليوم الخت س عشر  ن نشر االعالا 

الثتني.
اإلعالا الثتني

عن رئيس كتتأة الحبط

23 مكرر

املحكمة التجتر4ة أمراكش
 اقديم بص1 اجتري حصة في شركة

 لف عدد 1/37)1)
حستب عدد 2934

في عرفي  ؤرخ  عقد   أمقت�صى 
أمراكش  و سج1   (1(1 فبراير   16

أتتر4خ 23 فبراير 1)1).
حليمة  حمدوش  السيدة  قد ت 
الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  الحت 1 
أكولف  والستكنة   AB18111 رقم 
أوعكتز  راكش   9 رقم  الشر4فية 
TER 161  ن  وذلك حسب الفص1 
لفتئدة  للحرائب  العت ة  املدونة 
 PHARMACIE CARREFOUR شركة

.AL MAZAR SARL AU
الكتئن  التجتري  األص1  جميع 
املركز  بكدال  السيتحية  أتملنطقة 
التجتري املزار S11  راكش واملستغ1 
كصيدلية املسج1 احت عدد احليلي 
 1716 رقم  ارايبي  وعدد   11751(
واملعنو4ة  املتدية  عنتصره  أجميع 
أثمن قدره 1.115.711 درهم كحصة 
في الشركة التي هي في طور التأسيس.

فعلى دائني املتنتزل املذكور بعاله 
قسم  الى  أتعرضتتهم  يتقد وا  با 
التجتر4ة  أتملحكمة  التجتري  السج1 
أمراكش داخ1 بج1 يبتدئ  ن اتر4خ 
اليوم  في  و4نتهي  االول  االعالا  نشر 
الخت س عشر  ن نشر االعالا الثتني.

اإلعالا الثتني
عن رئيس كتتأة الحبط

24 مكرر

املحكمة التجتر4ة أمراكش
 أيع بص1 اجتري

 لف عدد 1/39)1)
حستب عدد 2947

في عرفي  ؤرخ  عقد   أمقت�صى 
أمراكش  و سج1   (1(1 فبراير   16
عدد  احت   (1(1 فبراير   22 أتتر4خ 
 ،1(79(  : ب ر أتستخالص   ،15157

اوصي1 4505.
أن  الطتهري  حمد  السيد  أتع 
 والي املت وا وزهراء الحت 1 لبطتقة 
 E16(377 رقم  الوطنية  التعر4ف 

سكنته أمراكش اسيف ب رقم 89.
حميد  أن  ا يا  الصغير  للسيد 
التعر4ف  لبطتقة  الحت 1  وسمية 
سكنته   EE59503 رقم  الوطنية 

أمراكش سيدي عبتد 3 رقم 5)1.
أمراكش  الكتئن  التجتري  األص1 
 35 رقم  الححري  املجمع  املسيرة 
أتلسج1  املقيد  للقهوة،  واملعد 
التجتري أمراكش احت عدد 61186 
 (1(1 اإليحتحي وعدد  السج1   ن 
 ن السج1 الترايبي أجميع عنتصره 
املتدية واملعنو4ة أثمن قدره 111.111 

درهم.
بعاله  املذكور  البتئع  دائني  فعلى 
قسم  الى  أتعرضتتهم  يتقد وا  با 
التجتر4ة  أتملحكمة  التجتري  السج1 
أمراكش داخ1 بج1 يبتدئ  ن اتر4خ 
اليوم  في  و4نتهي  االول  االعالا  نشر 
الخت س عشر  ن نشر االعالا الثتني.

اإلعالا الثتني
عن رئيس كتتأة الحبط

25 مكرر

املحكمة التجتر4ة أمراكش
 اقديم بص1 اجتري حصة في شركة

 لف عدد 1/40)1)
حستب عدد 2950

في عرفي  ؤرخ  عقد   أمقت�صى 
أمراكش  و سج1   (1(1 فبراير   17

أتتر4خ 23 فبراير 1)1).
هشتم  رشداا  السيد  قدم 
الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  الحت 1 
 3 والستكن أتملسيرة   E505650 رقم 
504  راكش وذلك حسب  رقم  س 
الفصTER 161 1  ن املدونة العت ة 

للحرائب.

 PHARMACIE AIN لفتئدة شركة
 MEZOUAR MARRAKECH SARL

.AU
جميع األص1 التجتري الكتئن بعيا 
واملستغ1  308  راكش  رقم   زوار 
كصيدلية املسج1 احت عدد احليلي 
 15(1 رقم  ارايبي  وعدد   71391
واملعنو4ة  املتدية  عنتصره  أجميع 
أثمن قدره 2.640.000 درهم كحصة 

في الشركة.
فعلى دائني املتنتزل املذكور بعاله 
قسم  الى  أتعرضتتهم  يتقد وا  با 
التجتر4ة  أتملحكمة  التجتري  السج1 
أمراكش داخ1 بج1 يبتدئ  ن اتر4خ 
اليوم  في  و4نتهي  االول  االعالا  نشر 
الخت س عشر  ن نشر االعالا الثتني.

اإلعالا الثتني
عن رئيس كتتأة الحبط

26 مكرر

املحكمة  التجتر4ة أمراكش
 لف رقم : 1)1)/11
حستب رقم :  2964 

أيع بص1 اجتري
اوثيقي  ؤرخ  عقد   أمقت�صى 
أتتر4خ  واملسج1   (118 11  تي  في  
السيدة  وهبت   ،(1(1 ينتير   8
الحت لة  لور4دي  أنونة  العز4زة 
رقم  الوطنية  التعر4ف   لبطتقة 
التجتري  األص1  جميع   ،E 1773
72 زنقة أتب اغنتو  الكتئن أمراكش، 
وبيع  لكراء  املعد  الكر تعي،  عمترة 
املسمى  ر4تضية  وبدوات   عدات 
واملسج1   COIN DU PROGRES
أتلسج1 التجتري احت عدد 33868 
واملعنو4ة،  املتدية  عنتصره  أجميع 

أمبلغ 111.111.11 درهم.
فعلى دائني الواهبة املذكورة بعاله 
قسم  إلى  أتعرضتتهم  يتقد وا  با 
التجتر4ة  أتملحكمة  التجتري  السج1 
أمراكش داخ1 بج1 يبتدئ  ن اتر4خ 
اليوم  في  و4نتهي  األول  اإلعالا  نشر 
الخت س عشر  ن نشر اإلعالا الثتني.

اإلعالا الثتني
عن رئيس كتتأة الحبط

27 مكرر
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املحكمة  التجتر4ة أمراكش

 لف رقم : 1)1)/42

حستب عدد :  2959 
أيع بص1 اجتري

اوثيقي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 

في 1)1)  سج1  فبراير   23  أتتر4خ 

 2  ترس 1)1) احت املراجع التتلية :

ب ر   1117591 املداخي1  كنتش 

اوصي1  أتستخالص 1/15118)1)، 

أتعت   (1(1535111119 األداء 

 RIAD LES TROIS الشركة  املسمتة 

املسؤولية  ذات  شركة   MAGES

درهم   11.111 الربسمتل  املحدودة 

أمراكش،  اإلجتمتعي  والكتئن  قرهت 
ر4تض العروس درب الجت ع   دينة، 
التجتري  أتلسج1  واملقيدة   11 رقم 

أمراكش عدد 29879.

 MAISON املسمتة  للشركة 

ذات  شركة   DES TROIS MAGES

شر4ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

درهم   11.111.11 الربسمتل  وحيد 

أمراكش،  اإلجتمتعي  والكتئن  قرهت 

برفود،  ر4تض  عمترة   ،9 رقم   كتب 

أتلسج1  واملقيدة   8 رقم   دخ1 

التجتري أمراكش عدد 981)11.

 جموع األص1 التجتري املستغ1 

أمراكش،  الكتئن  للحيتفة  كدار 
ر4تض العروس درب الجت ع   دينة، 
التجتري  أتلسج1  واملقيدة   11 رقم 

وبتلسج1   29879 عدد  أمراكش 

 3427 عدد  احت  الترايبي  التجتري 

أجميع عنتصره املتدية واملعنو4ة.

 422.796.00 أثمن إجمتلي قدره 

درهم ام اإلأراء  نه في العقد.

البتئعة  الشركة  دائني  على 

يتقد وا  با  بعاله  املذكورة 
أتعرضتتهم إلى قسم السج1 التجتري 

داخ1  أمراكش،  التجتر4ة  أتملحكمة 

اإلعالا  نشر  اتر4خ  يبتدئ  ن  بج1 

األول و4نتهي في اليوم الخت س عشر 

)15(  ن نشر اإلعالا الثتني .

اإلعالا الثتني
عن رئيس  صلحة كتتأة الحبط

28 مكرر

املحكمة  التجتر4ة أمراكش
 لف عدد : 1)1)/43
حستب رقم :  2967 

في  عرفي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 
أمراكش  و سج1   (1(1 فبراير   3
قدم السيد   (1(1 فبراير   1( أتتر4خ 
عبد املجيد النصيري الحت 1 لبطتقة 
 PB83890 عدد  الوطنية  التعر4ف 
 2577 العزوز4ة  أتجزئة  الستكن 
 GROUP AMAZON  راكش 
.... رقم   العزوز4ة   EQUIPEMENT

 408 رقم  قي  اإلجتمتعي   قرهت 
الوردوة 4 الداوديتت  راكش في طور 

التأسيس.
 98378 التجتري  األص1  جميع 
واملعنو4ة  املتدية  عنتصره  أجميع 
أمبلغ  قوم  شركة  في  كحصة 

1319577.11 درهم.
فعلى دائني  قدم الحصة املذكورة 
إلى  أتصر4حتتهم  يتقد وا  با  بعاله 
أتملحكمة  التجتري  السج1  قسم 
التجتر4ة أمراكش داخ1 بج1 يبتدئ 
 ن اتر4خ نشر اإلعالا األول و4نتهي في 
اليوم الخت س عشر  ن نشر اإلعالا 

الثتني.
اإلعالا الثتني

عن رئيس كتتأة الحبط

29 مكرر

املحكمة  التجارية بأكادير
 لف  عتلجة صعوبتت املقتولة
 لف عدد : 119)/117/8302 

اأتدائي
وعدد 71/8302/2020) استئنتفي

STE ERDA شركة
الصتدر   57 أمقت�صى القرار عدد 
عن  حكمة   ،(1(1 ينتير   13 أتتر4خ 
في  أمراكش  التجتر4ة  االستئنتف 
 831(/(71/  2020 عدد  امللف 

القت�صي ب :
والحكم  املستأنف  الحكم  إلغتء 
التصفية  أفتض  سطرة  جديد   ن 
القحتئية في حق شركة ارضت املقيدة 
املحكمة  لدى  التجتري  أتلسج1 

االأتدائية أطتطت احت عدد 69.

احديد  دة التوقف عن الدفع في 
شهرا الستأقة على اتر4خ صدور   18

القرار.
قتضيت  را�صي  عمر  السيد  تعييا 
 نتدأت والسيد احمد العبدوني نتئبت 

عنه.
األجي  الرزاق  عبد  السيد  تعييا 
انجتز  في  واحدد  همته  سنديكت 
وفقت  القحتئية  التصفية  اجراءات 

للمقتحيتت القتنونية.
الدائنيا  فتملطلوب  ن  وعليه 
عبد  للسنديك  أديونهم  التصر4ض 

الرزاق االجي بعنوانه اآلتي :
 IMMEUBLE AMAL SOUSS N°
 1888 BUREAU 3( AV HASSAN
1ER AL MASSIRA AGADIR، ضمن 
قتئمة اتحمن املبتلغ املطلوبة  رفقة 
شهر4ن  بج1  داخ1  وذلك  أتلوثتئق 
 ن اتر4خ نشر هذا اإلشعتر أتلجر4دة 
581-719- للمواد  طبقت  الرسمية 
1)7-1)7  ن  دونة التجترة و4مدد 
هذا األج1 شهر4ن أتلنسبة للدائنيا 

القتطنيا خترج اململكة املغربية.
عن رئيس  صلحة كتتأة الحبط

12

املحكمة  التجتر4ة أأكتدير
 لف  عتلجة صعوبتت املقتولة
 لف عدد : 1)1)/15/8302

STE FOODEASH
اشعتر

 31 عدد  الحكم  أمقت�صى 
 ،(1(1 16  ترس  أتتر4خ  الصتدر 
عدد  املقتولة  صعوبتت  في  لف 
املحكمة  قحت   (1(1/831(/15

التجتر4ة أأكتدير.
أفتض  سطرة التسو4ة القحتئية 
FOODCASH، شركة  في حق شركة 
الكتئن  املحدودة  املسؤولية  ذات 
 قرهت االجتمتعي أتجزئة C40  لتقى 
زنقة طنجة وزنقة سال الحي الصنتعي 

اتسيال الدشيرة الجهتدية إنزكتا.
التجتري  السج1  في  واملقيدة 
احت  أتنزكتا  االأتدائية  أتملحكمة 

عدد 17137.

أتحديد فترة التوقف عن الدفع 
عن  الستأقة  شهرا  عشر  ثمتنية  في 

صدور هذا الحكم.
أتعييا السيد عمر را�صي قتضيت 
 نتدأت والسيد احمد العبدوني نتئبت 

له.
إدحلي  الحسيا  السيد  أتعييا 
في  راقبة  واحديد  همته  سنديكت 
أإعداد  اكليف  التسيير  ع  عمليتت 
املتلية  املوازنة  حول  اقر4ر  فص1 
للمقتولة  واالجتمتعية  واالقتصتدية 
لوضعيتهت  املنتسب  الح1  واقتراح 
اتر4خ  بشهر  ن  بربعة  بج1  داخ1 
وبتلتسجي1  الحكم،  هذا  صدور 
الفوري مللخص هذا الحكم أتلسج1 

التجتري للشركة.
الدائنيا  فتملطلوب  ن  وعليه 
التصر4ض أديونهم للسنديك بعنوانه 
: الحسيا ادحلي الكتئن شترع  الآلتي 
ايليغ  دار  عمترة  اسمتعي1   والي 

الطتأق الثتلث رقم 311 بكتدير.
املبتلغ  اتحمن  قتئمة  ضمن 
وذلك  أتلوثتئق  املطلوبة  رفقة 
نشر  اتر4خ  شهر4ن  ن  بج1  داخ1 
الرسمية  أتلجر4دة  اإلشعتر  هذا 
 581-719-7(1-7(1 للمواد  طبقت 
 ن  دونة التجترة و4مدد هذا األج1 
القتطنيا  للدائنيا  أتلنسبة  شهر4ن 

خترج اململكة املغربية.
عن رئيس  صلحة كتتأة الحبط

13

املحكمة  التجتر4ة أأكتدير
 لف عدد : 1)1)/)1

حستب خصو�صي :  2055 
افو4ت بص1 اجتري

املؤرخ  التوثيقي  العقد  أموجب 
في 30 ديسمبر 2020، فوات السيدة 
اأن الطتلب أطتقتهت الوطنية  بسمتء 
جميع األص1 التجتري   ،BE1(3717
الكتئن  املسجد  صيدلية  املسمى  
الحسني  الحي   118 ألوك   8 ب 
التجتري  أتلسج1  واملسج1  اكتدير، 
احت  أتكتدير  التجتر4ة  أتملحكمة 
لفتئدة السيدة صوفيت   29084 عدد 
الجوهري الحت لة للبطتقة الوطنية 
إجمتلي  أثمن  وذلك   ،JC497024

قدره 850000 درهم.
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وبذلك فإا رئيس  صلحة كتتأة 
با  ذي  صلحة  لك1  يعلن  الحبط 
ضبط  أمكتب  تسج1  التعرضتت 
املحكمة التجتر4ة أأكتدير داخ1 بج1 
املوالية   )15( يو ت  عشرا  الخمسة 
 81،83 للمواد  الثتنية طبقت  للنشرة 

و111  ن  دونة التجترة.
اإلعالا الثتني

احت جميع التحفظتت
عن رئيس  صلحة كتتأة الحبط

30 مكرر

املحكمة  التجتر4ة أأكتدير
 لف عدد : 1)1)/13

حستب خصو�صي :  2076 
افو4ت بص1 اجتري

املؤرخ  التوثيقي  العقد  أموجب 
2020، أتعت السيدة  30 سبتمبر  في 
الوطنية  أطتقتهت  يت نة  الشتعري 
J35402،  جموع حصتهت  ن  األص1 
التجتري للفندق الكتئن أحي اتلبرجت 
لفتئدة السيدة سلوى داري  اكتدير، 
الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  الحت لة 
والسيد ختلد داري     ،J(9617( رقم 
الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  الحت لة 
داري  سمير  والسيد   J317671
الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  الحت لة 
وذلك أثمن إجمتلي قدره   ،J345993

50000 درهم.
وبذلك فإا رئيس  صلحة كتتأة 
با  ذي  صلحة  لك1  يعلن  الحبط 
ضبط  أمكتب  تسج1  التعرضتت 
املحكمة التجتر4ة أأكتدير داخ1 بج1 
املوالية   )15( يو ت  عشرا   الخمسة 
 81،83 للمواد  الثتنية طبقت  للنشرة 

و111  ن  دونة التجترة.
اإلعالا الثتني

احت جميع التحفظتت
عن رئيس  صلحة كتتأة الحبط

31 مكرر

املحكمة  التجتر4ة أأكتدير
 لف عدد : 1)1)/11

حستب خصو�صي :  2077 
أيع بص1 اجتري

املؤرخ  التوثيقي  العقد  أموجب 
 ،2020 سبتمبر  و17  يونيو   30 في 

أتع السيد نجيب البوقفتوي أطتقته 
األص1  جميع   ،P(19661 الوطنية 
التجتري وهو عبترة عن  ح1 لغس1 
زنقة   13 أرقم  الكتئن  السيترات 
واملسج1  اكتدير،  ر4تض سالم   3(1
أتلسج1 التجتري أتملحكمة  التجتر4ة 
لفتئدة   61116 عدد  احت  أتكتدير 
الحت لة  لشكتر  اسمتء  السيدة 
 ،J363545 رقم  الوطنية  للبطتقة 
 87500 قدره  إجمتلي  أثمن  وذلك 

درهم.
وبذلك فإا رئيس  صلحة كتتأة 
با  ذي  صلحة  لك1  يعلن  الحبط 
ضبط  أمكتب  تسج1  التعرضتت 
املحكمة التجتر4ة أأكتدير داخ1 بج1 
املوالية   )15( يو ت  عشرا   الخمسة 
 81،83 للمواد  الثتنية طبقت  للنشرة 

و111  ن  دونة التجترة.
اإلعالا الثتني

احت جميع التحفظتت

عن رئيس  صلحة كتتأة الحبط

32 مكرر

املحكمة  التجتر4ة أأكتدير
 لف عدد : 1)1)/15

حستب خصو�صي :  2082 
هبة بص1 اجتري

في العرفي  العقد   أموجب 
السيد  وهب   ،2020 بكتوبر   27  
لبطتقة  الحت 1  ربتح  القتدر  عبد 
جميع   ،J7244 الوطنية  التعر4ف 
األص1 التجتري الكتئن بشترع  والي 
عبد هللا رقم 1/37 عمترة طر4ق الخير 
التجتري  أتلسج1  واملسج1  اكتدير  
أتملحكمة  التجتر4ة أتكتدير احت عدد 
ز4نب  السيدة  اأنته  لفتئدة   20458
رقم  ربتح الحت لة لبطتقة التعر4ف  

. ،J459753
وبذلك فإا رئيس  صلحة كتتأة 
با  ذي  صلحة  لك1  يعلن  الحبط 
ضبط  أمكتب  تسج1  التعرضتت 
املحكمة التجتر4ة أأكتدير داخ1 بج1 
املوالية   )15( يو ت  عشرا   الخمسة 
 81،83 للمواد  الثتنية طبقت  للنشرة 

و111  ن  دونة التجترة.
اإلعالا الثتني

احت جميع التحفظتت

عن رئيس  صلحة كتتأة الحبط

33 مكرر

املحكمة التجتر4ة أأكتدير
 كتب السج1 التجتري
 لف رقم : 1)1)-17

حستب خصو�صي : 135)
افو4ت بص1 اجتري

املؤرخ  التوثيقي  العقد  أموجب 
: 15  ترس 1)1)، أتعت السيدة  في 
أطتقتهت   MERIEM EL ASSLANI
GK59278،  جموع األص1  الوطنية 
 PHARMACIE املسمى  التجتري 
 11 ب  والكتئن   DE LA GARE
 PHARMACIE DE LA GARE CITE
لفتئدة   MY RACHID AGADIR
السيد ADNANE EL ARABI الحت 1 
وذلك   ،JK15833 الوطنية  لبطتقة 
أثمن إجمتلي قدره 1.111.111 درهم.
وبذلك فإا رئيس  صلحة كتتأة 
با  ذي  صلحة  لك1  يعلن  الحبط 
ضبط  أمكتب  تسج1  التعرضتت 
املحكمة التجتر4ة أأكتدير داخ1 بج1 
املوالية   )15( يو ت  عشرة  الخمسة 
 84  ،83 للنشرة الثتنية طبقت للمواد 

و 111  ن  دونة التجترة.
اإلعالا األول

احت جميع التحفظتت
عن رئيس  صلحة كتتأة الحبط

64 مكرر

املحكمة  التجارية بطنجة
 لف افو4ت بص1 اجتري عن طر4ق 

البيع
 لف عدد : 1)1)/20

كتتأة  رئيس  صلحة  يعلن 
أطنجة  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 
في  عقد  وثق  ؤرخ  أمقت�صى  بنه 
أتع السيد حسن   ،(1(1 فبراير   26
لبطتقة  الحت 1  التمسمتني  الر4في 
 K86220 عدد  الوطنية  التعر4ف 
 28 أمقت�صى وكتلة  وثقة  ؤرخة في 
ينتير 1)1)، نيتأة عن السيد عثمتا 
التعر4ف  لبطتقة  الحت 1  فكروش 
أصفته   K478365 عدد  الوطنية 
فتطمة  للمرحو ة  الوحيد  الور4ث 
الر4في التمسمتني واملسجلة  الزهراء 
أتلسج1 التجتري أطنجة احت رقم 
التجتري األص1  9334،  جموع 

 الكتئن أطنجة شترع بطلس رقم 16 
عبترة  هو  الذي   ،2 رقم   115 زنقة 
 PHARMACIE شعترهت  صيدلية 
لفتئدة السيدة ر4م الحموتي   ATLAS
الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  الحت لة 
قيمة  وحددت   ،K131175 عدد 
األص1 التجتري  وضوع البيع في  بلغ 

إجمتلي قدره 1.511.111 درهم.
وعليه فإا جميع التعرضتت اقدم 
أكتتأة الحبط بهذه املحكمة داخ1 
بج1 15 يو ت اأتداء  ن اتر4خ النشر 
و ت يليه  ن   84 الثتني طبقت للفص1 

 دونة التجترة.
اإلعالا األول

عن رئيس كتتأة الحبط

خديجة بقشور

9 مكرر

املحكمة  التجتر4ة أطنجة
 لف افو4ت بص1 اجتري عن طر4ق 

الهبة
 لف عدد : 1)1)/1)

كتتأة  رئيس  صلحة  يعلن 
أطنجة  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 
في عقد  وثق  ؤرخ  أمقت�صى   بنه 
وهب ورثة   ،(1(1 فبراير  و23   11  
عبد  السيد  حيتاه  قيد  املسمى 
السيدات  وهم  اكروح  الرحمتا 
 K542574 اكروح  دينة  والستدة 
 ،  R1(5991 التغدو4ني  وحور4ة 
K191(91،  جموع  اكروح  وست ي 
حي  أطنجة  الكتئن  التجتري  األص1 
واملسج1   3 رقم  أنديبتا  الجت ع 
أتلسج1 التجتري أطنجة احت رقم 
صيدلية  عن  عبترة  وهو   26022
الحت 1  اكروح  نديم  السيد  لفتئدة 
عدد  الوطنية  التعر4ف  لبطتقة 
األص1  قيمة  وحددت   ،K191(95
في  بلغ  الهبة  التجتري  وضوع 

اجمتلي قدره 1.171.111 درهم.
وعليه فإا جميع التعرضتت اقدم 
أكتتأة الحبط بهذه املحكمة داخ1 
بج1 15 يو ت اأتداء  ن اتر4خ النشر 
و ت يليه  ن   84 الثتني طبقت للفص1 

 دونة التجترة.
اإلعالا األول

عن رئيس كتتأة الحبط

خديجة بقشور

10 مكرر
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املحكمة  التجتر4ة أطنجة

 لف افو4ت بص1 اجتري عن طر4ق 
البيع

 لف عدد : 1)1)/23

كتتأة  رئيس  صلحة  يعلن 

أطنجة  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 

بنه أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ في 11 

أتع ورثة املسمى قيد   ،(1(1 فبراير 

وهم  حيوا  الهتشمي  السيد  حيتاه 

السيدات والستدة : املفحلة العديلة 
حيوا  الزهراء  وفتطمة   ،K17531(

 KB83357 وهدى حيوا ،KB50009
وطترق   ،K348424 حيوا  و حمد 

حيوا K397111 واملسجلوا جميعت 

أتلسج1 التجتري أطنجة على التوالي 

 157(38  : التتلية  األعداد  احت 

 157(36. و11)157  و11)157 
التجتري  األص1  و)1)157  جموع 

29  كرر شترع  رقم  أطنجة  الكتئن 

احستا  السيدة  لفتئدة  العهد  ولي 

التعر4ف  لبطتقة  الحت لة  أختت 

وحددت   ،K115715 عدد  الوطنية 

قيمة االص1 التجتري  وضوع البيع 

في  بلغ إجمتلي قدره 450.000 درهم.

التعرضتت  جميع  فإا  وعليه 

اقدم أكتتأة الحبط بهذه املحكمة 

داخ1 بج1 15 يو ت اأتداء  ن اتر4خ 

و ت   84 للفص1  طبقت  الثتني  النشر 

يليه  ن  دونة التجترة.
اإلعالا األول

عن رئيس كتتأة الحبط

خديجة بقشور

11 مكرر

املحكمة التجتر4ة أطنجة

عدد 1)1)/340
 لف افو4ت حصة في بص1 اجتري 

عن طر4ق التنتزل بعوض
 لف عدد : 1)1)/19.

كتتأة  رئيس  صلحة  يعلن 

أطنجة  التجتر4ة  أتملحكمة  الحبط 

في  عدلي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى  باه 

انتزل بعوض السيد   ،(1(1/1(/(1

الحت 1 أنصبيض  سعيد   حمد 

عدد  الوطنية  التعر4ف  لبطتقة   

حو ة  أطنجة  والستكن   K545500

واملسج1  املقراع  جت ع  الجزائري 

أتلسج1 التجتري  أطنجة احت رقم 

األص1  في  حصته  جميع   13(171

قيستر4ة  أطنجة  الكتئن  التجتري 

هو  الذي  املصلى،   34 رقم  السالم 

عبترة عن  ح1  عد لبيع املالبس، 

املراأط  است ة  السيد  لفتئدة 

الوطينة  التعر4ف  لبطتقة  الحت 1 

قيمة  وحددت   ،K396378 عدد 

التجتري  وضوع  األص1  حصة 

إجمتلي  في  بلغ  بعوض  التنتزل 

درهم. آالف(  )عشرة   11.111 قدره 

التعرضتت  جميع  فإا  وعليه 

اقدم أكتتأة الحبط بهذه املحكمة 

داخ1 بج1 15 يو ت اأتداء  ن اتر4خ 

و ت   84 للفص1  طبقت  الثتني  النشر 

يليه  ن  دونة التجترة.

اإلعالا الثتني
اإل حتء : عن رئيس كتتأة الحبط

خديجة بقشور

127 مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
 كتب التسو4ة والتصفية القحتئية

فتض  سطرة التصفية القحتئية في 
حق شركة كوارات

الصتدر   5 رقم  الحكم  أمقت�صى 

رقم  أتمللف   (1(1 ينتير   11 أتتر4خ 

املحكمة  لدى   (1(1/831(/168

الذي ق�صى أفتض  التجتر4ة أتلبيحتء 

 سطرة التصفية القحتئية في حق 

شركة كوارات.

 : رقم  التجتري  السج1  ذات 

.31111

 11  : االجتمتعي  والكتئن  قرهت 
زنقة كترات�صي الدارالبيحتء.

وعيا السيد املهدي ستلم قتضيت 

 نتدأت والسيد عبد الرفيع أوحمر4ة 

قتضيت  نتدأت نتئبت عنه.
العمراوي  والسيد  حمد 

التجتر4ة  املحكمة  سنديكت  كتبه 

الدارالبيحتء.

الدائنييا  فتملطلوب  ن  وعليه 

املعيا  للسنديك  أديونهم  التصر4ض 

املبتلغ  ضمن قتئمة  وقعة اتحمن 

املطلوبة  رفقة أتلوثتئق وذلك داخ1 

نشر  اتر4خ  اأتداء  ن  شهر4ن  اج1 

الرسمية  ع  أتلجر4دة  االشعتر  هذا 

أتلنسبة  بشهر4ن  االج1  هذا  امديد 

الى الدائنييا القتطنييا خترج اململكة 

 719  ،584 للمواد  طبقت  املغربية 

و720  ن  دونة التجترة.
عن رئيس كتتأة الحبط

2

املحكمة  اإلبتدائية بالجديدة

 لف عدد : 1)1)/07

حستب رقم :  19186 

أيع بص1 اجتري

في  عدلي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 

أتتر4خ و سج1   2020 بكتوبر   13 

 )1 نوفمبر 2020 أتع السيد الجياللي 

التعر4ف  لبطتقة  الحت 1  اهر4ول 

إلى السيدة   M51(11 الوطنية عدد 

وسكينة  نتدية  فتطمة،  سهتا 

الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  الحت لة 

 M315199، M(91719 عدد 

M502544  جموع األص1 التجتري 

 AVENUE TAHRIR N°13 الكتئن ب

نشتط  فيه  املزاول   EL JADIDA

 CORDONNIER REPARATEUR

والكيفية  الشروط  حسب  ودلك 

املذكورة في العقد.

اقب1  التعرضتت  فإا  وعليه 

اإلأتدائية  أتملحكمة  الحبط  أكتتأة 

يو ت  ن   15 بج1  داخ1  أتلجديدة 

اتر4خ نشر النشرة الثتنية .

اإلعالا الثتني
املشرف على  صلحة السج1 التجتري

34 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش
 كتب السج1 التجتري

 لف اشعتر أيع اص1  اجتري
 رقم 1)1)/02

حستب عدد 3460
أمقت�صى العقد  التوثيقي املسج1 
 (1(1/1(/15 أتتر4خ  أتطواا  
اإلدري�صي  األستتذ  حمد  أمكتب 
الستدة  أتع  اطواا،  أمدينة   وثق 
أطتقته  رقم  اليطفتي  أنعلي   حمد 
شترع  عنوانه   ،L66311 الوطنية 
وبحمد  اطواا،  العبتس   والي 
أنعلي اليطفتي رقم أطتقته الوطنية 
عنواا ايت  لول شترع   -  L113135
42، واحمد العسري  علي شعرة رقم 
 LB19(15 الوطنية  أطتقته  رقم 
الوليد  أن  ختلد  زنقة   4 عنوانه    -
العرائش، للسيد حدو اغتنيم أطتقة 
 ،L20988 رقم  الوطنية  تعر4فه 
اجزئة السالم،   24 عنوانه العرائش 
جميع األص1 التجتري املسمى « قهى 
الذي هو عبترة عن  ح1  األندلس« 
 94 كتئن بشترع  حمد الخت س رقم 
العرائش واملسج1 أتلسج1 التجتري 
 371( و   3711 و   3708 احت عدد 
أتلعرائش،  االأتدائية  أتملحكمة 
واملعنو4ة. املتدية  عنتصره  أجميع 
تسج1  التعرضتت  فإا  وبذلك 
االأتدائية  أتملحكمة  الحبط  أكتتأة 
-  كتب السج1 التجتري  أتلعرائش 
- داخ1 بج1 15 يو ت املوالية للنشرة 

الثتنية.
النشرة الثتني

عن رئيس  صلحة كتتأة الحبط

36 مكرر

املحكمة االبتدئية بانزكان
شعبة السج1 التجتري

 لف عدد : 1/11)1)

حستب عدد : 6769

أيع بص1 اجتري
في  عدلي  ؤرخ  عقد  أمقت�صى 
طرف  واملنجز  ن   2020 يونيو   11
شفيق  وذ/ حمد  عرب  ذ/اأراهيم 
العدالا التتبعتا لهيئةعدول  حكمة 
أكتتأة  واملودع  أأكتدير  االستئنتف 

الحبط أتتر4خ 2  ترس 1)1).
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الحت 1  عميز  عمر  السيد  أتع 
.J28422 لبطتق التعر4ف الوطنية

الحت 1  اأن عيب1  للسيد حسن 
.JC76568 لبطتقة التعر4ف الوطنية
على  املنصب  التجتري  األص1 
املح1 املستغ1 كمجبنة الكتئن بشترع 
سيدي سعيد الشر4ف زنقةاملحكمة 
بيت  اشتوكة  إقليم  أيوكري  ألدية 
 111.111 قدره  إجمتلي  أثمن  أتهت 

درهم.
رئيس  السيد  يعلن  عليه  وبنتء 

 صلحة كتتأة الحبط لك1 
 صلحة با التعرضتت على الهبة 
هذه  ضبط  أكتتأة  اودع  املذكورة 
املحكمة داخ1 بج1 بقصته 15 يو ت 
للمتدة  الثتنية طبقت  للنشرة  املوالية 

84  ن  دونة التجترة.
اإلعالا الثتني

عن رئيس  صلحة كتتأة الحبط

الحسيا أراك

9 مكرر

املحكمة االأتدائية أتنزكتا
شعبة السج1 التجتري
 لف عدد 1)1)/02
حستب عدد 6598

إشهتر اقديم بص1 اجتري
 حصة في شركة

في  عقد  ستهمة  أمقت�صى 
 ،(1(1/11/(1 في  شركة  ؤرخ 
املؤرخ  الحستأتت  واقر4ر  راقب 
أكتتأة  واملودع   (1(1/11/(1 في 
أتتر4خ  املحكمة  هذه  الحبط 

.(1(1/1(/15
قد ت السيدة : عواطف  تمسك 
الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  الحت لة 
أتلسج1  واملسج1   E536655
االأتدائية  املحكمة  لدى  التجتري 

أتنزكتا احت رقم 28390.
األص1 التجتري الكتئن أرقم 233 
الدشيرة  اتفوكت  اجزئة   16 عمترة 

الجهتدية.
طور  في  شركة  في  كحصة 
 PHARMACIE املدعوة  التأسيس 
شركة  حدودة   MOUTAMASSIK
الوحيد  الشر4ك  ذات  املسؤولية 

أنفس  االجتمتعي  والكتئن  قرهت 

العنواا املشتر إليه بعاله.

رئيس  السيد  يعلن  عليه  وبنتء 
ذي  لك1  الحبط  كتتأة   صلحة 
البيع  على  التعرضتت  با   صلحة 
هذه  ضبط  أكتتأة  اودع  املذكور 
املحكمة داخ1 بج1 بقصته 15 يو ت 
للمتدة  الثتنية طبقت  للنشرة  املوالية 

84  ن  دونة التجترة.
النشرة الثتنية

37 مكرر

املحكمة  االبتدائية ببني مالل
قسم التنفيذ املدني أني  الل

إعالا عن أيع عقتر أتملزاد العليا
 لف التنفيد عدد  : 
 234/6255/(1(1
 واصلة ل  5/18)13

: ا الل أوزكري و ن  عه  لفتئدة 
ينوب عنهم األستتذ ب الل املصطفى 
وا الل عبد الكر4م املحت يتا بهيئة 

أني  الل
ضد : ا الل نتدية و ن  عهت.

كتتأة  رئيس  صلحة  يعلن 
الحبط لدى املحكمة االأتدائية أبني 
 ،(1(1 أتتر4خ فتاض يونيو  بنه   الل 
بعدالزوال  الواحدة  الستعة  على 
أقتعة البيوعتت بهذه املحكمة سيقع 
للعقتر  وضوع  العلني  أتملزاد  أيع 
 11/197(1 عدد  التحفيظ   طلب 
امللك املسمى «املرجة« وهو عبترة عن 
قطعة برضية فالحية سقو4ة عتر4ة 
يعيش،  بوالد  الرقتأة  دوار  والكتئنة 
 ستحتهت 1 هكتتر و48 آر و20 سنتيتر.
لبيع  االفتتتحي  الثمن  حدد  وقد 
في  بلغ  الخبير  طرف  العقتر  ن 

800.000 درهم.
با  ملزايدة  عليه  وعلى  ن رست 
يؤدي الثمن فورا  ع ز4تدة 3% واجب 

الخز4نة العت ة.
يمكن  املعلو تت  وللمز4د  ن 
التنفيذات  أقسم  االاصتل 
القتضتئية بهذه املحكمة لالطالع على 

دفتر الشروط والتحمالت.
2  ترس  أتتر4خ  أبني  الل  حرر 

.(1(1
عن رئيس  صلحة كتتأة الحبط

14

املحكمة  اإلأتدائية أبني  الل

قسم التنفيذ املدني أني  الل

 لف التنفيذ عدد : 1)/307

إعالا عن أيع  عقتر أتملزاد العلني
لفتئدة : الحسن سحيمي

 ينوب عنه األستتذ أودال عبد هللا  

املحت ي بهيئة أني  الل

ضد ورثة  حمد السحيمي وهم 

السحيمي وهم :

 فتطمة اليبوري

 وجمعة عسو

 وزهرة سحيمي

يعلن رئيس  صلحة كتتأة الحبط 

لدى اأتدائية أني  الل املوقع بسفله 

على   (1(1 يونيو   15 أتتر4خ  بنه 

الستعة الواحدة بعد الزوال أقتعة 

البيوعتت بهذه املحكمة ، سيقع أيع 

أتملزاد العلني للعقترات التتلية :

العقتر األول امللك املدعو العبدية 

 11/16598  وضوع التحفيظ عدد 

برضية  قطعة  عن  عبترة  هو  الذي 
الز4توا  بشجتر  بهت  سقو4ة  فالحية 

الحم  أمنطقة  الكتئن  البتلغ  أتلحد 

بوالد أوبكر جمتعة بوالد اكنتو البتلغ 

 ستحته 1 هكتتر 11 آر.

اإلفتتتحي  الثمن  حدد  وقد 

انطالقت  ن  العلني  أتملزاد  لبيعه 

493.500.00 درهم .

العبدية  املدعو  الثتني  العقتر 

عدد  التحفيظ   وضوع  طلب 

الحم  أمنطقة  الكتئن   11/16599

بوالد أوبكر جمتعة بوالد اكنتو والذي 

 P1 يتكوا  ن قطعتيا القطعة األولى

آر التي هي عبترة   30 البتلغ  ستحتهت 

سفلية  دار  بهت  برضية  قطعة  عن 

وإسطب1 وحديقة بهت بشجتر الز4توا. 

القطعة الثتنية P2 البتلغ  ستحتهت 1 

هكتتر 43 آر التي هي عبترة عن قطعة 

برضية فالحية بهت بشجتر الز4توا.

اإلفتتتحي  الثمن  حدد  وقد 

انطالقت  ن  العلني  أتملزاد  لبيعه 

وعلى  ن رست  درهم    778.500.00

عليه املزايدة با يؤدي الثمن فورا  ع 
ز4تدة %3 واجب الخز4نة العت ة.

يمكن  املعلو تت  وللمز4د  ن 
التنفيذات  أقسم  اإلاصتل 
القحتئية لإلطالع على دفتر الشروط 

والتحمالت.
 رئيس كتتأة الحبط

15

املحكمة  اإلبتدائية بأزيالل
 لف عدد : 1)1)/2
حستب رقم :  971) 

أيع  بص1 اجتري
أتتر4خ  عقد  ؤرخ  أمقت�صى 
عز4ز  السيد  أتع   (1(1 فبراير   17
التعر4ف  لبطتقة  الحت 1  أوعدي، 
الوطنية رقم EE54993 الستكن أحي 
لفتئدة السيد  وادي الدهب أأز4الل، 
لبطتقة  الحت 1  نتفع  الجلي1  عبد 
 I498065 رقم  الوطنية  التعر4ف 

والستكن أحي الزاو4ة أأز4الل.
الكتئن  التجتري  األص1  جميع 
حي  أوز4د  لعمترة  السفلي  أتلطتأق 
الفالح شترع الحسن الثتني أأز4الل، 
والذي هو عبترة عن   حلبة واملسج1 
أتلسج1 التجتري احت عدد 11151 
أجميع  أأز4الل  اإلأتدائية  أتملحكمة 
أمبلغ  واملعنو4ة،  املتدية  عنتصره 

قدره 165.111.11 درهم.
با  بعاله  البتئع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  أتعرضتتهم  يتقد وا 
السج1 التجتري أتملحكمة اإلأتدائية 
أأز4الل داخ1 بج1 يبتدئ  ن اتر4خ 
اليوم  في  و4تنهي  األول  اإلعالا  نشر 
الخت س عشر  ن نشر اإلعالا الثتني.

اإلعالا األول
 رئيس  صلحة كتتأة الحبط

16 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بتمارة
 لف عدد : 1)1)/05

حستب رقم :  1)1)/58)16 
إعالا عن أيع األص1 التجتري

أمقت�صى عقد عرفي  ؤرخ أتتر4خ 
عيله  واملصتدق   2020 ديسمبر   23
احو14  ام   (1(1 ينتير   4 أتتر4خ 

شخص طبيعي إلى شخص  عنوي.
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الرقم  التجتري  األص1   جموع 
املسمتة  لصيدلية  املعد   111171
صيدلية جنتا الزهرة الكتئنة أداور 
بوالد سال ة الشرقية الطر4ق الوطني 
ب 4022 الرقم 2 عيا اعتيق امترة إلى 
شركة اسمهت صيدلية جنتا الزهرة 
أربسمتل  الوحيد  الشر4ك  ذات 

2.000.000.00 درهم.
تسج1  التعرضتت  فإا  وبذلك 
أمكتب الحبط أتملحكمة اإلأتدائية 
أتمترة  كتب السج1 التجتري  داخ1 
األولى  للنشرة  املوالي  يو ت   15 بج1 

والثتنية.
النشرة األولى

عن رئيس  صلحة كتتأة الحبط

17 مكرر

املحكمة  اإلأتدائية أتمترة
 لف عدد : 1)1)/06

حستب رقم :  1)1)/16911 
إعالا عن أيع األص1 التجتري

طر4ق  عن  عقد  وثق  أمقت�صى 
في  الححيكي  ؤرخ  البشير  املوثق 
1)1) و سج1 أتتر4خ 19  11  ترس 
البوكري  أوعزة  أتع   (1(1  ترس 
هر4ة  بأو  داوود  لفتئدة  املعطي  أن 
 جموع األص1 التجتري رقم 11976 
بغداد  زنقة   52 رقم  امترة  عنوانه 
أثمن  والفواكه  الخحر  لبيع  املعد 

قدره 113.111.11 درهم.
تسج1  التعرضتت  فإا  وبذلك 
أمكتب الحبط أتملحكمة اإلأتدائية 
أتمترة  كتب السج1 التجتري  داخ1 
األولى  للنشرة  املوالي  يو ت   15 بج1 

والثتنية.
النشرة األولى

عن رئيس  صلحة كتتأة الحبط

18 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية كلميم
شعبة السج1 التجتري

 لف إيداع عقد أيع بص1 اجتري 
رقم 2020/72

إعالا قحتئي عن أيع األص1 
التجتري

اجتري  بص1  أيع  عقد  أمقت�صى 
عبد  األستتذ  طرف  واملحرر  ن 
هللا أن عبد هللا  حتم بهيئة اكتدير 
 ،(1(1 فبراير   15 كلميم العيوا في 
أن  املز4زوا  السيد  صطفى  فإا 
 حمد الحت 1 للبطتقةالوطنية عدد 
JA35262 قد أتع للسيد عبد الرحيم 
للبطتقة  والحت 1  الختلق  عبد 
جميع   ،NM802660 عدد  الوطنية 
األص1 التجتري أكتفة عنتصره املتدية 
واملعنو4ة، والذي هو عبترة عن  شواة 
الكتئنة  املزرعة  اسم  شواة  احت 
الخت س  شترع  حمد   (11 أرقم 
التجتري  أتلسج1  واملسجلة  كلميم، 
كلميم،  اإلأتدائية  املحكمة  لدى 
الترايبي  السج1  29  ن  عدد  احت 
و17166  ن السج1 التحليلي وذلك 
 قتأ1 ثمن إجمتلي قدره 250000.00 

درهم .
أإدارة  العقتر  هذا  وسج1 
فبراير   17 أتتر4خ  أكلميم  التسجي1 
 OR :1379 RE : احت عدد   (1(1

1681 أمبلغ 1.111)151 درهم.
وبذلك فإا رئيس  صلحة كتتأة 
با  ذي  صلحة  لك1  يعلن  الحبط 
الحبط  كتتأة  إلى  أتعرضه  يتقدم 
شعبة السج1 التجتري بهذه املحكمة 
يو ت املوالية للنشرة   15 داخ1 بج1 
84  ن  دونة  للمتدة  طبقت  الثتنية 

التجترة.
اإلعالا األول

عن  رئيس  صلحة كتتأة الحبط

19 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بتازة

شعبة السج1 التجتري

 لف رقم : 1)1)/04

إشهتر اقديم بص1 اجتري

حصة في شركة

قدم   2020 ديسمبر   31 أتتر4خ 

عبد  أن  الطتلب  أن  عصتم  السيد 

أتتر4خ  أتتهلة  هللا  غربي،  زداد 

الوطنية  أطتقته   ،1981 بأر14   30

أفتس  والستكن   Z329958 رقم 

طر4ق   4 اجزئة الوفتء   526 القطعة 

في  املتمث1  التجتري  األص1  صفرو، 

 PHARMACIE LA BELLE صيدلية 

اتهلة  املقتو ة  بشترع  الكتئنة   VUE

واملسجلة أتلسج1 التجتري أتملحكمة 

 ،11766 اإلأتدائية أتتزة احت عدد 

 1.111.111.11 أقيمة  حصة 

 PHARMACIE LA شركة  في  درهم 

ربسمتلهت   BELLE VUE SARL AU

طور  في  درهم   1.311.111.11

التأسيس.

اطبيقت  التعرضتت  وستقب1 

للمتدة 84  ن  دونة التجترة أمكتب 

السج1 التجتري أتملحكمة اإلأتدائية 

يو ت  ن اتر4خ   15 أتتزة داخ1 بج1 

صدور النشرة الثتنية.

اإلعالا األول

 عن  رئيس كتتأة الحبط

53 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 

السراغنة

اقديم بص1 اجتري كحصة في شركة

 لف رقم 1/02)1)

حستب رقم 7131

كتتأة  رئيس  صلحة  يعلن 

أقلعة  االأتدائية  أتملحكمة  الحبط 

عرفي  عقد  أمقت�صى  بنه  السراغنة 

و سج1    (1(1 4  ترس  في   ؤرخ 

أنفس التتر4خ أقلعة السراغنة، فوت  

أحي  الستكن  يونس،  عثمتا  السيد 

القدس عمترة 11 رقم 4 س ب الدار 

التعر4ف  لبطتقة  الحت 1  البيحتء، 

الوطنية رقم BJ(593(1 إلى الشركة 

ذات املسؤولية غير املحدودة بشر4ك 

 OTHMAN AL» املسمتة  وحيد 

األص1 التجتري   »ISLAH SARL AU

الكتئن أبلوك البهجة رقم 115 قلعة 

«صيدلية«  ل  املخصص  السراغنة 

واملعنو4ة  املتدية  عنتصره  أجميع 

واملسج1  الشركة  هذه  في  كحصة 

املحكمة  بهذه  التجتري  أتلسج1 

أثمن إجمتلي قدره   9111 احت رقم 

1.111.111 درهم.

تسج1  التعرضتت  فإا  وبذلك 

أمكتب الحبط أتملحكمة االأتدائية 

أقلعة السراغنة داخ1 بج1 15 يو ت 

املوالية للنشرة األولى والثتنية.

النشرة األولى
رئيس  صلحة كتتأة الحبط

إ حتء : إأراهيم اقشوا

58 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه 

والغابات

قطتع امليته والغتأتت

 DELIMITATION DE FORET
DOMAINE

إعالا
أأا  حتضر  للعموم  يعلن 

«ودكة«  أأقستم  املتعلقة  التحديد 

املتكوا  و«فونتا«  «ودكة«  و قطع 

«فونتا1وفونتا2«  املقطعيا   ن 

املتكوا  ن  بسنو«  و«واد 

املقطعيا«واد بسنو 1 وواد اسنو2« 

الستح1«  و«واد  «واتالنسيفت« 

للملك  التتبعة  أتأت«  «كدية  و قطع 

الوسطى«  «ورغة  املسمى  الغتأوي 

والواقعة أتراب جمتعتي ودكة والرابة 

أقيتدة ودكة أدائرة غفستي أإقليم 

 4 اتونتت الذي وقع احديدهت أتتر4خ 

بأر14 1933 واأليتم املوالية ستوضع 

أمكتب قتئد   (1(1 بأر14   11 أتتر4خ 

التحديد،  رئيس لجنة  قيتدة ودكة، 

إقليم اتونتت وبمكتب املحتفظ على 

أقر4ة  والرهوا  العقتر4ة  األ الك 

غرض  له  ملن  يمكن  حيث  أت حمد 

اإلطالع عليه.

لتقديم  املحروب  األج1  ب ت 

املذكور  التحديد  على  التعرضت 

أمكتب القتئد الستلف الذكر فيمتد 

بأر14   11 على ثالثة بشهر اأتداء  ن 

1)1) وهو اتر4خ نشر هذا اإلعالا في 

الجر4دة الرسمية.

لهذا  املوالية  بشهر  ثالثة  وخالل 

األج1 يجب با اودع أمكتب السيد 

بعاله  طتلب  املذكور  املحتفظ 

احفيظ اأكيدية للتعرضتت املقد ة.

1

وكالة الحوض املائي لسبو
 لخص قرار

افتتتح البحث العلني
بصدراه  ديرة  قرار  أموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

 /6)1/13)1) أتتر4خ 16  ترس 1)1) 

املسمى  العقتر  على  سيجرى  الذي 

نظير  قتسمة  ذكرة  ذي  الخربة 

الحفظ 1) رقم الشهتدة 7 صحيفة 8 

املتواجد أتلجمتعة التراأية لخاللفة، 

اأتداء  اتونتت،  إقليم  اتونتت،  دائرة 

غتية  إلى   (1(1 بأر14   9 اتر4خ   ن 

أحث علني في شأا   (1(1 بأر14   19

وجلب  أئر  أإنجتز  الترخيص   شروع 

املتء  نه  ن بج1 االستعمتل املنزلي  

اأت  السيدة  لفتئدة  املتشية   وارواء 

حنيني عبد السالم الحت 1)ة( لبطتقة 

.C511798 التعر4ف الوطنية

20

وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار

افتتتح البحث العلني
بصدراه  ديرة  قرار  أموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

 /1/1331)1) أتتر4خ 17  ترس 1)1) 

الكتئنة  األرضية  على  الذي سيجرى 

ذي  الرعيتا  أبرية  يعرف  في  ح1 

رقم   26 عقد شراء  ذكرة الحفظ  

أتلجمتعة  املتواجد   50 الشهتدة 

غفستي،  دائرة  كيستا،  التراأية 

 1( اتر4خ  اأتداء  ن  اتونتت،  إقليم 

بأر14 1)1) إلى غتية 22 بأر14 1)1) 

أحث علني في شأا  شروع الترخيص 

أإنجتز ثقب وجلب املتء  نه  ن بج1 

 ستحة 2 هكتتر  لفتئدة السيدأرادة 

التعر4ف  لبطتقة  الحت 1  سعيد 

.C133619 الوطنية

21

وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار

افتتتح البحث العلني
بصدراه  ديرة  قرار  أموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

 1)1/13)1) أتتر4خ )1  ترس 1)1) 

الذي سيجرى على العقترات املسمتة 

عيا  و  احفور   - املر4حلة   - املر4حلة 

الديسة ذي واجب  تروك ض بعدد 

أتلجمتعة  املتواجد   191 ص   320

إقليم  دائرة املنزل،  التراأية اغزراا، 

بأر14   8 اتر4خ  اأتداء  ن  صفرو، 

1)1) إلى غتية 19 بأر14 1)1) أحث 

الترخيص  شأا  شروع  في  علني 

أإنجتز ثقب وجلب املتء  نه  ن بج1 

لفتئدة  هكتترا     0.5333  ستحة 

الحت 1  لحسن  زغبوشتء  السيد 

.E235773 لبطتقة التعر4ف الوطنية

22

وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار

افتتتح البحث العلني
بصدراه  ديرة  قرار  أموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

 /1)1/13)1) أتتر4خ 15  ترس 1)1) 

املسمى  العقتر  على  سيجرى  الذي 

 20 بعدد  ضمن  شراء  ذي  املهتر4ز 

ضمن   وشراء   8 بعدد  ضمن  وشراء 

42 املتواجد أتلجمتعة التراأية  بعدد 

ايفلت،  دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي 

إقليم الخميستت، اأتداء  ن اتر4خ 8 

بأر14 1)1) إلى غتية 19 بأر14 1)1) 

أحث علني في شأا  شروع الترخيص 

أإنجتز ثقب وجلب املتء  نه،  ن بج1 

وسقي  ستحة  املنزلي  االستعمتل 

لفتئدة السيدة أوز4تا  هكتترات     2

التعر4ف  لبطتقة  الحت 1)ة(  فر4د 

.BJ(18189 الوطنية

23

وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار

افتتتح البحث العلني
بصدراه  ديرة  قرار  أموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

 /1/1316)1) أتتر4خ )1  ترس 1)1) 

املسمى  العقتر  على  سيجرى  الذي 

 57/(1519 روز ذي الرسم العقتري 

واد  التراأية  أتلجمتعة  املتواجد 

افراا،  إقليم  بزرو،  دائرة  افراا، 

إلى   (1(1 بأر14   8 اتر4خ  اأتداء  ن 

أحث علني في   (1(1 بأر14   19 غتية 

شأا  شروع الترخيص أإنجتز ثقب 

وجلب املتء  نه،  ن بج1 االستعمتل 

2.50 هكتترات   املنزلي وسقي  ستحة 

فتطمة  انوار  السيدة  لفتئدة 

الحت 1)ة( لبطتقة التعر4ف الوطنية 

.DA61183

24

وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار

افتتتح البحث العلني
بصدراه  ديرة  قرار  أموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

 /1/1313)1) أتتر4خ )1  ترس 1)1) 

املسمى  العقتر  على  سيجرى  الذي 

العقتري  الرسم  ذي   1 الفهيم 

أتلجمتعة  املتواجد   15/71758

دائرة  جحجوح،  سبت  التراأية 

اأتداء  ن  إقليم الحتجب،  بكوراي، 

اتر4خ 8 بأر14 1)1) إلى غتية 19 بأر14 

شأا  شروع  في  علني  أحث   (1(1

الترخيص أحفر أئر وجلب املتء  نه، 

5   هكتترات    ن بج1 سقي  ستحة 

الفتهيم  حمد  السيد  لفتئدة 

الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  الحت 1 

.D534467

25
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار

افتتتح البحث العلني

بصدراه  ديرة  قرار  أموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

 /1/1316)1) أتتر4خ )1  ترس 1)1) 

املسمى  العقتر  على  سيجرى  الذي 

العقتري  الرسم  ذي  خيتطي 

أتلجمتعة  املتواجد   15/83311

التراأية إقدار، دائرة الحتجب، إقليم 

بأر14   8 اتر4خ  اأتداء  ن  الحتجب، 

1)1) إلى غتية 19 بأر14 1)1) أحث 

علني في شأا  شروع الترخيص أحفر 

ثقب وجلب املتء  نه،  ن بج1 سقي 

لفتئدة السيد  5   هكتترات    ستحة 

لبطتقة  الحت 1  القندو�صي  حمد 

.D79706 التعر4ف الوطنية

26

وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار

افتتتح البحث العلني

بصدراه  ديرة  قرار  أموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

 /1/1319)1) أتتر4خ )1  ترس 1)1) 

الذي سيجرى على العقتر املسمى كبير 

 05/65426 العقتري  الرسم  ذي   1

ايت  التراأية  أتلجمتعة  املتواجد 

إقليم  عر ة،  عيا  دائرة  والل، 

بأر14   8 اتر4خ  اأتداء  ن   كنتس، 

1)1) إلى غتية 19 بأر14 1)1) أحث 

علني في شأا  شروع الترخيص أحفر 

أئر وجلب املتء  نه،  ن بج1 سقي 

السيد  لفتئدة  هكتترات    5  ستحة 

ختلي حميد الحت 1 لبطتقة التعر4ف 

.D511339 الوطنية

27

وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار

افتتتح البحث العلني

بصدراه  ديرة  قرار  أموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

 /1)1/13)1) أتتر4خ )1  ترس 1)1) 

املسمى  العقتر  على  سيجرى  الذي 

بعدد  ض  شراء  عقد  الغتأة   طيرة 

أتلجمتعة  املتواجد   225 ص   199

التراأية بغبتلو بفورار، دائرة صفرو، 

إقليم صفرو، اأتداء  ن اتر4خ 8 بأر14 

1)1) إلى غتية 19 بأر14 1)1) أحث 

علني في شأا  شروع الترخيص أحفر 

أئر وجلب املتء  نه،  ن بج1 سقي 

 ستحة 0.0320 هكتتر لفتئدة السيد 

لبطتقة  الحت 1  الرحيم  عبد  عمير 

.CB16779( التعر4ف الوطنية

28

وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار

افتتتح البحث العلني

بصدراه  ديرة  قرار  أموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

 /7)1/13)1) أتتر4خ 17  ترس 1)1) 

املسمى  العقتر  على  سيجرى  الذي 

استغالل  ذي  وجب  السبعتو4ة 

املتواجد   111 ص   186 بعدد  ض 

أتشو4ة  ازكيت،  التراأية  أتلجمتعة 

افراا، إقليم افراا، اأتداء  ن اتر4خ 

بأر14   22 إلى غتية   (1(1 بأر14   1(

شأا  شروع  في  علني  أحث   (1(1

املتء  وجلب  ثقب  أإنجتز  الترخيص 

 1.17 سقي  ستحة  بج1   نه،  ن 

هكتتر لفتئدة السيد الزاوي الجياللي 

الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  الحت 1 

.D54239

29

وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار

افتتتح البحث العلني

بصدراه  ديرة  قرار  أموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

 /1/1318)1) أتتر4خ 22  ترس 1)1) 

املسمى  العقتر  على  سيجرى  الذي 

املحظوظة ذي الرسم العقتري  عدد 

أتلجمتعة  املتواجد   11/11119

صفرو،  دائرة  العنوصر،  التراأية 

 8 اتر4خ  اأتداء  ن  صفرو،  إقليم 

بأر14 1)1) إلى غتية 15 بأر14 1)1) 

أحث علني في شأا  شروع الترخيص 

املتء  نه،  ن  وجلب  ثقبيا  أإنجتز 

بج1 سقي  ستحة 31 هكتترا لفتئدة 

شركة STE SOSIFI SARL في شخص 

 مثلهت القتنوني.

30

وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار

افتتتح البحث العلني

بصدراه  ديرة  قرار  أموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

 /1/1311)1) أتتر4خ 18  ترس 1)1) 

املسمى  العقتر  على  سيجرى  الذي 

ذي  والحتو4ة  علي  ظهر  فداا 

 81/11695 عدد  امللكية  شهتدة 

سيدي  التراأية  أتلجمتعة  املتواجد 

إقليم   ، ايفلت  دائرة  الرزاق،  عبد 

 1( اتر4خ   اأتداء  ن  الخميستت، 

بأر14 1)1) إلى غتية 22 بأر14 1)1) 

أحث علني في شأا  شروع الترخيص 

أإنجتز  ثقب وجلب املتء  نه،  ن بج1 

سقي  ستحة 1.9133 هكتترا لفتئدة 

لبطتقة  الحت 1  ا يا  املليض  السيد 

.G460290 التعر4ف الوطنية
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار

افتتتح البحث العلني
بصدراه  ديرة  قرار  أموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

 /5)1/13)1) أتتر4خ 16  ترس 1)1) 

املسمى  العقتر  على  سيجرى  الذي 

عدد  امللكية  شهتدة  ذي   16 غتنية 

أتلجمتعة  املتواجد   115159/17

دائرة  والي  روا�صي،  التراأية سبع  

يعقوب، إقليم  والي يعقوب، اأتداء 

غتية  إلى   (1(1 بأر14   9 اتر4خ    ن 

أحث علني في شأا   (1(1 بأر14   19

أئر  ن  أتعميق  الترخيص   شروع 

عمق 34  ترا إلى عمق 50  ترا وجلب 

سقي  ستحة  بج1  املتء  نه،  ن 

لوشيخي  السيد  لفتئدة  هكتترات   5

التعر4ف  لبطتقة  الحت 1   حمد 

.C115533 الوطنية
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار

افتتتح البحث العلني
بصدراه  ديرة  قرار  أموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

 /1/1313)1) أتتر4خ 18  ترس 1)1) 

املسمى  العقتر  على  سيجرى  الذي 

عدد   ايت حلي ذي الرسم العقتري  

أتلجمتعة  املتواجد   11/11111

صفرو،  دائرة  العنوصر،  التراأية 

 1( اأتداء  ن اتر4خ   إقليم صفرو، 

بأر14 1)1) إلى غتية 22 بأر14 1)1) 

أحث علني في شأا  شروع الترخيص 

املتء  نه،  ن  وجلب  ثقب  أإنجتز  

هكتترا   1.5161 بج1 سقي  ستحة 

لحسن  العرو�صي  السيد  لفتئدة 

الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  الحت 1 

.C156117

33
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار

افتتتح البحث العلني
بصدراه  ديرة  قرار  أموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

 /)1/131)1) أتتر4خ 18  ترس 1)1) 

املسمى  العقتر  على  سيجرى  الذي 
العقتري   الرسم  فوفني  وضوع 

كراء  عقد  ذي   (1/5999( عدد  

املتواجد   (1(1 1  ترس  حرر أتتر4خ 

دائرة   ، كلد تا  التراأية  أتلجمتعة 

اتزة، إقليم اتزة، اأتداء  ن اتر4خ  )1 

بأر14 1)1) إلى غتية 22 بأر14 1)1) 

أحث علني في شأا  شروع الترخيص 

املتء  نه،  ن  وجلب  ثقب  أإنجتز  

هكتترا   0.7688 بج1 سقي  ستحة 

النتصر  عبد  اسبع  السيد  لفتئدة 

الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  الحت 1 

.NR818363
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار

افتتتح البحث العلني
بصدراه  ديرة  قرار  أموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

 /1/1351)1) أتتر4خ 22   ترس 1)1) 

املسمى  العقتر  على  سيجرى  الذي 
العقتري   الرسم  الوزاني  وضوع 

عقد  ذي   15/1(75(1 عدد  

استغالل برض فالحية على وجه الخير 

واالحستا  صتدق أتتر4خ 11 نوفمبر 

التراأية  أتلجمتعة  املتواجد   2020

 ، الكيفتا  سليمتا  ول  سيدي 

إقليم  كنتس،  دائرة احواز  كنتس، 

 (1(1 بأر14   15 اتر4خ   اأتداء  ن 

أحث علني  بأر14 1)1)   26 إلى غتية 

أإنجتز   الترخيص  شأا  شروع  في 

ثقب وجلب املتء  نه،  ن بج1 سقي 

السيد  لفتئدة  هكتترات   3  ستحة 

العلمي الوزاني اسمتعي1 عبد النتصر 

الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  الحت 1 

.D795902

35

وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار

افتتتح البحث العلني
بصدراه  ديرة  قرار  أموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

 /1/1319)1) أتتر4خ 19  ترس 1)1) 

املسمى  العقتر  على  سيجرى  الذي 

اتزي1 واتزي1 ذي شهتدة امللكية عدد 

احر�صي   74/2633 وعدد   74/2635

عقد  ذي  الكور  وفداا  والبيض 

شراء ض بعدد 13 ص 11  املتواجد 

دائرة   ، كيكو  التراأية  أتلجمتعة 

أوملتا، إقليم أوملتا، اأتداء  ن اتر4خ  

بأر14   26 إلى غتية   (1(1 بأر14   15

شأا  شروع  في  علني  أحث   (1(1

املتء  ثقب وجلب  أإنجتز   الترخيص 

 نه،  ن بج1 سقي  ستحة 3)31.) 

الطتهيري  السيد  لفتئدة  هكتترات 

التعر4ف  لبطتقة  الحت 1  عمر 

.D31519 الوطنية
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار

افتتتح البحث العلني
بصدراه  ديرة  قرار  أموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

 /1/1316)1) أتتر4خ 19  ترس 1)1) 

املسمى  العقتر  على  سيجرى  الذي 

عدد  امللكية  شهتدة  ذي   2  روة 

أتلجمتعة  املتواجد   69/111177

دائرة  والي   ، التراأية سبع روا�صي 

يعقوب،  إقليم  والي  يعقوب، 

 (1(1 بأر14   15 اتر4خ   اأتداء  ن 

أحث علني  بأر14 1)1)   26 إلى غتية 

أإنجتز   الترخيص  شأا  شروع  في 

ثقب وجلب املتء  نه،  ن بج1 سقي 

هكتترا لفتئدة السيد   1.71  ستحة 

الحت 1  و ن  عه   العداوي  بترك 

.U55549 لبطتقة التعر4ف الوطنية
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار

افتتتح البحث العلني
بصدراه  ديرة  قرار  أموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

 /1/1337)1) أتتر4خ 17  ترس 1)1) 

املسمى  العقتر  على  سيجرى  الذي 

أوفر�صي  وضوع الرسم العقتري عدد 

3771)/69 ذي عقد كراء ض بعدد 

أتلجمتعة  املتواجد   357 ص   439

الحتجب،  دائرة   ، إقدار  التراأية 

إقليم الحتجب، اأتداء  ن اتر4خ  )1 

بأر14 1)1) إلى غتية 22 بأر14 1)1) 

أحث علني في شأا  شروع الترخيص 

أإنجتز  ثقب وجلب املتء  نه،  ن بج1 

 6 وسقي  ستحة  االستعمتل املنزلي  

البتر  عبد   هكتترات لفتئدة السيد  

التعر4ف  لبطتقة  الحت 1  أوفر�صي  

.D981193 الوطنية

38

وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار

افتتتح البحث العلني
بصدراه  ديرة  قرار  أموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

 /1/1331)1) أتتر4خ 17  ترس 1)1) 

املسمى  العقتر  على  سيجرى  الذي 

امللكية  ذي شهتدة   1119 ايت عمر 

أتلجمتعة  املتواجد   67/3557 عدد 

التراأية أطيط ، دائرة عيا اتوجدات، 

اتر4خ   اأتداء  ن  الحتجب،  إقليم 

بأر14   22 إلى غتية   (1(1 بأر14   1(

شأا  شروع  في  علني  أحث   (1(1

الترخيص أحفر أئر وجلب املتء  نه، 

وسقي  املنزلي   االستعمتل  بج1   ن 

السيد  لفتئدة  هكتتر   1.51  ستحة 

الحت 1 لبطتقة  عبد الفتتح التراس  

.C449658 التعر4ف الوطنية
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار

افتتتح البحث العلني
بصدراه  ديرة  قرار  أموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

 /1/1333)1) أتتر4خ 17  ترس 1)1) 

املسمى  العقتر  على  سيجرى  الذي 

 بروكة - 1)ب ذي شهتدة امللكية عدد 

أتلجمتعة  املتواجد   17/(51151

احواز  دائرة   ، أيحتء  عيا  التراأية 

اأتداء  ن اتر4خ   فتس، عمتلة فتس، 

بأر14   22 إلى غتية   (1(1 بأر14   1(

شأا  شروع  في  علني  أحث   (1(1

املتء  ثقب وجلب  أإنجتز   الترخيص 

 05 سقي  ستحة  بج1   نه،  ن 

     STE DREAM هكتترات لفتئدة شركة

CERAMEفي شخص  مثلهت القتنوني 

الحت 1)ة( لبطتقة التعر4ف الوطنية 

.C454975
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار

افتتتح البحث العلني
بصدراه  ديرة   قرار  أموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

17  ترس  أتتر4خ  ح.ج2020/4338 

العقتر  على  سيجري  الذي   (1(1

شهتدة  ذي  قدور  أن  كر ة  املسمى 

املتواجد    16/39375 عدد  امللكية 

أتلجمتعة التراأية سيدي عبد الرزاق 

الخميستت  ايفلت،إقليم  دائرة 

إلى   (1(1 بأر14   1( اأتداء  ن اتر4خ 

علني  أحث   (1(1 بأر14   22 غتية 

أإنجتز  الترخيص  شأا  شروع  في 

أئر وجلب املتء   نه  ن بج1 سقي 

لفتئدة  هكتترا   1,9911  ستحته 

الحت لة  الحميتية  ليكة  السيدة 

.  X8(178 لبطتقة التعر4ف الوطنية
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار

افتتتح البحث العلني
بصدراه  ديرة   قرار  أموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

18  ترس  أتتر4خ  ح.ج2020/4335 

العقتر  على  سيجري  الذي   (1(1

الرسم  ذي  الر4تحي  أن  أالد  املسمى 

املتواجد   R/13116 عدد  العقتري  

العسلوجي  دار  التراأية  أتلجمتعة 

قتسم،  سيدي  بهت،إقليم  دائرة 

إلى   (1(1 بأر14   8 اتر4خ  اأتداء  ن 

علني  أحث   (1(1 بأر14   19 غتية 

أإنجتز  الترخيص  شأا  شروع  في 

ثقب وجلب املتء   نه  ن بج1 سقي 

 ستحة 1,35 هكتترا لفتئدة السيدة 

لبطتقة  الحت لة  اشو4ردة  اأتستم 

. EV804736 التعر4ف الوطنية
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار

افتتتح البحث العلني
بصدراه  ديرة   قرار  أموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

18  ترس  أتتر4خ  ح.ج1/1311)1) 

العقتر  على  سيجري  الذي   (1(1

الرسم  ذي   XIV الدخلة  املسمى 

الكتئن   R/26575 عدد  العقتري 

املتواجد  ا حمد  اوالد  أقبيلة 

احسيا،  بوالد  التراأية  أتلجمتعة 

سيدي  ،دائرة  احسيا  بوالد  قيتدة 

سليمتا،  سيدي  إقليم  سليمتا، 

إلى   (1(1 بأر14   8 اتر4خ  اأتداء  ن 

علني  أحث   (1(1 بأر14   19 غتية 

أإنجتز  الترخيص  شأا  شروع  في 

ثقب وجلب املتء   نه  ن بج1 سقي 

هكتترا لفتئدة السيد   1,85  ستحة 

لبطتقة  الحت 1  القرنوحي  حمد 

. G118136 التعر4ف الوطنية
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار

افتتتح البحث العلني
بصدراه  ديرة   قرار  أموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

18  ترس  أتتر4خ  ح.ج1/1336)1) 

القطعة  على  سيجري  الذي   (1(1

األرضية الفالحية  ن اوزيع املغفور 

له الحسن الثتني اتبعة أل الك الدولة 

أتتر4خ   53 عدد  إدار4ة  شهتدة  ذات 

أتلجمتعة  1)1)املتواجد  فبراير   5

التراأية ار يالت، قيتدة  ختتر،دائرة 

بهت،إقليم سيدي قتسم، اأتداء  ن 

اتر4خ 8بأر14 1)1) إلى غتية 19 بأر14 

شأا  شروع  في  علني  أحث   (1(1

املتء   وجلب  ثقب  أإنجتز  الترخيص 

 نه  ن بج1 سقي  ستحة 5 هكتترا 

كورة  الكر4م  عبد  السيد  لفتئدة 

الوطنية  التعر4ف  لبطتقة  الحت 1 

. GN111(61
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار

افتتتح البحث العلني
بصدراه  ديرة  قرار  أموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

18  ترس  ح.ج أتتر4خ   (1(1/133(

القطعة  الذي سيجرى على   ،(1(1

األرضية املسمتة حفرة قرو ة اوجد 

أمزارع دوار بوالد عبد هللا ذات شهتدة 

فبراير   18 أتتر4خ   28 عدد  إدار4ة 

التراأية  أتلجمتعة  املتوجد   ،(1(1

دائرة ورغة،  قيتدة ملراأيض،  ملراأيض، 

إقليم سيدي قتسم، اأتداء  ن اتر4خ 

بأر14   19 غتية  إلى   (1(1 بأر14   8

أحث علني في شأا  شروع   ،(1(1

الترخيص أإنجتز أئر وجلب املتء  نه 

هكتترا   0.30  ن بج1 سقي  ستحة 

لفتئدة السيد سيطرو العربي الحت 1 

.I60527 لبطتقة التعر4ف الوطنية

45

وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار

افتتتح البحث العلني
بصدراه  ديرة  قرار  أموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

18  ترس  ح.ج أتتر4خ   (1(1/1331

العقتر  على  سيجرى  الذي   ،(1(1

عدد  العقتري  الرسم  ذي  الفالحي 

أيا  شراكة  اافتقية  وذي   R/8533
حول  والختص  العتم  القطتعيا 

الختص  للملك  التتبعة  العقترات 

سبتمبر   28 أتتر4خ  املغربية  للدولة 

التراأية  أتلجمتعة  املتوجد   ،(11(

سيدي  دائرة  ازغتر،  قيتدة  ازغتر، 

سليمتا،  سيدي  إقليم  سليمتا، 

إلى   (1(1 بأر14   8 اتر4خ  اأتداء  ن 

علني  أحث   ،(1(1 بأر14   19 غتية 

 3 في شأا  شروع الترخيص أإنجتز 

اثقتب  وجلب املتء  نهت  ن بج1 سقي 

لفتئدة  هكتترا   89.4647  ستحة 

شركة AZGHAR AGRI SARL  مثلة 

السيد  القتنوني  شخص  مثلهت  في 

الشرقتوي أوشعنتنة الحت 1 لبطتقة 

.G15(17 التعر4ف الوطنية
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار

افتتتح البحث العلني
بصدراه  ديرة  قرار  أموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

18  ترس  ح.ج أتتر4خ   (1(1/13(9

العقتر  على  سيجرى  الذي   ،(1(1
املسمى لوبو4در ذي الرسم العقتري 

عدد R/19171  وذي اافتقية شراكة 
أيا القطتعيا العتم والختص حول 

العقترات التتبعة مللك الدولة املغربية 

املتوجد    ،(111 فبراير   1( أتتر4خ 

قيتدة  أو عيز،  التراأية  أتلجمتعة 

أو عيز، دائرة سيدي سليمتا، إقليم 

اتر4خ  اأتداء  ن  سليمتا،  سيدي 

بأر14   19 غتية  إلى   (1(1 بأر14   8

أحث علني في شأا  شروع   ،(1(1

الترخيص أإنجتز 5 بثقتب وجلب املتء

  نهت  ن بج1 سقي  ستحة 75.3242 

 WARDA SUN هكتترا لفتئدة شركة

شخص  مثله  في  SARL،  مثلة 

 SALLE DE CHOU القتنوني السيد 

الحت 1 لبطتقة التعر4ف   ETIENNE

.1(CP38(51 الوطنية
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار

افتتتح البحث العلني
أموجب قرار بصدراه  ديرة وكتلة 

الحوض املتئي لسبو رقم 8)1/13)1) 

الذي   ،(1(1 18  ترس  ح.ج أتتر4خ 

ذي  الفالحي  العقتر  على  سيجرى 

وذي   R/2050 الرسم العقتري عدد 

اافتقية شراكة أيا القطتعيا العتم 

التتبعة  العقترات  حول  والختص 

املغربية  للدولة  الختص  للملك 

111)،  شروع  فبراير   1( أتتر4خ 
أتلجمتعة  املتوجد   ،5(7(9/1 رقم 

قيتدة أو عيز دائرة  التراأية أو عيز، 

سيدي سلمتا إقليم سيدي سليمتا 

إلى   ،(1(1 بأر14   8 اأتداء  ن اتر4خ 

علني  أحث   ،(1(1 بأر14   19 غتية 

أإنجتز  الترخيص  شأا  شروع  في 

بج1  املتء  نهمت  ن  وجلب  ثقبيا 

هكتترا   933899 سقي  ستحة 

 WARDA شراكة  السيدة  لفتئدة 

SUN SARL  مثلة في شخص  مثلهت 

 SALLE DE CHOU القتنوني السيد 

الحت 1 لجوازالسفر رقم   ETIENNE

.1(CP38(51
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار

افتتتح البحث العلني
بصدراه  ديرة   قرار  أموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

19  ترس  أتتر4خ   (1(1/1311

العقتر  على  سيجري  الذي   ،(1(1

عيتد  اوالد  املدعو  الجمتعي  املسمى 

التتبع عيتد  اوالد  املسمى  أتملكتا 
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اوالد  الركتبي  الساللية  للجمتعة   

الشهتدة  ذي   عيتد عت ر السفلية   

ادار4ة رقم 15 أتتر4خ 3 يوليو 119)،  

عت ر  التراأية  أتلجمتعة  املتواجد 

السفلية، قيتدة عت ر السفلية، دائرة 

القنيطرة،  اقليم  القنيطرة،  بحواز 

إلى    (1(1 بأر14   5 اأتداء  ن اتر4خ 

أحث علني    ،(1(1 بأر14    15 غتية 

أتنجتز  الترخيص  شأا  شروع  في 

بج1  املتء  نه،  ن  وجلب  ثقب 

لفتئدة  هكتترا   0.44 سقي  ستحة  

السيد اقر4بة العربي الحت 1 لبطتقة 

.G305675 التعر4ف الوطنية رقم
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار

افتتتح البحث العلني

بصدراه  ديرة   قرار  أموجب 

لسبو   املتئي  الحوض  وكتلة 

أتتر4خ  (1(1/1311 ح.ج   رقم 

سيجري  الذي   ،(1(1 19  ترس   

أمزارع الكتئنة  الحبشية  البالد  على 

 دوار الكر4نتت ذات التحديد االداري 
الرسمية   أتلجر4دة  املسجلة   38
 30 أتتر4خ  الصتدرة   5252 رقم 
صدقة  عقد  ذات   2004 سبتمبر 
واالستغالل في أالد  أحق التصرف   
 ،(111 يوليو   11 أتتر4خ  حبشية 
أتب  التراأية  أتلجمتعة  املتواجد 
دائرة الشراردة،  قيتدة ز4رارة،  ايوكت، 
ايتداءا  ن  قتسم،  سيدي  اقليم 
 19 غتية  الى   (1(1 بأر14   9 اتر4خ 
شأا  في  علني  أحث   ،(11( بأر14 
 شروع الترخيص أتنجتز ثقب وجلب 
سقي  ستحة   بج1  املتء  نه،  ن 
فيص1  السيد  لفتئدة  هكتترا   3.50
لبطتقة  الحت 1  و ن  عه  أنسغيير 
.GK71(11 رقم  الوطنية  التعر4ف 
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار
افتتتح البحث العلني

بصدراه  ديرة   قرار  أموجب 
وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 
1/1339)1) أتتر4خ 18  ترس 1)1)، 
املسمى  العقتر  على  سيجري  الذي 
ذي الرسم العقتري رقم   IX  بروكة 
الكتئن أقبيلة الصفتفعة   R/31565

القصيبية،  التراأية  أتلجمتعة 

القصيبة،  دائرة  القصيبية،  قيتدة 

اأتداء  ن  سليمتا،  سيدي  اقليم 

 19 غتية  إلى    (1(1 بأر14   9 اتر4خ 

أحث علني في شأا    ،(1(1 بأر14  

 شروع الترخيص أتنجتز ثقب وجلب 

سقي  ستحة    بج1  املتء  نه،  ن 

السيد  لفتئدة  هكتترا   0.8369

لبطتقة  الحت 1  جوهري  املغتري 

.G111515 رقم  الوطنية  التعر4ف 
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

 لخص قرار

افتتتح البحث العلني

بصدراه  ديرة   قرار  أموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

19  ترس  أتتر4خ   (1(1/1315

العقتر على  سيجري  الذي   ،(1(1

ذي  عمتر  اوالد  عز4ب  املسمى 

 R/33767 رقم  العقتري  الرسم  

بكتوبر   20 أتتر4خ  كراء  عقد  وذي 

دوار  خلوط  أقبيلة  الكتئن   ،2020

الحم  قمقوم  نطقة  عمتر  اوالد 

أتلجمتعة  املتواجد    ،»2 «الهحبة 

الشوافع،  قيتدة  الشوافع،  التراأية 

القنيطرة،  اقليم  لال يمونة،  دائرة 

إلى    (1(1 بأر14   9 اأتداء  ن اتر4خ 

أحث علني    ،(1(1 بأر14    19 غتية 

أتنجتز  الترخيص  شأا  شروع  في 

ثقب وجلب املتء  نه،  ن بج1 سقي 

هكتترا لفتئدة السيد     15  ستحة  

لبطتقة  الحت 1  الفهدي  املصطفى 

.G1(9((1 رقم  الوطنية  التعر4ف 
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السطحية 
 رقم

املنشأة

األغراس واملنشأت السطحية   

    النوعية                      العدد     

حساب

رقم 
اسم وعنوان ذوي الحقوق

السطحية 
 رقم

املنشأة

األغراس واملنشأت السطحية   

    النوعية                      العدد     



7975 الجريدة الرسميةعدد 5659 - فتاض ر حتا )111 )11 بأر14 1)1)) 

حساب

رقم 
اسم وعنوان ذوي الحقوق السطحية

األغراس واملنشأت السطحية

    النوعية                      العدد     
رقم القطعة



عدد 5659 - فتاض ر حتا )111 )11 بأر14 1)1)) الجريدة الرسمية7976  
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حساب
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