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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

 لتزم املعلنفن في مادان اإلشهار ال انفني إثبات هفيتهم عالسلطات املسند  إليهم.
عال لتحمل اإلدار  أ ة مسؤعلاة فاما  تعلق بمضمفن اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

RUE 20 COM 
SARL AU

RUE 20 COM : إسم الشركة
.SARL AU

دات  شركة   : ال انفني  مفقعها 
مسؤعلاة محدعد  عاحد .

الحسن  شارع   : التجاري  مفقعها 
الثاني 8 زن ة الكامرعن ش ة رقم 11 

الرباط.
رأسمالها : 100000 درهم.

من  الشركة  تساير   : مسيرها 
كامل  مع  أربعي  عادل  الساد  طرف 
األسا�ضي  لل انفن  طب ا  الصالحاات 

للشركة.
املد  : حددت املد  في 99 سنة.

األخبار  محرر   : نشاطها 
اإللكترعناة.

بكتابة  ال انفني  اإل داع  لم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  لحت   2020 12  فناف  بتاريخ 

.143881
1 P

 FCP RM SECUR
RENDEMENT

صندعق لدبير أمفال مشتركة رم 
سكافر رعندم

فانفنس  ماد  ريد  من  بمبادر  
عريد ماد أسيت مانا جمنت لم خلق 
رخص  مشتركة،  أمفال  صندعق 
ملشرعع نظام لدبيره من طرف الهائة 
 18 املغرباة لسفق الرسامال  بتاريخ 
 GP20042 رقم  لحت   2020 ماي 

مميزاله كالتالي:
التسماة : صندعق أمفال مشتركة 

رم سكافر رعندم.

سنة اعتبارا من لاريخ   99  : املد  
الضبط  بكتابة  ال انفني  اإل داع 
حاالت  باستثناء  التجارية  باملحكمة 

الحل املسبق أع التمد د.
صندعق   : لديها  املفدع  املؤسسة 
اإل داع عالتدبير م ره ساحة مفالي 

الحسن ص.ب408 الرباط.
: شركة ريد ماد  مؤسسة التدبير 
م رها  الكائن  جمنت  مانا  أسيت 
شارع املهدي بن بركة السفي�ضي   57

الرباط.
مدقق الحسابات : مكتب التدقاق 
حد د & أسف�ضي الكائن م ره 4 شارع 
املعطي الجزعلي، آنفا، الدارالباضاء، 
ممثل من طرف الساد محمد حد د.

الت د مات األصلاة :  1.000.000 
درهم م سمة على 10 حصص قامة 
درهم مكتسبة   100.000 كل عاحد  

ن دا.
تعلق   : الحصص  شراء  إعاد  
صندعق  أصفل  صافي  عندما  ضل 
لدبير أمفال مشتركة خالل أكثر من 
األدنى  النصف  من  أقل  شهرين 
من   31 الفصل  في  علاه  املنصفص 
رقم  قانفن  بمثابة  الشريف  الظهير 

.213.931
بكتابة  لم   : ال انفني  اإل داع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  لحت   ،2020 15  فناف  بتاريخ 

.104731
2P

ACCRETIO MAROC الشركة
شركة محدعد  املسؤعلاة دات 

الشريك الفحاد
رأسمال الشركة : 120.000.00 درهم

امل ر اإلجتماعي : لاكنف بارك، شارع 
ضمام، زاعية  ر.س 114 عص.ط 

1029، طريق النفاصر الدارالباضاء
الغير  ال رارات  محضر  بمفجب 
املنع د  الفحاد،  للشريك  العاد ة 
الخدت   ،2020 2  نا ر  بتاريخ 

ال رارات التالاة :
-1 لحفيل امل ر اإلجتماعي للشركة 
بارك،  لاكنف   131 السابق  امل ر  من 
شارع ضمام، زاعية  ر.س 114 عص.ط 
1029، طريق النفاصر الدارالباضاء، 
إلى العنفان الجد د 179، زاعية شارع 
مرس  حي  امل اعمة،  عشارع  لندن 

السلطان الدارالباضاء.
األسا�ضي  النظام  لحد ث   2-

للشركة.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 12 بتاريخ  بالدارالباضاء  التجارية 

 فناف 2020 لحت عدد 735701.
3 P

 SOCIETE AL ARSAT
ERRAHMA

SARL
املؤرخ  عرفي،  ع د  بمفجب   1-
بالدارالباضاء،   2020 2  فناف  في 
مسؤعلاة  دات  شركة  لأسيس  لم 

محدعد ، لكمن مميزاتها في ما  لي :
 AL ARSAT  : التسماة 

.ERRAHMA SARL
الدار   : اإلجتماعي  امل ر 
إقامة  أنفا،  شارع  الباضاء،131 

أزعر، مكتب رقم  11 ب.
اإلنعاش   -  : االجتماعي  الهدف 
لبناء  األرا�ضي  شراء  الع اري، 
ملكاة مشتركة  الع ارية،  املجمعات 

التجاري،  أع  السكني  لإلستخدام 

إلعاد  باعها أع لأجيرها.

عتسفيق  عبناء  األرا�ضي  حااز    -

عاإلسكان  اإلجتماعاة  البرامج 

مع  الفاقاات  بمفجب  اإلقتصادي 

الدعلة املغرباة.

الشركاء : 

 KAPSET -الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة 

DEVELOPPEMENT، مسجلة لحت 
التجاري  بالسجل   264365 عدد 

بالدارالباضاء.

كتاني،  مهدي  محمد  الساد   -

رقم  الفطناة  للبطاقة  الحامل 

.BE751670

التساير  مهام  :أسندت  التساير 

الحامل  للساد محمد مهدي كتاني، 

.BE751670 للبطاقة الفطناة رقم

 99 الشركة  مد   حددت   : املد  

بالسجل  تسجالها  من  عدلك  سنة، 

التجاري.
 100.000.00  : الشركة  رأسمال 

حصص   1.000 لمثل  درهم، 

إجتماعاة ب امة 100 درهم، مفزعة 

كالتالي :

حصة   KAPSET شركة 

DEVELOPPEMENT 999 اجتماعاة.

 01 الساد محمد مهدي كتاني   -

حصة إجتماعاة.

من فالو  نا ر إلى   : السنة املالاة 

31 ديسمبر.

لم اإل داع ال انفني باملحكمة   2-

 12 بتاريخ  بالدارالباضاء،  التجارية 

 فناف 2020، لحت عدد 735683.

4 P
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SOBHA FISH
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 
بتاريخ  العرفي  للع د   لبعا 
قفانين  عضع  لم  8  فناف2020، 

الشركة دات املميزات التالاة :
.SOBHA FISH : التسماة

دات  شركة   : ال انفني  الشكل 
املسؤعلاة املحدعد .

املفضفع :
الطازج  السمك  عشراء  باع 

عاملجمد.
لثمين املنتفجات البحرية.

معالجة، لجماد، تسفيق علصد ر 
املنتجات البحرية.

زاعية   ،10 رقم   : الرئي�ضي  امل ر 
شارع قرطاج، شارع األندلس، املر�ضى 

العافن.
مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 
إلى  م سمة  درهم   100.000.00
درهم   100 فئة  من  حصة   1.000

م سمة كاآلتي :
- الساد محمد طالكي 500 حصة.
- الساد حسن طالكي 500 حصة.
الساد  طرف  من  تسير   : اإلدار  

محمد طالكي عالساد حسن طالكي.
بكتابة  لم  ال انفني  اإل داع 
اإلبتدائاة  باملحكمة  الضبط 
 2020 11  فناف  بتاريخ  بالعافن، 
علم تسجالها   941/2020 لحت رقم 
التحلالي  التجاري،الرقم  بالسجل 

عدد 31701.
5 P

BEINTERIM
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 
 4 بتاريخ  العرفي  للع د  لبعا 
مارس2020، لم عضع قفانين الشركة 

دات املميزات التالاة :
.BEINTERIM : التسماة

دات  شركة   : ال انفني  الشكل 
املسؤعلاة املحدعد .

املفضفع :
لفائد   املستخدمين  لففير 

امل اعالت عالشركات.

شارع   ،1152 رقم  امل ر الرئي�ضي: 
إدريس الحارثي، املر�ضى العافن.

مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 
إلى  م سمة  درهم   100.000.00
درهم   100 فئة  من  حصة   1.000

م سمة كاآلتي :
 350 حطحفط  كمال  الساد   -

حصة.
الساد إسماعال مهدي عمري   -

350 حصة.
 300 ف اه  بن  محمد  الساد   -

حصة.
الساد  طرف  من  تسير   : اإلدار  

كمال حطحفط.
بكتابة  لم   : ال انفني  اإل داع 
اإلبتدائاة  باملحكمة  الضبط 
 ،2020 11  فناف  بتاريخ  بالعافن، 
علم تسجالها   943/2020 لحت رقم 
الرقم  لحت  التجاري  بالسجل 

التحلالي عدد 31703.
6 P

HAMAYDA TRANSPORT
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  بمساهم عاحد
8  فناف  لبعا للع د العرفي بتاريخ 
2020، لم عضع قفانين الشركة دات 

املميزات التالاة :
 HAMAYDA  : التسماة 

.TRANSPORT
دات  شركة   : ال انفني  الشكل 

املسؤعلاة املحدعد  بمساهم عاحد.
املفضفع :

ن ل املستخدمين لفائد  الغير.
مريم،  اللة  حي  الرئي�ضي:  امل ر 

بفجدعر.
مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 
100.000.00 درهم م سمة إلى 1.000 
عيملكها  درهم   100 فئة  من  حصة 
املباركي. حمادي  الساد   بالكامل 
الساد  طرف  من  تسير   : اإلدار  

حمادي املباركي.
بكتابة  لم  ال انفني:  اإل داع 
اإلبتدائاة  باملحكمة  الضبط 
 ،2020 11  فناف  بتاريخ  بالعافن، 
لحت رقم  942/2020 علم  تسجالها  

الرقم  لحت  التجاري  بالسجل 
التحلالي عدد 31699.

7 P

 STE. PRO SUD
ENGINEERING

SARL
RC : 31683

لأسيس شركة
9  فناف  بتاريخ  بالعافن  لم 
شركة دات املسؤعلاة  إنشاء   2020

املحدعد  بالخصائص التالاة :
 PRO SUD  : التسماة 

.ENGINEERING
األنشطة الهندساة في   : النشاط 

مجاالت الهندسة املدناة.
امل ر اإلجتماعي : شارع مكة عمار  
 1052 الثالث رقم  الحبفس الطابق 

العافن.
من لاريخ  سنة ابتداء   99  : املد  

التأسيس.
100000.00درهم    : املال  رأس 
مفزعة  حصة   1000 على  م سمة 

كالتالي :
الساد محمد املصطفى شرف   -

الد ن 700 حصة.
- السد  رباب بيزم 300 حصة.

الساد   تعاين  لم   : التساير 
رباب بيزم كمسير  للشركة ملد  غير 

محدعد .
باملحكمة  لم  ال انفني:  اإل داع 
9  فناف  بتاريخ  بالعافن،  اإلبتدائاة 

2020، لحت رقم 2020/931.
8 P

FINKEYS شركة
شركة دات مسؤعلاة محدعد 

لأسيس
مسجل  عرفي  ع د  بم ت�ضى 
بتاريخ 11 مارس 2020 قد لم لأسيس 
محدعد   مسؤعلاة  دات  شركة 

باملميزات التالاة :
.FINKEYS SARL : التسماة

الهدف اإلجتماعي :
اإلستشار  عالتساير.

في  حدد   : الشركة  رأسمال 

100.000.00 درهم مفزعة إلى 1000 

درهم،   100 حصة إجتماعاة ب امة 

قد لم لحريرها بالكامل عاملخصصة 

للشركاء بما  تناسب مع مساهماتهم، 

أي :

مدعن  العربي  محمد  الساد   -

رقم الفطناة  للبطاقة   الحامل 

 A 343535  990 حصة.

الحاملة  مدعن  غاثة  الساد    -

A 343769 رقم  الفطناة   للبطاقة 

 10 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد  

التأسيس النهائي أي من لاريخ عضع 

السجل التجاري.

فالو  نا ر  من   : املالاة  السنة 

ديسمبر ما عدا السنة األعلى   31 إلى 

لبتدئ من لاريخ التسجال .

شارع   ،30 رقم   : امل ر اإلجتماعي 

النال  إقامة   ،12BIS رقم  ع بة، 

أكدال، الرباط.

: تسير الشركة من طرف  التساير 

الساد محمد العربي مدعن الحامل 

  A 343535 رقم  الفطناة  للبطاقة 

عدلك ملد  غير محدعد .

باملحكمة  التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط 143883.
م تطف من أجل اإلشهار

9 P

SOCIETE SOFETRAV 

SARL

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد 

الذي  العرفي  الع د  إثر  على 

لم  أسفله،  الشركة  شركاء  عقعه 

لشركة  األساساة  ال فانين  عضع 

من  عالتي  محدعد ،  مسؤعلاة  دات 

خصائصها :
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 : اإلجتماعاة  -1التسماة 
.SOCIETE SOFETRAV SARL

-2 املفضفع : 
عالكهربائي  املاكاناكي  اإلصالح 

للساارات.
لجار  األجزاء الجد د  للساارات.

كراء الساارات بدعن سائق.
الن ل الفطني عالدعلي للمسافرين، 

ن ل املستخدمين.
باع عشراء جماع أنفاع الساارات 
عاآلآلت الفالحاة، عاآللاات الصناعاة 

عالهادرعلاة.
مراقبة عصاانة  العجالت،  لجار  
املركبات ، الفحص الت ني،الخدمات 
لركاب  باع  للمركبات،  السريعة 
األمامي  الزجاج  علفكاك 
املركبات  عن ل  للعربات،مساعد  

املتفقفة.
عالتدبير  عإكتراء  إنشاء  خلق 
عاملعامل  التجارية  لألصفل  الحر 

عالفرشات.
براءات  عباع  عاستغالل  أخد 
امل اهي،  لجهيزات  لجار   اإلختراع، 
استغالل محالت  امل اهي،  استغالل 

الحلفيات.
كراء  الصفت،  آلاات  لجار  

األماكن العامة.
املالاة،  عالخدمات  األمفال  ن ل 

الحراسة عاملراقبة ضد السرقة.
األشغال العامة، املفاعضة،

لصد ر عاستيراد.
تعلام السااقة، لمفين الحفالت.

 ،24 رقم   : اإلجتماعي  امل ر   3-
حي تعاللين،  زن ة مفالي إسماعال، 

خنافر .
-4 املد  : 99 سنة.

 100.000.00  : الرأسمال   5-
حصة،   1000 من  مكفنة  درهم، 
ب امة 100 درهم للحصة مفزعة على 

الشكل التالي :
الساد املصطفى فالح 700 حصة.

الساد سعاد فالح 300 حصة.
-6 التساير : أسند التساير للساد 

سعد فالح عملد  غير محدعد .
فالو  من   : املحاسباة  السنة   7-

 نا ر إلى 31 ديسمبر.

لم اإل داع   : اإل داع ال انفني   8-

السجل  مصلحة  لدى  ال انفني 

اإلبتدائاة  باملحكمة  التجاري 

بخنافر  لحت رقم 2020/95، بتاريخ 
التجاري  السجل   ،2020 10  فناف 

رقم 3287.

10 P

SOCIETE TRUST MAKERS
SARL

ن ل امل ر اإلجتماعي
تغاير اإلسم التجاري 

عتغاير املفضفع اإلجتماعي
على إثر اجتماع الجمعاة العامة 

غير العاد ة لشركاء الشركة أعاله لم 

الخاد ال رارات التالاة :

عاعمانة،  مركز  إلى  امل ر  ن ل   1-

عمالة خنافر .

لاصبو  التجاري  اإلسم  تغاير   2-

4EVER. بدل   TRUST MAKERS

.COM

تغاير املفضفع اإلجتماعي كما   3-

 لي :

: مستغل  حذف األنشطة التالاة 

النداء،  أع مراكز  الهالفاة  الخدمات 

الن ل  العمفماة،  األماكن  مكتري 

ن ل  للمسافرين،  عالدعلي  الفطني 

البناء،  مفاد  لاجر  للغير،  البضائع 

عغسل  الخدمات  محطات  مستغل 

عالبضائع  الفقفد  لاجر  الساارات، 

املختلفة، مجزئ عمنعش ع اري.

إضافة األنشطة التالاة :

صناعة علحفيل املفاد الغذائاة، 

التعبئة  أكااس  عباع  صناعة 

ن ل  الرقماة،  الحلفل  باع  الفارغة، 

املختلفة،  اإلرسالاات  املستخدمين، 

لصد ر الخضر عالففاكه إلى إفري اا، 

استيراد السلع املختلفة.

:  لدى كتابة  اإل داع ال انفني   4-

الضبط باملحكمة اإلبتدائاة بخنافر  

9  فناف  بتاريخ   2020/92 لحت رقم 

2020، السجل التجاري عدد 1659.
بمثابة إعالن عباان

11 P

LAFTAH SAIDI TRAVAUX

لأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بمفجب   -I

لأسيس شركة دات   2020 مارس   4

املفاصفات  لها  محدعد   مسؤعلاة 

التالاة :

 LAFTAH SAIDI  : التسماة   -

.TRAVAUX

األشغال   : اإلجتماعي  -الهدف 

املختلفة أع البناء.

حي   5 رقم   : اإلجتماعي  امل ر   -

السعاد  الغربي لافلت.

- الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 100.000.00 درهم.

الساد  عين   : الشركة  تساير   -

لفطو لطفي مسيرا للشركة مع جماع 

الصالحاات.

بكتابة    : ال انفني  اإل داع  لم   II

الضبط باملحكمة اإلبتدائاة بتافلت 

 335 عدد  التجاري  السجل  لحت 

بتاريخ 12  فناف 2020.
للنسخ عالباان

الفكال

11 P  مكرر

EL MAATATRAV

لأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بمفجب   -I

لأسيس شركة دات  أبريل 2020   13

مسؤعلاة محدعد  بشريك عحاد لها 

املفاصفات التالاة :

.EL MAATATRAV : التسماة -

-الهدف اإلجتماعي : ن ل البضائع 

لفائد  الغير.

- امل ر اإلجتماعي : حي الرشاد رقم 

KD 189  لافلت.

- الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 100.000.00 درهم.

الساد  عين   : الشركة  تساير   -

املعطاعي ادريس مسيرا للشركة مع 

جماع الصالحاات.

بكتابة   : ال انفني  اإل داع  لم   II
بتفلت  اإلبتدائاة  باملحكمة  الضبط 
 337 عدد  التجاري  السجل  لحت 

بتاريخ 12  فناف 2020.
للنسخ عالباان

الفكال

12 P 

MERZOYAM
لأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بمفجب   -I
دات  شركة  لأسيس   2020 ماي   2
مسؤعلاة محدعد  بشريك عحاد لها 

املفاصفات التالاة :

.MERZOYAM : التسماة -
األشغال   : اإلجتماعي  -الهدف 

املختلفة أع البناء.
سادي  زن ة   : اإلجتماعي  امل ر   -

عدي حي الفرح رقم 51 لافلت.
- الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 100.000.00 درهم.
الساد  عين   : الشركة  تساير   -
مع  للشركة  مسيرا  حسن  مرزعك 

جماع الصالحاات.
بكتابة    : ال انفني  اإل داع  لم   II
الضبط باملحكمة اإلبتدائاة بتافلت 
 325 عدد  التجاري  السجل  لحت 

بتاريخ 12  فناف 2020.
للنسخ عالباان

الفكال

13 P

 RGM AU 
SARL AU

لأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بمفجب   -I
لأسيس شركة دات  أبريل 2020   28
مسؤعلاة محدعد  بشريك عحاد لها 

املفاصفات التالاة :
.RGM SARL AU : التسماة -

األشغال   : اإلجتماعي  -الهدف 
املختلفة أع البناء.

- لحفيل األمفال.
حي   6 فاال   : اإلجتماعي  امل ر   -

الدالاة لافلت.
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- الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
في 100.000.00 درهم.

عانت الساد    : تساير الشركة   -
مع  للشركة  مسير   حنان  العا دي 

جماع الصالحاات.
بكتابة    : ال انفني  اإل داع  لم   II
الضبط باملحكمة اإلبتدائاة بتافلت 
 323 عدد  التجاري  السجل  لحت 

بتاريخ 12  فناف 2020.
للنسخ عالباان

الفكال

14 P

STE. AMAL ABDELLAH
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بمفجب   -I
لأسيس شركة دات   2020 ماي   22
مسؤعلاة محدعد  بشريك عحاد لها 

املفاصفات التالاة :
 STE. AMAL  : التسماة   -

.ABDELLAH
-الهدف اإلجتماعي : 
باع املفاد الغذائاة.

حي    975 رقم   : امل ر اإلجتماعي   -
الدالاة لافلت.

- الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
في 100.000.00 درهم.

عانت الساد    : تساير الشركة   -
لطف هللا نعامة مسير  للشركة مع 

جماع الصالحاات.
بكتابة   : ال انفني  اإل داع  لم   II
الضبط باملحكمة اإلبتدائاة بتافلت 
 327 عدد  التجاري  السجل  لحت 

بتاريخ 12  فناف 2020.
للنسخ عالباان

الفكال

15 P

VOYAGEUR TIFLET
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بمفجب   -I
لأسيس شركة دات   2020 مارس   4
مسؤعلاة محدعد  بشريك عحاد لها 

املفاصفات التالاة :
 VOYAGEUR  : التسماة   -

.TIFLET
ن ل   : اإلجتماعي  -الهدف 

األشخاص لفائد  الغير.

لجزئة حلامة   : امل ر اإلجتماعي   -

رقم 39 لافلت.

- الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 100.000.00 درهم.

بكتابة  ال انفني:   اإل داع  لم   II

الضبط باملحكمة اإلبتدائاة بتافلت 

 329 عدد  التجاري  السجل  لحت 

بتاريخ 12  فناف 2020.
للنسخ عالباان

الفكال

16 P

STE CHROMA COLOR
اعالن

بم ت�ضى الجمع العام االستثنائي 

قرر   2020 أبريل   17 املنع د بتاريخ 

الشركة  نشاط  لمد د  املساهمفن  

للمااد ن التالاة :

مستحضرات  عتسفيق  لصناع 

التجمال عالنظافة الشخصاة ؛

منتجات  عتسفيق  لصناع 

العامة  لالماكن  التطهير عالتنظاف  

الطباة  عاالجهز   الصحاة  عالغرف 

عالزراعة  الغذائاة  عالصناعات 

عالثرع   الحافاناة ؛

لصناع عتسفيق املفاد الكاماائاة 

الصناعة االغذ ة.

من   4 الفصلين  تعد ل  لم  كما 

ال انفن االسا�ضي للشركة.

باملحكمة  ال انفني  اال داع  لم 

التجارية بالرباط لحت رقم 104890 

بتاريخ 8  فناف 2020.
ملخص من أجل النشر

17 P

شركة محمد العسري للبناء

أسديك 
شركة دات مسؤعلاة محدعد 

راسمالها : 30.000.000 درهم

م رها االجتماعي : 38 زن ة 

أعكامدن، ش ة رقم 4  أكدال  

الرباط

ICE  N°: 001.509.185.000.056

رفع راسمال الشركة
تعاين مسير  جد د 

االستثنائي  العام  الجمع  قرر 

لشركة محمد العسري للبناء أسد ك 

فبرا ر   4 بتاريخ  املنع د  ش.م.م. 

2020 ما  لي :

من  الشركة  راسمال  من  الرفع 

10.000.000 درهم الى 30.000.000 

 20.000.000 مبلغ  باضافة  درهم 
حصة   200.000 درهم عدلك بخلق 

جد د  على الشكل التالي :
حصة جد د  من خالل   80000
إدماج االحتااطي الخاص المؤسس 

لهذا الغرض من صافي االرباح عمنو 

10 حصص  8 حصص جد د  لكل 

قد مة في ملك الشركاء.

من  جد د   حصة   120.000
الجاري  الحساب  ادماج  خالل 

محمد  العسري  للساد  االئتماني 

عمبلغ  درهم،   1.800.000 بمبلغ 

الساد   من  لكل  درهم   2.040.000
العسري  عالساد   فاطمة  أشمالل 

حاا   العسري  عالساد   أسماء 

عالساد  أناس  العسري  عالساد 

العسري علي.

الشركة  رأسمال  أصبو 

بين  م سم  درهم   30.000.000

حصة   153.000 بم دار  الشركاء 

ع29.400  محمد  العسري  للساد 

أشمالل  الساد   من  لكل  حصة 

أسماء  العسري  عالساد   فاطمة 

عالساد  حاا   العسري  عالساد  

العسري أناس عالساد العسري علي.

االب اء على الساد العسري محمد 
العسري  الساد   عتعاين  كمسير 
أسماء ب.ع. رقم A372.562 كمسير  

ملزمة  الشركة  عأصبحت  جد د  

بامضاء أحد الشريكين في التساير.

االسا�ضي  ال انفن  على  املصادقة 

التغايرات  لكل  املتضمن  الجد د 

السادس  الفصل  خصفصا 

عالسابع  الراسمال)   املساهمة) 

عالخامس عشر  تعاين عمد  عمهام 

التساير).

كتابة  لدى  ال انفني  اال داع  لم 

بالرباط  التجارية  املحكمة  الضبط 

رقم  لحت   ،2020 15  فناف   فم 

.104919
م تطف عباان االشهار

18 P

 STE CAFE ELEGANCE CAKE

 AND FOOD
SARL

بم ت�ضى ع د عرفي مسجل في 10 

مارس 2020ن لم لاسيس شركة دات 

مسؤعلاة محدعد .

 CAFE  : التجاري  االسم 

 ELEGANCE CAKE AND FOOD

.SARL

مكرر حي   667  : امل ر االجتماعي 

مفالي اسماعال سال.

عامل  عمطعم،  م هى   : النشاط 

طعام،  ل د م  متعهد  املعجنات، 

لجار ، االستيراد عالتصد ر عالتفزيع، 

دات  العملاات  جماع  عام  عبشكل 

الصلة بشكل مباشر أع غير مباشر ؛

 أعمال مختلفة.
راسمال الشركة : 100.000 درهم 

م سمة الى حصتين من فئة :

 50.000 الكبير  صار   الساد  

درهم.

 50.000 الساد محمد املحرزي  

درهم.

كتابة  لدى  ال انفني  اال داع  لم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  لحت   ،2020 ماي   28 بتاريخ 

.31359

19 P

STE BAZ ETTRI
مسجل  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

قرر الشريك   2020 فبرا ر   7 بتاريخ 

الفحاد ما  لي :

االغالق النهائي للشركة.

لذمة  فاه  الرجعة  كامل  ابراء 

مصفي الشركة عبد هللا عزعزي عبد 

هللا في كل مراحل التصفاة.
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للشركة  ال انفني  اال داع  لم 

 13 باملحكمة االبتدائاة بسال بتاريخ 

فبرا ر 2020، لحت رقم 34131.

20 P

STE SAM ING
مسجل  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

قرر الشريك   2020 فبرا ر   7 بتاريخ 

الفحاد ما  لي :

االغالق النهائي للشركة.

لذمة  فاه  الرجعة  كامل  إبراء 

مصفي الشركة محمد سامر في كل 

مراحل التصفاة.

للشركة  ال انفني  اال داع  لم 

 9 بتاريخ  بسال  االبتدائاة  باملحكمة 

مارس 2020، لحت رقم 104738.

21

STE DINA CONCEPT
مسجل  عرفي  ع د  بم ت�ضى 
قرر    ،2019 ديسمبر    5 بتاريخ 

الشريكة الفحاد  للشركة  ما  لي :

لم تغاير م ر الشركة من دعار أعالد 
امطاع سكتفر 02 رقم 149 لمار ، الى 
زن ة سكاكناة   76 العنفان الجد د 

رقم الدار 1 لمار ..

للشركة  ال انفني  اال داع  لم 

لحت  بالرباط،  التجارية  باملحكمة 
ديسمبر   24 بتاريخ   ،103656 رقم 

.2019

22 P

STE GEOMINE RECYCLAGE
SARL

لاسيس شركة

 13 بتاريخ  عرفي  ع د  بمفجب 

فبرا ر 2020، لم لاسيس شركة دات 

املميزات التالاة :

 STE GEOMINE  : التسماة 

.RECYCLAGE SARL

دات  شركة   : ال انفني  الشكل 

مسؤعلاة محدعد .
امل ر : لجزئة الفحد  بلفك E رقم 

491 العافن املغرب.

اعاد    : االجتماعاة  النشاطات 

لدعير مختلف املفاد.
: 100.000 درهم م سم  راسمال 

لكل  درهم   100  ، حصة   1000 الى 

عاحد .

 : الساد ن  الى  يعهد   : التساير 

الرحام  ععبد  الحاف�ضي   حضاه 

الدبيبو.

باملحكمة  ال انفني  اال داع  لم 

9  فناف  بتاريخ  بالعافن  االبتدائاة 

2020، لحت رقم 2205/20.

23 P

AFRI CONSULT

 STE PEUGEOT CITROEN

 AUTOMOBILES MAROC
 (PCAM 

.S.A

شركة مساهمة
رأسمالها : 137.999.990 أعرع

م رها االجتماعي : املنط ة 

الصناعاة أطالنتاك فري زعن، 

4 جماعة عامر سفلاة 14000 

ال ناطر  املغرب

م اد  بالسجل التجاري : 45491 

ال ناطر 

اعالن قانفني
 13 قام مجلس االدار  املنع د في 

تسجال  لم  عالذي   2019 سبتمبر 

محضره في 27 فبرا ر 2020،  باثبات 

كريسطفف  جفن  الساد  است الة 

 JEAN CHRISTOPHE كامار 

كمتصرف  م ره  من   QUEMARD

عاختاار  االدار   مجلس  عرئيس 

شفرفان  سمير  الساد  عتعاين 

 20 في  املزداد   ،SAMIR CHERFAN

فرن�ضي الجنساة،   ،1967 أغسطس 

الساكن بكازا كرين لفين، فاال 407، 

عفضا  بالدارالباضاء  بفسكفر  

في  املتب اة  املد   خالل  منه  عبدال 

ختم  عند  أي  سلفه،  عكالة  سيران 

للبت  املدعف  العادي  العام  الجمع 

الفاجب  املالاة  السنة  حسابات  في 

اقفالها في 31 ديسمبر 2024.

االدار   املجلس  نفس  قام  كما 

باثبات تغاير املمثل الدائم ملتصرف 

 FIPAR - ش.م   هفلد نغ   - فابار 

خالد  الساد  أي   ،HOLDING S.A

.KHALID ZIANE زيان

لدى  ال انفني  اال داع  عأنجز 

 5 في  بال ناطر   االبتدائاة  املحكمة 

  ،74423 رقم  لحت   ،2020 مارس 

علم تعد ل السجل التجاري في نفس 

الافم.

24 P

STE RT PROM

شركة دات مسؤعلاة محدعد 

راسمال : 100.000 درهم

م رها االجتماعي : 46 شارع ع بة، 

ش ة رقم 11 اكدال الرباط

ن ل م ر الشركة
ال انفن  من   4 للماد   عف ا 

لشركة  العام  الجمع  قرر  االسا�ضي 

»غرت برعم«  شركة دات مسؤعلاة 

 100.000 قدره  براسمال  محدعد ، 

درهم م سم الى 1000 حصة من 100 

التجاري  عم رها  منهما،  لكل  درهم 

ش ة رقم  شارع ع بة    46 العنفان 

11 اكدال، الرباط  املغرب) :

على  للشركة  الرئي�ضي  م ر  ن ل 

العنفان التالي :

لمار  محل رقم 4 الطابق السفلي، 

شارع  عالل،  جنان  اقامة   7 عمار  

طارق ابن زياد الففارات.

ال انفن  من   4 املاد   تعد ل 

االسا�ضي :

في  ال انفني  اال داع  هذا  عجاء 

كتابة الضبط باملحكمة التجارية في 

الرباط بتاريخ 10 فبرا ر 2020، رقم 

التجاري  السجل  عتعد ل   104305

رقم 785.

25 P

STE SPIRIT GARDIENNAGE

SARL

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 18 RUE

CHANGUIT AL HOCEIMA

بتاريخ  بم ت�ضى ع د عرفي حرر 

شركة  لاسيس  لم   ،2018 ماي   21

باملميزات  محدعد   مسؤعلاة  دات 

التالاة :

 STE SPIRIT  : التسماة 

.GARDIENNAGE SARL

شنكات   شارع   : االجتماعي  امل ر 

رقم 18 الحسامة.

 ENTREPRENEUR DE  : الهدف 

.GARDIENNAGE

املد  : 99 سنة.

الراسمال : 10.000 درهم م سم 

الى 1000 حصة من قامة 10 دراهم.

الشركاء : 

الساد الاعزعبي ابراهام .. 333.4 

حصة.

 333.4  ... الساد الاعزعبي جمال 

حصة.

 333  ... هشام  الاعزعبي  الساد 

حصة.

فالو  من  لبتدئ   : املالاة  السنة 

 نا ر الى 31 ديسمبر.

االدار  :  الساد  الاعزعبي ابراهام 

يعتبر املسير في ال انفن االسا�ضي ملد  

غير محدعد .

لالحتااطات   %  5  : االرباح 

ال انفناة عالباقي للشركاء.

لدى  ال انفني  اال داع  لم  ل د 

االبتدائاة  باملحكمة  الضبط  كتابة 

 ،2018 12  فناف  بالحسامة  فم 

لحت رقم 879.
بمثابة م تطف عباان

26 P
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STE ZAROILI COMPTA CONSULTING
TRAVAUX DE COMPTABILITE

 SIEGE : RAYHAN 10 ANGLE RUE DE FES
ET RUE IBNOU EL KHATIB

TEL : 05.35.28.05.35
email : comptable_zaroili@hotmail.fr

 STE FOURAGLA
شركة دات مسؤعلاة محدعد 

رأسمالها : 100.000 درهم
م رها االجتماعي : حي النهضة 3 عاد 

املال لاز 
بم ت�ضى ع د عرفي مؤرخ بتاريخ 
ال انفن  عضع  لم   2020 فبرا ر   3
االسا�ضي لشركة محدعد  املسؤعلاة 

دات الخصائص  التالاة :
 .STE FOURAGLA S.A : التسماة

شركة دات مسؤعلاة محدعد .
الهدف :  لاجر مفاد البناء، أعمال 

مختلفة، االستيراد علصد ر.
رأسمال  حدد   : الشركة  راسمال 
الى  درهم مفزعة   100.000 الشركة 
فامة  من  اجتماعاة  حصة   1000

100 درهم للفرد.
املد  : حددت مد  الشركة في 99 

سنة ابتداء من لاريخ لاسيسها.
محمد  احمدعش  عن   : التساير 
كل  لخفيله  مع  للشركة  مسيرا 
الصالحاات للتصرف باسم الشركة.

امل ر االجتماعي :  حي النهضة 3 عاد 
املال لاز .

اال داع  لم   : ال انفني  اال داع 
الضبط  كتابة  لدى  ال انفني 
 19 بتاز   فم  االبتدائاة  للمحكمة 

مارس 2020، لحت رقم 210.
امضاء

احمدعش محمد

27 P

STE OREKA FLEX
SARL

امل ر االجتماعي : رقم 6 حي الفرح 
زن ة خنافر  لافلت

السجل التجاري رقم : 25483
حل النهائي لشركة

االستثنائي  العام  الجمع  قرر 
الحل   2020 مارس   3 املنع د بتاريخ 
النهائي للشركة عتعاين الساد الهادي 

التعريف  للبطاقة  الحامل  جمال 

كمصفي   XA16391 رقم  الفطناة 

التصفاة  م ر  لحد د  علم  للشركة 

بالعنفان التالي : رقم 6 حي الفرح زن ة 

خنافر  لافلت.

باملحكمة  ال انفني  اال داع  لم 

 9 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائاة 

مارس 2020، لحت رقم 118.

28 P

FIDUCIAIRE FOUAD ZOUINE

SARL

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : AV AL MASSIRA IMM

MAJD APPT N°3 TIFELT

STE HJMA
 SARL AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  

بشريك عحاد

لأسيس شركة
 28 بتاريخ  عرفي  ع د  بمفجب 

عاقامة قانفن  لم انشاء   2020 ماي 

الشركة التي لتصف كما  لي :

.STE HJMA SARL AU : التسماة

الصفة ال انفناة : ش.م.م.

الهدف : االشغال العامة، معدات 

املفاد الصناعاة عأشغال الكهرباء.

حي   1 مرأب   : االجتماعي  امل ر 

الدالاة فاال 21 لافلت.

املد  : 99 سنة.

رأسمال : 100.000 درهم م سمة 

درهم مفزعة   100 ب امة  في حصة 

على الشريك الفحاد العد�ضي هدى.

الساد  العد�ضي هدى   : التساير 

رقم البطاقة التعريف الفطناة رقم 

AB133837، ملد  غير محدعد .

فالو  نا ر  من   : املالاة  السنة 

علنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

باملحكمة  ال انفني  اال داع  لم 

12  فناف  بتاريخ  بتافلت  االبتدائاة 

2020، لحت رقم 48.

29 P

 STE BENHAMOU

BROTHERS
SARL

العام  الجمع  قرار  إثر  على 

لشركة   2020 مارس   2 املنع د   فم 

 BENHAMOU BROTHERS SARL

املحدعد ،  املسؤعلاة  دات  شركة 
عم رها  درهم،   10.000 رأسمالها 
كربالء،  زن ة   ،01 رقم   : االجتماعي 

سال ل رر ما   - بطانة   ،9 إقامة رقم 

 لي  :

لصفاة الشركة.

بنحمف  شكاب  الساد  إعالن 

كمصفي للشركة.

كتابة  لدى  ال انفني  اإل داع  لم 

بسال  االبتدائاة  باملحكمة  الضبط 

رقم  لحت   2020 مارس   9 بتاريخ 

.34367

30 P

 STE DEFANNE TRAVAUX

DIVERS
SARL

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس
بم ت�ضى ع د عرفي بسال بتاريخ 
ال انفن  عضع  لم   2020 فبرا ر   28

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  دات الخصائص التالاة :

 STE  : االجتماعاة  التسماة 

 DEFANNE TRAVAUX DIVERS

.SARL
م اعل   : االجتماعي  الهدف 

أعمال   - الكهربائاة  التركابات 

مختلفة.
مكرر   23 رقم   : االجتماعي  امل ر 

الرشاد،  حي  محمد  سادي  شارع 

ال رية - سال.

املد  االجتماعاة : 99 سنة.

حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 100.000 مبلغ  في  الشركة  رأسمال 

درهم مفزع على 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة عزعت كما  لي :

 500  : سفاان  حماد   الساد  

حصة.

الساد علفي سفاان : 500 حصة.

املجمفع : 1000 حصة.

التساير : لم تعاين الساد حماد  

سفاان  علفي  عالساد  سفاان 

كمسير ن للشركة ملد  غير محدعد .
لم التسجال في السجل التجاري 

باملحكمة  الضبط  كتابة  لدى 

االبتدائاة بسال لحت رقم 31323.

31 P

STE WINNERS EVENT
SARL AU

شركة محدعد  املسؤعلاة

بشريك عحاد

لأسيس
بم ت�ضى ع د عرفي بالرباط   -  1

لمت صااغة   2020 5  فناف    فم  

التأسي�ضي لشركة محدعد   ال انفن 

لها  عحاد  بشريك  املسؤعلاة 

الخصائص التالاة :

 STE  : االجتماعاة  التسماة 

.WINNERS EVENT

عكالة   : االجتماعي  الهدف 

لنظام  االلصاالت،  استشارات 

األحداث، ممفن الحفالت.
األشعري  زن ة   : االجتماعي  امل ر 

العمار  4 الش ة 4 أكدال - الرباط.

لاريخ  من  سنةابتداء   99  : املد  

لأسيس الشركة.

حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 100.000 مبلغ  في  الشركة  رأسمال 

درهم.

الشركة  تساير  عهد   : اإلدار  

الساد  لالى الطمامي.

من فالو  نا ر إلى   : السنة املالاة 

غا ة 31 ديسمبر.

لم اإل داع ال انفني عتسجال   -  2

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة 

15  فناف  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2020 لحت 143901.

32 P
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STE ETAVEG
شركة محدعد  املسؤعلاة

رأسمالها : 1.000.000 درهم

م رها االجتماعي : 23، شارع أنفال 

عمار  فلفري 11 مكتب 4 مامفزا - 

ال ناطر 

لأسيس الشركة
سجل  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

ال ناطر  بتاريخ 10 مارس 2020 حرر 

محدعد   لشركة  األسا�ضي  ال انفن 

املسؤعلاة لحمل املفاصفات التالاة :

,STE ETAVEG : التسماة

الهدف :

هدف الشركة :

األشغال املختلفة عالبناء.

األشغال العامة، البناء عالتسفية، 

حفر  الكهربائاة،  األعمال  السباكة، 

ليهئ  أعمال التجفاف،  قنفات املاء، 

املعدات، لأسيس شركة األنابيب.

أعمال الحفر.

في  املنفعة  أع  املشاركة  أخذ 

املتعل ة  عامل اعالت  الشركات  جماع 

باألهداف املذكفر .

العملاات  جماع  عامة  عبصفة 

الصناعاة،  املالاة،  التجارية، 

لها  التي  الع ارية  غير  أع  الع ارية 

ارلباط مباشر أع غير مباشر باألهداف 

السالفة الذكر أع قادر  أن ليسر نمف 

الشركة.

امل ر االجتماعي : 23، شارع أنفال 

 - مامفزا   4 مكتب   11 عمار  قلفري 

ال ناطر .

املد  : 99 سنة.
: حدد رأس  رأس املال االجتماعي 

درهم   1.000.000 مبلغ  في  املال 

ب امة  حصة   10.000 على  م سمة 

درهم للحصة الفاحد  مفزعة   100

بين الشركاء على الشكل التالي :

 : فااللي  مسكاني  العربي  الساد 

5.000 حصة.

 5.000  : الساد هاثم بلم اصاة 

حصة.

املجمفع : 10.000 حصة.

قبل  من  الشركة  لدار   : اإلدار  
املسير ن.

الفااللي  املسكاني  العربي  الساد 
الفطناة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم A740138 جنسيته مغرباة.
الحامل  بلم اصاة  هاثم  الساد 
رقم  الفطناة  التعريف  لبطاقة 

G630092 جنسيته مغرباة.
من فالو  نا ر إلى   : السنة املالاة 

31 ديسمبر.
إلنشاء   %5 ل تطع   : األرباح 
عيخصص  ال انفني  االحتااطي  املال 

الفائض حسب قرار الشركاء.
املبلغ  ربع  إ داع  لم   : الحصص 
درهم في حساب   250.000 بما قدره 
البنك  في  الشركة  باسم  مجمد 

االفري ي.
اإل داع  لم   : ال انفني  اإل داع 
االبتدائاة  باملحكمة  ال انفني 
بال ناطر  بتاريخ 26 ماي 2020 علم 
التجاري  بالسجل  الشركة  تسجال 

لحت رقم 54611.
33 P

STE KHATTABI DESIGN
SARL

في  مسجل  عرفي  ع د  بم ت�ضى 
لم  قد  بالرباط   2019 ديسمبر   10
عضع ال انفن األسا�ضي لشركة لحمل 

الخصائص التالاة :
 STE KHATTABI  : التسماة 

.DESIGN
دات  شركة   : ال انفناة  الصفة 

مسؤعلاة محدعد .
الهدف االجتماعي :

اإلشهار. في   م اعل 
أشغال مختلفة أع البناء.

درهم   100.000  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  م سمة 
درهم للحصة الفاحد  مفزعة   100

على الشكل التالي :
 600  : محمد  الخطابي  الساد 

حصة.
 400  : خالد  الخطابي  عالساد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد  

التأسيس النهائي.

من فالو  نا ر إلى   : السنة املالاة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األعلى لبتدئ من لاريخ التسجال.

بتجزئة  مرآب   : االجتماعي  امل ر 

بالل  شارع  بففكران  زن ة  الخير 

الشاخ  حي   01 رقم  الصحراعي 

املفضل سال.

: تسير الشركة من طرف  التساير 

غير  ملد   محمد  الخطابي  الساد 

محدعد .

التجاري  بالسجل  الت ااد  رقم 

لدى املحكمة االبتدائاة بسال لحت 

رقم 31045.

34 P

STE CARROSSERIE LINA

SARL AU

إعالن حل الشركة

عفق محضر الجمع العام املنع د 

بامل ر   2020 فبرا ر   24 بتاريخ 

 CARROSSERIE شركة  االجتماعي 

املحدعد   املسؤعلاة  دات   LINA

دات شريك عحاد الكائنة بكراج رقم 

االنبعاث  حي   51 رقم  املنار  زن ة   1

قرر  درهم   10.000 مالها  رأس  سال 

الشركاء ما  لي :

حل علصفاة الشركة.

بامل ر  التصفاة  م ر  لحد د 

االجتماعي.

ملفال  العزيز  عبد  املصفي  تعاين 

علحد د مد  هذه املهام عالصالحاات.

أسئلة مختلفة.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 34336 رقم  لحت  بسال  االبتدائاة 

بتاريخ 3 مارس 2020.

35 P

STE ESLYTY
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 DR OLD AGUIL MLY

BOUSSELHAM

SOUK TLET EL GHARB

 26 بتاريخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

فبرا ر 2020 عضع ال انفن األسا�ضي 

املحدعد   املسؤعلاة  دات  لشركة 

األربعاء  بسفق  االبتدائاة  باملحكمة 

الخصائص  لحمل  عالتي  الغرب 

التالاة :

.STE ESLYTY : التسماة

دات  شركة   : ال انفني  الشكل 

املسؤعلاة املحدعد .

 100.000 في  حدد   : املال  رأس 

قسمة   1000 إلى  م سمة  درهم 

اجتماعاة من فئة 100 درهم.

الهدف : لجهيز األرا�ضي الفالحاة.

امل ر االجتماعي : دعار أعالد اعكال 

مفالي بفسلهام.

التساير : عبد الحق السلاتي.

بكتابة  لم  ال انفني  اإل داع 

األربعاء  بسفق  باملحكمة  الضبط 

الغرب بالسجل التجاري رقم 26545 

بتاريخ 17 مارس 2020.

36 P

STE VERDIV - CAR
SARL AU

 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

امل ر االجتماعي : رقم 10 شارع بئر 

انزران حي هبري ا مفزار كندر - 

صفرع

لأسيس
لم  خاص  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

لم   ،2020 15  فناف  تسجاله بتاريخ 

لأسيس شركة.
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 STE VERDIV - CAR SARL : التسماة
.AU

مفضفع  :  تحدد  الشركة  غرض 
الشركة في :

كراء الساارات.
شارع بئر  رقم 10   : امل ر االجتماعي 

انزران حي هبري ا مفزار كندر - صفرع.
مد  الشركة :مد  الشركة 99 سنة 

ابتداء من  فم التأسيس النهائي.
رأسمال الشركة : محدد في 100.000 

درهم.
املتصرف :   فم بتساير الشركة عمر 

سلفقاا.
لبتدئ السنة   : السنة االجتماعاة 
االجتماعاة للشركة من فالو  نا ر علنتهي 

في  31  ديسمبر.
اإل داع  لم  ل د   : ال انفني  اإل داع 
امللف بكتابة الضبط باملحكمة االبتدائاة 

بمد نة صفرع لحت رقم 2020/89.
املسير

عمر سلفقاا

37 P

STE EUZ CAFE
شركة محدعد  املسؤعلاة

بشريك عحاد
رأس املال : 10.000 درهم

إقامة سلامة 2 عمار  7 متجر ب 1 شارع 
حسن الثاني شارع مفالي رشاد سال 

الجد د 
بم ت�ضى ع د عرفي محرر بتاريخ 21 
فبرا ر 2020 لم االلفاق على عضع ال انفن 
املسؤعلاة  محدعد   لشركة  األسا�ضي 

بشريك عحاد دات املميزات التالاة :
 STE EUZ CAFE : التسماة االجتماعاة

.SARL AU
دات  شركة   : ال انفني  الشكل 

املسؤعلاة املحدعد  بشريك عحاد.
لها  الشركة   : االجتماعي  املفضفع 

مفضفع :
م هى - مطعم - قاعة شاي.

امل ر االجتماعي : إقامة سلامة 2 عمار  
7 متجر ب 1 شارع حسن الثاني شارع 

مفالي رشاد سال الجد د 
من لاريخ  سنة ابتداء   99  : املد  

لأسسها النهائي.

رأس املال : 10.000 درهم م سمة 
درهم   100 حصة من فئة   100 إلى 
للفاحد  محرر  كلاا عمفزعة كاآلتي :
من  طابي  عزاني  أحمد  الساد 
 26 بتاريخ  مزداد  مغرباة  جنساة 
لبطاقة  حامل   1994 سبتمبر 
 AA 43074 رقم  الفطناة  التعريف 
زن ة بني عرياغل   27 قاطن بالرباط 
 5500 كلم  السادس  محمد  شارع 

السفي�ضي.
بالسجل  ال انفني  اإل داع  لم 
بسال  االبتدائاة  باملحكمة  التجاري 

لحت رقم 31371.
للخالصة عالباان

38 P

CATADROM SARL AU  

STE SMDE
SARL

امل ر االجتماعي : 30 الش ة 08 
مفالي أحمد لفكالي حسان الرباط

لأسيس
 13 بتاريخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 
شركة  لأسيس  لم   2020 مارس 

SMDE دات مسؤعلاة محدعد .
أعمال البناء   : الهدف االجتماعي 

املتنفعة.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  م سمة 
درهم للحصة الفاحد  مفزعة   100

بين الشركاء على الشكل التالي :
الساد عبدالفهاب الخااري : 500 

حصة.
 500  : بفشاخي  زكرياء  الساد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املد  
التأسيس النهائي أي من لاريخ عضع 

السجل التجاري.
من فالو  نا ر إلى   : السنة املالاة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األعلى لبتدئ من لاريخ التسجال.
الفهاب  عبد  الساد   : املسير 

الخااري.
التجاري  بالسجل  الت ااد  رقم 

.143895
39 P

CATADROM SARL AU 

STE RSJ SERVICE
SARL AU

امل ر االجتماعي : 30 الش ة 08 

مفالي أحمد لفكالي حسان الرباط

لأسيس
 20 بتاريخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

 RSJ لم لأسيس شركة   2020 مارس 

محدعد   مسؤعلاة  دات   SERVICE

بمسؤعل عحاد.

التركابات   : االجتماعي  الهدف 

الكهربائاة.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  م سمة 

درهم للحصة الفاحد  مفزعة   100

بين الشركاء على الشكل التالي :

 1000  : الساد سففاان حمدان 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد  

التأسيس النهائي أي من لاريخ عضع 

السجل التجاري.

من فالو  نا ر إلى   : السنة املالاة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األعلى لبتدئ من لاريخ التسجال.

الفهاب  عبد  الساد   : املسير 

الخااري.
التجاري  بالسجل  الت ااد  رقم 

.143893

40 P

STE AIN ATIQ VISION
SARL AU

لأسيس ش.د.م.م.
بعين  حرر  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

لم لحرير   2020 مارس   5 اعتاق في 

لش.د.م.م.ش.ع  األساساة  ال فانين 

عمميزاتها كالتالي :

 STE AIN ATIQ  : التسماة 

VISION ش.د.م.م.ش.ع.

الهدف : للشركة األهداف التالاة :

نظارتي عمبصاري.

باع النظارات عاإلكسسفارات.

املحل   16 بنا ة  املنزه  حي   : امل ر 
رقم 18 عين اعتاق.

درهم   100.000  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1000 على  م سمة 

100 درهم للفاحد  اكتتبت عحررت 

كلها من طرف الساد عادل أنفار.

ملد   الشركة  تسير   : التساير 

3 سنفات من طرف الساد  محدعد  

 اسين اليز دي.

اإلمضاء : تسند مهمة التفقاع مع 

املؤسسات  عجماع  البنكاة  الفكالة 

املشترك  التفقاع  خالل  من  املالاة 

عالساد  اسين  أنفار  عادل  للساد 

اليز دي.

السنة املالاة : لبتدئ في فالو  نا ر 

علنتهي في 31 ديسمبر.

من  فم  لبتدئ  سنة   99  : املد  

ل ااد الشركة بالسجل التجاري.

ل ااد  لم   : التجاري  السجل 

السجل  مصلحة  لدى  الشركة 

بتمار   التجارية  باملحكمة  التجاري 

أبريل   21 بتاريخ  لحت رقم 129789 

.2020
من أجل االستخالص والبيان

41 P

 STE LEGNO FOOD DE

L’ATLAS
SARL AU

شركة محدعد  املسؤعلاة

دات شريك عاحد
رأسمالها : 100.000 درهم

م رها االجتماعي : 1، ساحة 

مفريطاناا إقامة سلاكت الطابق 

الخامس رقم 12 - مكناس املغرب

الرقم املفحد : 00248317000008

السجل التجاري رقم : 49703 

بمكناس

بم ت�ضى ع د عرفي مسجل    -  1

بمكناس في 17 مارس 2020 لم إ داع 

محدعد   لشركة  األسا�ضي  ال انفن 

املسؤعلاة دات شريك عاحد خاصاتها 

كالتالي :

 STE LEGNO FOOD : التسماة 

DE L’ATLAS ش.م.م. بشريك عحاد.

الغا ة : التجار .
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ساحة   ،1   : االجتماعي  امل ر 

الطابق  سلاكت  إقامة  مفريطاناا 

الخامس رقم 12 - مكناس املغرب.

من لاريخ  سنة ابتداء   99  : املد  

لأسيسها.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

مفزعة على 1000 حصة لكل عاحد  

منهم 100 درهم كلها لحساب الساد  

أسماء جابري.

الشركة تسير من طرف   : اإلدار  

الساد  أسماء جابري.

:  ففض  االجتماعي  التفقاع 

أسماء  للساد   االجتماعي  التفقاع 

جابري بصفة انفردا ة.

فالو  من  لبتدئ   : املالاة  السنة 

 نا ر إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

للتكفين   %5  : األرباح  لفزيع 

عالباقي   سم  ال انفني  االحتااطي 

الرصاد  لرحال  عدا  الحصص  على 

عاالحتااطي  اإلضافاة  عاملستندات 

االستثنائي.

لم اإل داع ال انفني باملركز    -  2

بتاريخ  بمكناس  لالستثمار  الجهفي 

فالو  فناف 2020 لحت رقم السجل 

التجارية  باملحكمة   49703 التجاري 

بمكناس.

42 P

 STE Y STUDIO
SARL

 6 لاريخ تسجال الع د العرفي في 

مارس 2020 بالرباط.

االستشارات   : االجتماعي  الهدف 

 - االلصاالت عبر االنترنيت   - اإلدارية 

لزيين الشاشات.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  م سمة 

100 درهم للحصة عامل سمة كالتالي :

الساد  حيى داد�ضي : 500 حصة.

 500  : الاخلففي  لانا  الساد  

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد  

التأسيس النهائي.

79 شارع ابن سينا الش ة   : امل ر 
رقم 14 أكدال الرباط.

داد�ضي  الساد  حيى   : التساير 
عالساد  لانا الاخلففي.

 : التجاري  بالسجل  الت ااد  رقم 
.143909

43 P

UNIVERS MEDIA COULEUR
SARL AU

في  العرفي  الع د  تسجال   لاريخ 
10 مارس 2020 بالرباط.

مطبعة،   : االجتماعي  الهدف 
األثاث عاملعدات املكتباة، االشهارات.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  م سمة 

100 درهم للحصة لشريك عحاد :
الساد عبد العزيز خيشين 1000 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املد  

التأسيس النهائي.
امل ر : 79 شارع ابن سينا، الش ة 

رقم 14، أكدال، الرباط.
التساير : عبد العزيز خيشين.

 : التجاري  بالسجل  الت ااد  رقم 
.143911

44 P

مكتب املففق للمحاسبة

شهاد  لكفين في املحاسبة املعم ة بمعهد 

Comptalia بمفنبليي بفرنسا

STE HADDAOUI DENT
SARL AU

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 
املحدعد  بشريك عحاد

بتاريخها  عرفي  ع د   بم ت�ضى 
صااغة  لمت   2020 فبرا ر   18
دات  لشركة  األسا�ضي  ال انفن 
عحاد  بشريك  املحدعد   املسؤعلاة 

اآللاة خصفصاتها :
 STE HADDAOUI : 1 - التسماة

.DENT SARL AU
2 - األهداف : 

 TENANT UN LABORATOIRE
DE PROTHSES DENTAIRES ؛

 MARCHAND D’APPAREILS
 OU DE PIECES DE PROTHESES

DENTAIRES ؛
.DENTISTE TOLERE

3 - امل ر االجتماعي : حدد باملحل 
الكائن بشارع الحسن الثاني، الطابق 
األعل، عمار  رقم 54 الرقم 3، بإقلام 

سادي سلامان.
درهم   10.000  : رأسمال   -  4
حصة اجتماعاة   1000 م سمة إلى 
عمفزعة  للفحد   درهم   10 ب امة 

جماعها على الشكل التالي :
الفتاح  عبد  الحداعي  الساد 

1000 حصة أي 10.000 درهم.
محدد   غير  ملد    : التساير   -  5
الساد  املؤسسة  عيد ر شؤعن  يسير 
الحداعي عبد الفتاح علخفل له كافة 
الصالحاات من أجل دلك مع إمكاناة 

تعاين مساعد ن له على التساير.
من  ابتداء  سنة   99  : املد    -  6
لاريخ املصادقة على ال انفن األسا�ضي 

للمؤسسة.
لصادف   : السنة االجتماعاة   -  7

السنة املاالد ة.
8 - النتاجة املحاسباة :

تعاانها  صالحاة  للشركاء  األرباح 
باقتراح من املسير ن.

الشركاء  :  ت اسمها  الخسار  
بحسب حصصهم االجتماعاة.

كتابة  لدى  ال انفني  اإل داع  لم 
الضبط باملحكمة االبتدائاة بسادي 
 2020 ماي   22 بتاريخ   سلامان 

لحت رقم 2020/25.
للخالصة عالباان

األستاد : املففق حماد

45 P

SUN GYM
شركة دات املسؤعلاة املحدعد  

بشريك عحاد
رأسمالها : 100.000 درهم

امل ر االجتماعي : 11، بلفك C، متجر 
رقم 2، املغرب العربي، ال ناطر 

لأسيس شركة
مسجل  عرفي  ع د  بم ت�ضى 
بال ناطر ، لم عضع ال انفن األسا�ضي 

املحدعد   املسؤعلاة  دات  لشركة 

املفاصفات  دات  عحاد  بشريك 

التالاة :

.SUN GYM SARL AU : التسماة

دات  شركة   : ال انفني  الشكل 

املسؤعلاة املحدعد  بشريك عحاد.

 ،C بلفك   ،11  : االجتماعي   امل ر 

العربي،  املغرب   ،2 رقم  متجر 

ال ناطر .

مفضفع الشركة :

مستغل م هى ؛

سناك، أكالت سريعة.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

الشركة في مبلغ 100.000 درهم م سم 

إلى 1000 حصة اجتماعاة ب امة 100 

درهم للفاحد ، محرر  بكاملها، مكتتبة 

عمفزعة على الشكل التالي :

الساد صالق املهدي 1000 حصة.

املد  : 99 سنة.

أسند إلى الساد صالق   : التساير 

الحامل  مغرباة،  الجنساة  املهدي، 

.G461756 للبطاقة الفطناة رقم

من فالو  نا ر إلى   : السنة املالاة 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  الت ااد  لم 

باملحكمة االبتدائاة بال ناطر  لحت 
رقم 49121 بتاريخ 20 مارس 2018.

46 P

PROFESSIONAL GREEN
PROFGREEN

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
رأسمالها : 100.000 درهم

امل ر االجتماعي : إقامة منار 31، 
مكتب 5، زاعية زن ة محمد ال ري 

عزن ة أنفال، ال ناطر 

الزياد  في رأسمال الشركة
لحفيل امل ر االجتماعي

لففيت حصص اجتماعاة
العام  الجمع  محضر  بم ت�ضى 

الغير العادي بتاريخ 24 أكتفبر 2019 

 PROFESSIONAL GREEN لشركة 

دات  شركة   SARL PROFGREEN

مسؤعلاة محدعد  ل رر ما  لي :
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املصادقة على الزياد  في رأسمال 
الشركة بمبلغ 900.000 درهم لاصبو 
1.000.000 درهم عدلك بإصدار 900 
حصة اجتماعاة جد د  ب امة 1000 

درهم لكل حصة.
املصادقة على لففيت 350 حصة 
اجتماعاة في ملك الساد ميس فهد، 
لفائد  أخاه الساد بدر الد ن ميس، 
ع20 حصة اجتماعاة في ملك الساد 
ميس فهد لفائد  أخته الساد  كفثر 
ميس، اللذان أصبحا شركاء في شركة 
 PROFESSIONAL GREEN SARL
دات  شركة  لتصبو   PROFGREEN

املسؤعلاة املحدعد .
لحفيل امل ر االجتماعي إلى العنفان 
 ،5 مكتب   ،31 إقامة منار   : الجد د 
زاعية زن ة محمد ال ري عزن ة أنفال، 

ال ناطر .
است الة املسير الساد بدر الد ن 
فهد  ميس  الساد  عتعاين  ميس، 

بصفته مسير جد د للشركة.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
ماي   28 االبتدائاة بال ناطر  بتاريخ 

2020 لحت رقم 74571.
47 P

STE JOBAMIS
لأسيس

مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 
لم  3  فناف 2020،  بال ناطر  بتاريخ 
الخصائص  لحمل  شركة  لأسيس 

التالاة :
.STE JOBAMIS : التسماة
الشكل ال انفني : ش.م.م.

زن ة أنفال،   23  : امل ر االجتماعي 
 ،4 رقم  مكتب   ،11 فلفري  إقامة 
شركة  عند  ال ناطر   مساكنة 
.(ADISTANCE CENTER SARL AU

أشغال   : االجتماعي  الهدف 
التجار   البناء،  عأشغال  مختلفة 

بصفة عامة.
من  ابتداء  سنة   99  : املد  

التأسيس النهائي.
إلى  أسند   : عاإلمضاء  التساير 
الحامل  أمانة،  الشرقاعي  الساد  

.AA10853 لبطاقة التعريف رقم

فالو  من  لبتدئ   : املالاة  السنة 

 نا ر إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسمال 

 1000 إلى  م سمة  درهم   100.000

للفاحد   درهم   100 ب امة  حصة 

علفزيعها  اكتتابها  علم  ثمنها  سدد 

كالتالي :

 500 أمانة  الشرقاعي  الساد  

حصة ؛

الساد باطرع زهير 500 حصة.

بالسجل  قاد   : بالسجل  الت ااد 

االبتدائاة  املحكمة  لدى  التجاري 

بتاريخ   54687 بال ناطر  لحت رقم 

11  فناف 2020.

48 P

STE MAAMORA FRESH
شركة دات املسؤعلاة املحدعد  

بشريك عحاد
رأسمالها : 100.000 درهم

امل ر االجتماعي : 23، شارع أنفال، 

عمار  فلفري 11، املكتب رقم 4، 

ال ناطر 

لأسيس شركة
بال ناطر   عرفي  ع د  بم ت�ضى 

عضع  لم   ،2020 ماي   29 بتاريخ 

دات  لشركة  األسا�ضي  ال انفن 

عحاد  بشريك  املحدعد   املسؤعلاة 

دات املفاصفات التالاة :

 STE MAAMORA  : التسماة 

.FRESH SARL AU

دات  شركة   : ال انفني  الشكل 

املسؤعلاة املحدعد  بشريك عحاد.

امل ر االجتماعي : 23، شارع أنفال، 

 ،4 رقم  املكتب   ،11 فلفري  عمار  

ال ناطر .

مفضفع الشركة :

امل اعلة في التكااف عالتلفاف ؛

االستغالالت  تساير  في  امل اعلة 

الفالحاة ؛

االستيراد عالتصد ر ؛

عالقة  له  ما  كل  عامة  عبصفة 

بنشاط الشركة.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
الشركة في مبلغ 100.000 درهم م سم 
إلى 1000 حصة اجتماعاة ب امة 100 
درهم للفاحد ، محرر  بكاملها، مكتتبة 

عمفزعة على الشركاء كالتالي  :
 1000 سرحان  بنعزعز  الساد 

حصة.
املد  : 99 سنة.

التساير : أسند إلى الساد بنعزعز 
سرحان.

من فالو  نا ر إلى   : السنة املالاة 
31 ديسمبر.

التجاري  بالسجل  الت ااد  لم 
باملحكمة االبتدائاة بال ناطر  لحت 

رقم 54663 بتاريخ 11  فناف 2020.
49 P

STE E.T.A.Z INGENIERIE
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

رأسمالها : 100.000 درهم
م رها االجتماعي : 24، لجزئة 
ريحانة، متجر 2، بئر الرامي، 

ال ناطر 
الحل املبكر للشركة

العام  الجمع  محضر  بم ت�ضى 
 2020 2  فناف  بتاريخ  العادي  الغير 
6 ماي 2020 لشركة  عمسجل بتاريخ 
ل رر   E.T.A.Z INGENIERIE SARL 

ما  لي :
املبكر  الحل  على  املصادقة 

للشركة.
زكرياء  املشرافي  الساد  تعاين 

بصفته مصفي للشركة.
الشركة  لصفاة  م ر  لحد د 

بم رها االجتماعي أعاله.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
االبتدائاة بال ناطر  بتاريخ 11  فناف 

2020 لحت رقم 74662.
50 P

2GK TRANS
شركة دات مسؤعلاة محدعد  

بشريك عحاد
لأسيس شركة

محرر  عرفي  ع د  بم ت�ضى 
لم   2020 مارس   9 بتاريخ  بال ناطر  

إنشاء شركة دات مسؤعلاة محدعد  

بشريك عحاد دات الخاصاات التالاة :

.2GK TRANS : االسم

دات  شركة   : ال انفني  الشكل 

مسؤعلاة محدعد  بشريك عحاد.

م اعل ن ل   : املفضفع االجتماعي 

األشخاص.

املد  : 99 سنة.

أنفال،  شارع   4 رقم   23  : امل ر 

مامفز ،  مكتب   11 الزهفر  عمار  

ال ناطر .

الرأسمال : 100.000 درهم م سمة 

درهم   100 حصة من فئة   1000 إلى 

للحصة الفاحد .

 1000 كريكر خلدعن   : الحصص 

حصة.

كمسير  خلدعن  كريكر   : التساير 

للشركة ملد  غير محدعد .

السجل التجاري رقم : 54657.

من فالو  نا ر إلى   : السنة املالاة 

31 ديسمبر من كل سنة.

للشركة  ال انفني  اإل داع  لم 

باملحكمة االبتدائاة بال ناطر  بتاريخ 

11  فناف 2020 لحت رقم 54657.

51 P

FETTAH-ZA TRANS
شركة دات مسؤعلاة محدعد  

بشريك عحاد

لأسيس شركة
محرر  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

لم  مارس 2020   11 بال ناطر  بتاريخ 

إنشاء شركة دات مسؤعلاة محدعد  

بشريك عحاد دات الخاصاات التالاة :

.FETTAH-ZA TRANS : االسم

دات  شركة   : ال انفني  الشكل 

مسؤعلاة محدعد  بشريك عحاد.

املفضفع االجتماعي : 

م اعل ن ل األشخاص ؛

م اعل ن ل السلع ؛

م اعل أشغال مختلفة أع بناء.

املد  : 99 سنة.
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أنفال،  شارع   4 رقم   23  : امل ر 

مامفز ،  مكتب   11 الزهفر  عمار  

ال ناطر .

الرأسمال : 100.000 درهم م سمة 

درهم   100 حصة من فئة   1000 إلى 

للحصة الفاحد .

 1000 الزعبفلي فتاح   : الحصص 

حصة.

الزعبفلي فتاح كمسير   : التساير 

للشركة ملد  غير محدعد .

السجل التجاري رقم : 54661.

من فالو  نا ر إلى   : السنة املالاة 

31 ديسمبر من كل سنة.

للشركة  ال انفني  اإل داع  لم 

باملحكمة االبتدائاة بال ناطر  بتاريخ 

11  فناف 2020 لحت رقم 54661.

52 P

شركة صففانفر - للمحاسبة عاإلعالماات 

ش.د.م.م

امل ر االجتماعي : زاعية شارع مفالي عبد العزيز 

عزن ة عاد املخازن رقم 5 ع8 ال ناطر 

الهالف : 71 78 37 0537

الن ال : 65 59 59 0620

الفاكس : 38 25 36 0537

BRINIO TRANS
ش.د.م.م دات شريك عحاد

لأسيس
مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

 2020 مارس   12 بتاريخ  بال ناطر  

 BRINIO TRANS لم لأسيس شركة

ش.د.م.م دات شريك عحاد :

: زاعية زن ة سعد  امل ر االجتماعي 

الثالث،  الطابق  علي،  عامام  زغلفل 

ش ة رقم 12، ال ناطر .

الهدف االجتماعي : ن ل املستخدمين.

العملاات  كل  عامة  عبصفة 

لها  التي  عاملالاة  عالع ارية  التجارية 

من  عالتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في لنماة الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد  

التأسيس النهائي.

بريني  إلى الساد  أسند   : التساير 

عثمان.

فالو  من  لبتدئ   : املالاة  السنة 

 نا ر إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

رأس املال : حدد في مبلغ 100.000 

درهم م سمة إلى 1000 حصة ب امة 

اكتتابها  سدد  للفاحد   درهم   100

علفزيعها كالتالي :

الساد بريني عثمان 1000 حصة.

اإل داع  لم   : ال انفني  اإل داع 

الضبط  كتابة  لدى  ال انفني 

باملحكمة االبتدائاة بال ناطر  عقاد 

لحت  بال ناطر   التجاري  بالسجل 

رقم 54683 بتاريخ 11  فناف 2020.
من أجل املستخرج عاإلشار 

صففانفر

53 P

OUBRID CAR
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

رأسمالها : 100.000 درهم

امل ر االجتماعي : مكتب رقم 21، 

زاعية زن ة سعد زغلفل عمفالي 

سلامان، إقامة ريان 12، ال ناطر 

تعد الت قانفناة
العام  الجمع  محضر  بم ت�ضى 

 2020 ماي   29 بتاريخ  العادي  الغير 

شركة دات   OUBRID CAR لشركة 

مسؤعلاة محدعد  ل رر ما  لي :

مجمفع  لففيت  على  املصادقة 

500 حصة اجتماعاة  الحصص أي 

لفائد   طير  الساد   اسمة  ملك  في 

لتصبو  عسمين  مصطفى  الساد 

املحدعد   املسؤعلاة  دات  شركة 

بشريك عحاد.

الساد   اسمة  املسير   است الة 

طير عتعاين الساد مصطفى عسمين، 

رقم  الفطناة  للبطاقة  الحامل 

عحاد  مسير  بصفته   G270426

للشركة.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

االبتدائاة بال ناطر  بتاريخ 15  فناف 

2020 لحت رقم 74715.

54 P

M.Q BINAA

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

رأسمالها : 100.000 درهم

امل ر االجتماعي : 15، زن ة سبف، 

مركز املعامالت »ال شفب«، مكتب 

رقم 2، الطابق الخامس، ال ناطر 

لأسيس شركة
بم ت�ضى ع د عرفي بال ناطر  لم 

عضع ال انفن األسا�ضي لشركة دات 

املسؤعلاة املحدعد  دات املفاصفات 

التالاة :

.M.Q.BINAA SARL : التسماة

دات  شركة   : ال انفني  الشكل 

املسؤعلاة املحدعد .

زن ة سبف،   15  : امل ر االجتماعي 

مكتب  شفب«  »ال  املعامالت   مركز 

رقم 2، الطابق الخامس، ال ناطر .

مفضفع الشركة : امل اعلة في ن ل 

البضائع.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

الشركة في مبلغ 100.000 درهم م سم 

إلى 1000 حصة اجتماعاة ب امة 100 

درهم للفاحد ، محرر  بكاملها، مكتتبة 

عمفزعة على الشكل التالي :

 500 الساد خنفس عبد الرحام 

حصة ؛

الساد عزيز الكفر 500 حصة.

املد  : 99 سنة.

التساير : أسند إلى الساد خنفس 

مغرباة،  الجنساة  الرحام،  عبد 

رقم  الفطناة  للبطاقة  الحامل 

الكفر،  عزيز  عالساد   G370889

للبطاقة  الحامل  مغرباة،  الجنساة 

.G411472 الفطناة رقم

من فالو  نا ر إلى   : السنة املالاة 

31 ديسمبر.

التجاري  بالسجل  الت ااد  لم 

باملحكمة االبتدائاة بال ناطر  لحت 

رقم 54667 بتاريخ 11  فناف 2020.

55 P

STE MUGAR
شركة دات املسؤعلاة املحدعد  

بشريك عحاد
رأسمالها : 100.000 درهم

 ،D امل ر االجتماعي : 271، بلفك

لجزئة اعالد اعجاه، ال ناطر 

لأسيس شركة
بال ناطر   عرفي  ع د  بم ت�ضى 
مسجل بال ناطر ، لم عضع ال انفن 

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

دات  عحاد  بشريك  املحدعد  

املفاصفات التالاة :

 STE MUGAR SARL  : التسماة 

.AU

دات  شركة   : ال انفني  الشكل 

املسؤعلاة املحدعد  بشريك عحاد.
 ،D امل ر االجتماعي : رقم 271، بلفك

لجزئة اعالد اعجاه، ال ناطر .

مفضفع الشركة : كهرباء العمارات.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

الشركة في مبلغ 100.000 درهم م سم 

إلى 1000 حصة اجتماعاة ب امة 100 

درهم للفاحد ، محرر  بكاملها، مكتتبة 

عمفزعة على الشكل التالي :

الساد محمد ملجاهد 1000 حصة.

املد  : 99 سنة.

أسند إلى الساد محمد   : التساير 

الحامل  مغرباة،  الجنساة  ملجاهد، 

.G360188 للبطاقة الفطناة رقم

من فالو  نا ر إلى   : السنة املالاة 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  الت ااد  لم 

باملحكمة االبتدائاة بال ناطر  لحت 
رقم 54665 بتاريخ 11  فناف 2020.

56 P

TALIOUINE DISTRIBUTION
لأسيس شركة محدعد  املسؤعلاة

مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى   -  I

لمت   ،2020 مارس   9 بالرباط  فم 

لشركة  التأسي�ضي  ال انفن  صااغة 

لها الخصائص  محدعد  املسؤعلاة، 

التالاة :
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 TALIOUINE«  : التسماة 

.»DISTRIBUTION

الهدف : لفزيع املنتجات الغذائاة.
األشعري  زن ة   : االجتماعي  امل ر 

العمار  14 الش ة 4 أكدال الرباط.

من لاريخ  سنة ابتداء   99  : املد  

لأسيس الشركة.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في مبلغ 100.000 درهم.

اإلدار  : عهد تساير الشركة الساد 

زكرياء نيتف عناب عالساد جمال نيتف 

عناب.

من فالو  نا ر إلى   : السنة املالاة 

غا ة 31 ديسمبر.

لم اإل داع ال انفني عتسجال   -  II

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة 

9  فناف  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2020 لحت رقم 1789.

57 P

ATUNEROS DEL NORTE
SARL AU

رأسمالها 6.960.000 درهم

م رها االجتماعي ساب ا بطنجة 3 
زن ة الجيراعي

السجل التجاري بطنجة رقم 7495

تغاير م ر الشركة
مفثق  محضر  ع د  بم ت�ضى 

عاملسجل   2019 ديسمبر   20 بتاريخ 

قرر   ،2019 ديسمبر   25 في  بتمار  

»ا الرا  شركة   : الفحاد  الشريك 

هفلدنغ« شركة املساهمة ما  لي :

العنفان  إلى  الشركة  م ر  تغاير 

التالي :

 Angle Avenue Mohammed

 Zrektouni et Rue Dimachek

.Appt N°3 LARACHE

غير  ملد   التساير  حق  لجد د 

نفرية  الساد   من  لكل  محدد  

ععلات عالساد الحسن ععلات.

من   13 ع   4 الفصلين  تعد ل 

ال انفن األسا�ضي للشركة.

لحاين ال انفن األسا�ضي للشركة.

لم اإل داع ال انفني لدى املحكمة 

السجل  قسم  بالعرائش  االبتدائاة 

التجاري بتاريخ 11  فناف 2020 لحت 

رقم 2020/148.

58 P

 MADRAGUE

 MEDITERRANEENNE DU

MAROC

SARL

»MADRAMA«

رأسمالها 350.000 درهم

م رها االجتماعي ساب ا بطنجة 3 

زن ة الجيراعي

السجل التجاري بطنجة رقم 21973

تغاير م ر الشركة
مفثق  محضر  ع د  بم ت�ضى 

عاملسجل   2020 أبريل   14 بتاريخ 

قرر   ،2020 أبريل   30 في  بتمار  

الشركاء عهم : شركة »ا الرا هفلدنغ« 

الساد  عالشريك  املساهمة  شركة 

حسن  اكن ما  لي :

العنفان  إلى  الشركة  م ر  تغاير 

التالي :

 Angle Avenue Mohammed

 Zrektouni et Rue Dimachek

.Appt N°3 LARACHE

غير  ملد   التساير  حق  لجد د 

نفرية  الساد   من  لكل  محدد  

ععلات عالساد الحسن ععلات.

من   13 ع   4 الفصلين  تعد ل 

ال انفن األسا�ضي للشركة.

لحاين ال انفن األسا�ضي للشركة.

لم اإل داع ال انفني لدى املحكمة 

السجل  قسم  بالعرائش  االبتدائاة 

التجاري بتاريخ 11  فناف 2020 لحت 

رقم 2020/147.

59 P

FARELDIS MAROC
SARL

فاريلديس مغرب ش.م.م

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 
املحدعد 

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

بال ناطر  لم لكفين   2020 ماي   11

املحدعد   املسؤعلاة  دات  شركة 

خاصااتها كالتالي :

: »فاريلديس مغرب  إسم الشركة 

 FARELDIS MAROC ش.م.م« 

.SARL

سعد  شارع   64  : الشركة  م ر 
زهاعي  صدقي  عجمال  زغلفل 

ال ناطر .

مفضفع الشركة : مفاعض.

لجار  استيراد علصد ر ممتاز .

بكل  ال اام  عامة  عبصفة 

الصناعاة،  التجارية،  العملاات 

التي  الع ارية  أع  املن فلة  املالاة، 

مباشر  غير  أع  مباشر  بشكل  لرلبط 

شأنها  من  التي  أع  أعاله  بالنشاط 

لنماة مفضفع الشركة.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

حصة في الشركة   1000 م سما إلى 

 100 منها  الفاحد   الحصة  قامة 

درهم.
فغلفل  ا فب  الساد  طرف  من 

500 حصة ب امة 100 درهم.

الجهاد  ملااء  الساد   طرف  من 

500 حصة ب امة 100 درهم.

املجمفع : 1000 حصة.

الشركة  تسير   : الشركة  تساير 

علدار من طرف الساد ا فب فغلفل، 

لبطاقة  الحاملة  الجنساة،  مغربي 

 ،BE817281 التعريف الفطناة رقم 

املعانة ملد  غير محدعد .

عقد قادت بالسجل التجاري لدى 

املحكمة االبتدائاة بمد نة ال ناطر  

15  فناف  بتاريخ   54697 لحت رقم 

.2020

60 P

FLOWINGO
شركة دات مسؤعلاة محدعد 

رأسمالها 100.000 درهم

 Rue Gabbass - ,3 : امل ر االجتماعي

Hassan, Rabat

السجل التجاري رقم 134723

الرقم الضريبي 31875275

تغاير التسماة االجتماعاة عاإلدار 
الزياد  في الرأسمال

تغاير ال انفن األسا�ضي
لشركة  العام  الجمع  قرر   : أعال 

بتاريخ 5 مارس 2020 :

.»FLOWINGO« تغاير التسماة إلى

رضفان  الساد  است الة  قبفل 

محمد السطفطي من عظافته كمسير 

للشركة.

السطفطي  ناد ة  الساد   تعاين 

 ،1981 ديسمبر   22 في  املزداد  

ش ة   5 عمار   بالرباط  عال اطنة 
كمسير   اكدال  الباع الي  زن ة   9

للشركة ملد  غير محدعد .

لشركة  العام  الجمع  قرر   : ثاناا 

ماي   18 بتاريخ   »FLOWINGO«

2020 ما  لي :

االجتماعي  الرأسمال  في  الزياد  

طريق  عن  درهم   300.000 بمبلغ 

خلق 3.000 حصة اجتماعاة من فئة 

100 درهم عدلك لرفعه إلى 400.000 

درهم.

ناد ة  بالساد   الترحاب 

عمار   بالرباط  ال اطنة  السطفطي 
أكدال   - الباع الي  زن ة   9 ش ة   5

مغرباة الجنساة كشريكة جد د  في 

الشركة.

من   7 ع   6 ع   2 الفصفل  تغاير 

على  عاملفاف ة  األسا�ضي  ال انفن 

ال انفن األسا�ضي املعدل للشركة.

لدى  ال انفني  اإل داع  لم   : ثالثا 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالرباط بتاريخ 11  فناف 2020 لحت 
رقم 104912 ع 104913.

م تطف من أجل النشر

املتصرف

61 P
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 AQUATECH SERVICE DES

EAUX MAROC
شركة دات مسؤعلاة محدعد 

رأسمالها 500.000 درهم

 IMPASSE ,49 : امل ر االجتماعي

ADARISSA - Hassan, Rabat

السجل التجاري رقم 121959

الرقم الضريبي 20713638

الزياد  في الرأسمال
الفحاد   الشريكة  قررت   : أعال 

بتاريخ 17 أبريل 2020 ما  لي :

االجتماعي  الرأسمال  في  الزياد  

طريق  عن  درهم   1.000.000 بمبلغ 

من  اجتماعاة  حصة   1.000 خلق 

إلى  لرفعه  عدلك  درهم   1.000 فئة 

1.500.000 درهم.
تغاير الفصلين 6 ع 7 من ال انفن 
ال انفن  على  عاملفاف ة  األسا�ضي 

األسا�ضي املعدل للشركة.

لدى  ال انفني  اإل داع  لم   : ثاناا 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالرباط بتاريخ 11  فناف 2020 لحت 

رقم 104914.
م تطف من أجل النشر

املتصرف

62 P

KAD HOLDING
SARL

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

رأسمالها : 10.000 درهم

م رها االجتماعي : عمار  30 ش ة 

8 زن ة مفالي أحمد لفكالي حسان 

الرباط

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 

حرر  عرفي  ع د  بم ت�ضى   -  1

لم   ،2020 مارس   4 بتاريخ  بالرباط 

عضع ال انفن األسا�ضي لشركة دات 

لحت  عدلك  املحدعد ،  املسؤعلاة 

املعطاات التالاة :

 KAD HOLDING  : التسماة 

.SARL

الهدف : هدف الشركة هف :

شكل  بأي  حصص  اكتساب 

أع  باالشتراك  عالساما  األشكال  من 

أع  املالاة  األعراق  جماع  استرداد 

األسهم أع السندات أع األعراق املالاة 

غير  أع  املدرجة  للتحفيل،  ل ابلة  ا 

لم  شركة  أع  شركة  أي  في  املدرجة 

لأسيسها أع سيتم إدراجها بأي شكل 

صناعاة أع لجارية أع  من األشكال، 

مالاة أع زراعاة أع ع ارية أع غيرها.

إدار  علنظام املشاركات املذكفر .

عاملشفر   الخدمات  جماع 

عاإلدارية  للشركات  عالدراسات 

عالتجارية  عالت ناة  عاملحاسباة 

عاملالاة عغيرها.

العملاات  جماع  عامة  عبصفة 

التي لها ارلباط مباشر أع غير مباشر 

عالتي  أعاله  املبناة  الغا ات  بإحدى 

لنماة  على  تساعد  أن  شأنها  من 

الشركة.

من  فم  ابتداء  سنة   99  : املد  

التأسيس.

ش ة   30 عمار    : امل ر االجتماعي 

زن ة مفالي أحمد لفكالي حسان   8

الرباط.

درهم مفزع   10.000  : رأس املال 

على 100 حصة قامة كل حصة 100 

درهم حررت كلها ععزعت على الشكل 

التالي :

 90  : حمي  علي  محمد  الساد 

حصة.

الساد صففاا ال دري : 10 حصة.

املجمفع : 100 حصة.

عين الساد محمد علي   : التساير 

حمي مسيرا للشركة ملد  غير محدعد .

السنة االجتماعاة : من فالو  نا ر 

إلى 31 ديسمبر إن أعل سنة اجتماعاة 

سفف لنتهي  فم 31 ديسمبر 2020.

االحتااطي  لتكفين   %5  : األرباح 

ال انفني عالباقي  فزع على الشركاء.

بكتابة  ال انفني  اإل داع  لم   -  2

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

15  فناف 2020  رقم السجل  بتاريخ 

التجاري : 143885).
بمثابة م تطف عباان

املسير

63 P

حربفل عبد الحق

مكتب املحاسبة

16 شارع الرباط لاز  الجد د 

الهالف : 0535281916

STE BLOCK ROCHE
SARL AU

شركة محدعد  املسؤعلاة دات 

الشريك الفحاد

رأسمالها االجتماعي : 100.000 

درهم

م رها االجتماعي : دعار ال بة جماعة 

غااثة الغرباة عادي املال لاز 

مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

عضع  لم   2020 فبرا ر   19 بتاريخ 

محدعد   لشركة  األسا�ضي  ال انفن 

املسؤعلاة دات الشريك الفحاد دات 

الخصائص التالاة :

 STE BLOCK ROCHE : التسماة

SARL AU شركة محدعد  املسؤعلاة 

دات الشريك الفحاد.

الهدف : استغالل امل الع.

األشغال املختلفة عالبناء.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

مفزعة  درهم   100.000 في  الشركة 

إلى 1000 حصة اجتماعاة من قامة 

درهم عهي مفزعة بشكل كامل   100

إلى املساهم الفحاد.

املد  : حددت مد  الشركة في 99 

سنة ابتداء من لاريخ لأسيسها.

اسماعال  الساد  عين   : التساير 

لخفيله  مع  للشركة  مسيرا  الحداد  

باسم  للتصرف  الصالحاات  كل 

الشركة.

ال بة  دعار   : االجتماعي  امل ر 

املال  عادي  الغرباة  غااثة  جماعة 

لاز .

اإل داع  لم   : ال انفني  اإل داع 

الضبط  كتابة  لدى  ال انفني 

 19 بتاز   فم  االبتدائاة  للمحكمة 

مارس 2020 لحت رقم 209 السجل 

التجاري رقم 5319.
إمضاء : الساد اسماعال الحداد 

64 P

RAMA AGRI

SARL AU

شركة محدعد  املسؤعلاة

الرأسمال 100.000 درهم

امل ر االجتماعي : ال ناطر ، الرباط، 

30 الش ة رقم 8 زن ة مفالي احمد 

الفكالي

لففيت حصص
لل اه  لفثا ي  ع د  بم ت�ضى  أ) 

األستاد زين العابد ن طاع�ضي مفثق 

 2019 أكتفبر   25 بتاريخ  بال ناطر  

مفالي  العلفي  رشاد  الساد  ففت 

االجتماعاة  حصصه  جماع  احمد 

للساد  ادري�ضي نعامة.

 3 في  بم ت�ضى ع د عرفي مؤرخ 

ادري�ضي  الساد   قررت   2020  نا ر 

في  عحاد  كشريك  باعتباره  نعامة 

م ر  بتغاير  أعاله  املذكفر   الشركة 

الشركة إلى 14 إقامة البستان الش ة 

رقم 2 زن ة بدر شاكر صااب فاس.

لنحى الساد رشاد العلفي مفالي 

احمد عن منصبه كمسير للشركة.

لم لنصيب الساد  ادري�ضي نعامة 

كمسير  للشركة ملد  غير محدعد .

علبعا لذلك لم تعد ل الفصفل 4 

9 من ال فانين االساساة  ع   7 ع   6 ع 

للشركة.

بكتابة  ال انفني  اإل داع  لم  ب) 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ 15  فناف 2020 لحت 

رقم 1819.
ملخص من أجل النشر
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PTC - TRANS
SARL  AU

عرفي  أع  لفثا ي  ع د  بم ت�ضى 

مسجل في مد نة سال بتاريخ 6 مارس 

دات  لأسيس شركة  لم  قد   ،2020

لحمل  عالتي  املحدعد   املسؤعلاة 

الخصائص التالاة :

  PTC - TRANS SARL التسماة 

AU ب ت س لرانس.

ن ل البضائع   : الهدف االجتماعي 

املتفق  الحمفلة  على  بالشاحنات 

عليها عالتي لبلغ 15 طنا عما أكثر.

ن ل العام.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1.000 إلى  م سمة 

100 درهم للحصة الفاحد  :

املرابط محمد : 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد  

التأسيس النهائي أي من لاريخ عضع 

السجل التجاري.

من فالو  نا ر إلى   : السنة املالاة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األعلى لبتدئ من لاريخ التسجال.

الرباطي  ساناة   : امل ر االجتماعي 
زن ة 1 رقم 7 سادي مف�ضى - سال.

املرابط   - املرابط محمد   : املسير 

سار .

 : التجاري  بالسجل  الت ااد  رقم 

.31375

66 P

  SOCIETE GLOBAL PERFECT

BUSINESS
S.A.R.L

لأسيس شركة
بم ت�ضى ع د عرفي مؤرخ بالدار 

لم   24/02/2020 بتاريخ  الباضاء 

عضع ال انفن األسا�ضي لشركة دات 

بالخصائص  محدعد   مسؤعلاة 

التالاة :

 GLOBAL PERFECT  : التسماة 

  BUSINESS

االستشارات   : االجتماعي  الهدف 

لصد ر،  ع  استيراد  عالفعالاات، 

جماع  علحفيل  إنتاج  باع،  شراء، 

املنتجات الفالحاة.
امل ر االجتماعي : 10، زن ة الحرية 

الطابق 3 ش ة رقم 5 الدار الباضاء.

الرأسمال : 10.000 درهم.

للساد   التساير  أسند   : التساير 
ريم بن لغماري.

في  الشركة  مد   حددت   : املد  

تسجالها  لاريخ  من  ابتداء  سنة   99

بالسجل التجاري .

اإل داع : لم اإل داع ال انفني لدى 

الباضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم  لحت   15/06/2020 بتاريخ 

.735880

السجل التجاري : 461777
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BINA BLADI
 شركــة دات مسؤعلاـة محـدعد  

بتاريخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

لم  الباضاء،  بالدار   09/03/2020

قفانين شركة دات مسؤعلاة  إنشاء 

محدعد . 

 BINA  : االجتماعاة  التسماة 

BLADI

الهدف : تهدف الشركة الى :

اإلنعاش الع اري.

في  لحد ده  لم   : االجتماعي  امل ر 

شارع الففارات   191 الدار الباضاء، 

الحي  عادل  حي  الثالث  الطابق 

املحمدي.

املد  : حددت في 99 سنة.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 1000 درهم م سمة على   100.000

عاحد   كل  قامة  اجتماعاة  حصة 

عم سمة كلاا،  محرر   درهم   100 

كما  لي :

الساد  اسر سبال 340 حصة.

 330 الساد عبد اللطاف سبال 

حصة.

الساد محمد سبال 330 حصة.

املجمفع 1000 حصة.

الساد  اسر  عين   : التساير 

 سبال عالساد محمد سبال عالساد

عبد اللطاف سبال كثالثة مسير ن 

للشركة ملد  غير محدعد .

بعين  :  أخذ  االجتماعي  التفقاع 

سبال  الساد  اسر  لفقاع  االعتبار 

عالساد محمد سبال أع الساد  اسر 

سبال عالساد عبد اللطاف سبال في 

جماع تعامالت الشركة.

باملحكمة  لم   : ال انفني  اال داع 

بتاريخ  الباضاء  للدار  التجارية 

04/06/2020 علحت رقم 735274. 

68 P

O’SLIM

لأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  ع د  بم ت�ضى 

ال انفن  إ داع  لم   ،20/05/2020

املسؤعلاة  دات  لشركة  التأسي�ضي 

املحدعد   ع دات املميزات التالاة :

O’SLIM : التسماة

العالج الطباعي الحركي   : الهدف 

عجماع األنشطة شبه الطباة.

مابالفن  زن ة   : االجتماعي  امل ر 

فال فلفري 13.

من لاريخ  سنة ابتداء   99  : املد  

لأسيسها النهائي.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

درهم  االجتماعي محدد في 100.000 

اجتماعاة  حصة   1000 إلى  م سم 

من فئة 100 درهم للفاحد ، مكتتبة 

عمحرر  بالكامل عمفزعة لفائد  :

الساد أمين مالك.

الساد  مريم لحلف.

املجمفع : 100.000.

السنة االجتماعاة : لبتدئ السنة 

االجتماعاة من فالو  نا ر علنتهي في 

31 ديسمبر.

التساير : لم تعاين الساد   مريم 

لحلف.

بالسجل  ال انفني  اإل داع  لم 

التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار 

 ،09/06/2020 بتاريخ  الباضاء، 

لحت رقم461353.
ملخص قصد النشر
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 WATER TECHNOLOGIES

SOLUTIONS
لأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  ع د  بم ت�ضى 
ال انفن  إ داع  لم   ،29/05/2020

املسؤعلاة  دات  لشركة  التأسي�ضي 

عدات  الفحاد  عاملساهم  املحدعد  

املميزات التالاة :

 WATER  : التسماة 

TECHNOLOGIES SOLUTIONS

عالدراسات  الخدمات   : الهدف 

عاالستشارات الفناة في معالجة املااه 

معالجة  معدات  علصد ر  عاستيراد 

املااه علحلالها.

امل ر االجتماعي : شارع لال الااقفت 
1 رقم  ل اطع مصطفى املعاني طابق 

56 مركز 61 لجاري رياض.

من لاريخ  سنة ابتداء   99  : املد  

لأسيسها النهائي.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

درهم  االجتماعي محدد في 100.000 

اجتماعاة  حصة   1000 إلى  م سم 

من فئة 100 درهم للفاحد ، مكتتبة 

عمحرر  بالكامل عمفزعة لفائد  :

الساد أنس شاك.

املجمفع : 100.000.

السنة االجتماعاة : لبتدئ السنة 

االجتماعاة من فالو  نا ر علنتهي في 

31 ديسمبر.

أنس  الساد  تعاين  لم   : التساير 

شاك.

بالسجل  ال انفني  اإل داع  لم 

التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار 

 ،09/06/2020 بتاريخ  الباضاء، 

لحت رقم461355.
ملخص قصد النشر
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 STE GENERAL TRADING

CHARGES
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

م رها االجتماعي : مجمفعة الت دم 

ج ه 17-2 طابق 2، البرنف�ضي 

الدار الباضاء

السجل التجاري : 461019

إعالن التأسيس
بمفجب ع د عرفي مؤرخ بالدار 

لم   2020 مارس   5 بتاريخ  الباضاء 

املسؤعلاة  محدعد   شركة  لأسيس 

الخصائص  دات  عحاد  بشريك 

التالاة :

 STE GENERAL  : التسماة 

 TRADING CHARGES SARL AU

.SIGLE : GTC

مباشر   الشركة  تعني   : الغرض 

املغرب  داخل  مباشر  غير  بشكل  أع 

عخارجه لفائدتها أع للغير :

األثاث عالد كفر استيراد علصد ر.

املد  : 99 سنة.

السنة االجتماعاة : من فالو  نا ر 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

امل ر االجتماعي : مجمفعة الت دم 

ج ه 2-17 طابق 2، البرنف�ضي  - الدار 

الباضاء.
رأسمال  لحد د  لم   : املال  رأس 

درهم م سمة   100.000 الشركة في 

ب امة  اجتماعاة  حصة   1000 ل 

درهم للحصة مكتتبة عمحرر    100

كالتالي :

حصة   1000  : الشااح  معتز 

اجتماعاة.

الساد معتز  تعاين  لم   : التساير 

غير  ملد   للشركة  مسيرا  الشااح 

محدد  مع أعسع الصالحاات.

عالتسجال  ال انفني  اإل داع  لم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 

 2020 ماي   28 بتا خ  للدار الباضاء 

لحت رقم 735087 السجل التجاري : 

.461019
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BSR DISTRIBUTION
شركة دات مسؤعلاة محدعد 

رأسمالها 10.000 درهم

امل ر االجتماعي : مجمفعة الت دم

املجمفعة السكناة 2 رقم 17 

الطابق الثاني سادي البرنف�ضي

الدار الباضاء

بتاريخ  عرفي،  ع د  بم ت�ضى 

لم عضع ال انفن   ،2020 فبرا ر   04

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

 »BSR DISTRIBUTION« محدعد  

باملميزات التالاة :

التسماة :

»BSR DISTRIBUTION «

دات  شركة   : ال انفني  الشكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

املفضفع : لتخذ الشركة كمفضفع 

لها اآلتي :

 - الدعلاة  ع  الفطناة  التجار  

علجار   لصد ر  استيراد،  شراء،باع، 

االحد ة   املالبس  انفاع  جماع 

استيراد،   - املالبس  عمشت ات 

عباع جماع املنتجات  شراء  لصد ر، 

عاإل داع  عالفساطة  التمثال   -

عغير  املباشر  عاالستخدام  عاالقتناء 

املباشر للعالمات التجارية عالفكاالت 

عبراءات االختراع عالعملاات - لح اق 

بما في دلك   ، أي خدمة من أي نفع 

اإلدار  عاإلدار  بالناابة ، عالتي  مكن 

أن تسهم في لنماة الشركة.

مجمفعة   : االجتماعي  امل ر 

رقم   2 السكناة  املجمفعة  الت دم، 

البرنف�ضي  الثاني سادي  الطابق   17

الدار الباضاء.

من لاريخ  سنة ابتداء   99  : املد  

تسجال الشركة في السجل التجاري.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

م سمة  درهم   10.000 ب  الشركة 

درهم   100 حصة من فئة   100 إلى 

من طرف الساد  محرر  كلاا ن ذا، 

رشاد بصري.

من  الشركة  تسير   : التساير 

ملد   بصري  املهدي  الساد  طرف 

الصالحاات  كافة  مع  محدد ،  غير 

النظاماة عال انفناة للتصرف باسم 

ع لفائد  الشركة.

من  لبتدئ    : االجتماعاة  السنة 

31 ديسمبر من  فالو  نا ر ع لنتهي في 

كل سنة.

اإل داع  لم   : ال انفني  اإل داع 

لدى  الضبط  بكتابة  ال انفني 

بالدارالباضاء  التجارية  املحكمة 

رقم  لحت   2020 مارس   04 بتاريخ 

السجل التجاري 459025.
مستخلص من أجل اإلشهار
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M.CREATION
لأسيس شركة دات املهام املحدعد 

مؤرخ  عرفي  ع د  بمفجب 

بالباضاء  فم 18 ماي 2020 عمسجل 

ال فانين   عضع  لم  املد نة  بنفس 

املهام  دات  لشركة  األساساة 

املحدعد  ع دات املميزات التالاة :

التسماة : اخذت الشركة تسماة 

M.CREATION لها

الغرض : النساج.

الرأسمال  حدد   : الرأسمال 

االجتماعي في 10.000 درهم عم سمة 

درهم   100 حصة من فئة   100 إلى 

للحصة ع مفزعة كالتالي : 

50 حصة للساد ناكفال لفيز جاك 

بير ز.

50 حصة للساد رعنالد مارسال 

عالتير لفلف.

امل ر  حدد   : الرئي�ضي  امل ر 

الرئي�ضي للشركة في : حي العنق شارع 

الكفرنيش الباضاء.

في  الشركة  مد   حددت   : املد  

تسجالها  لاريخ  من  ابتداء  سنة   99

بالسجل التجاري.

من  الشركة  تساير   : التساير 

طرف : رعنالد مارسال عالتير لفلف.

ال انفني  اإل داع  لم   : اإل داع 

لدى املحكمة التجارية بالباضاء  فم   

2020/05/26ع لحت رقم 735012 .

التجاري  بالسجل  عالتسجال 

لدى املحكمة التجارية بالباضاء  فم  

26/05/2020 ع لحت رقم 9336.

للنشر ع الباان.
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STE FSK DEVELOPPEMNT
SARL AU

شركة دات املسؤعلاة املحدعد  

بمساهم عحاد 

رأسمالها 100.000  درهم.

الحي املحمدي بفكار عمار  الكرام 52 

الش ة 17 مراكش

السجل التجاري رقم: 103497

بم ت�ضى ع د عرفي مؤرخ بتاريخ 

لم لأسيس شركة   2020 فبرا ر   26

بمساهم  املحدعد   املسؤعلاة  دات 

عحاد دات الخصائص التالاة :  

للشركة :  االجتماعاة  التسماة 

 STE FSK DEVELOPPEMENT

SARL AU

مفضفع :

منعش ع اري.

أشغال البناء.  

املحمدي  الحي   : االجتماعي  امل ر 

الش ة    52 الكرام  عمار   بفكار 

17مراكش.

رأسمال  :  حد  الشركة  رأسمال 

درهم م سمة   100.000 الشركة في 

درهم  إلى 1000 حصة من فئة 100 

للحصة الفاحد  محرر  كاملة.

الشركة   بتساير  :   فم  التساير 

العرباة  بن  الد ن  ساف  الساد 

امل ام في الحي املحمدي بفكار عمار  

الكرام 52 ش ة 17 مراكش ع الحامل 

E017892R : لبطاقة التعريف رقم

املد  : حددت مد  الشركة في 99 

سنة ابتدءا من لاريخ لأسيسها.
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لم ال اام باإل داع ال انفني لدى 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابـة 

لحت   2020/03/10 بمراكش بتاريخ 
رقم 112991. 

74 P

SOCIETE ACAIOUS
S.A.R.L

لأسيس شركة
بم ت�ضى ع د عرفي مؤرخ بالدار 

لم   08/06/2020 بتاريخ  الباضاء 

عضع ال انفن األسا�ضي لشركة دات 

بالخصائص  محدعد   مسؤعلاة 

التالاة :

  ACAIOUS : التسماة

استيراد   : االجتماعي  الهدف 

علصد ر، تسفيق املنتجات الزراعاة.
امل ر االجتماعي : 10، زن ة الحرية 

الطابق 3 ش ة رقم 5 الدار الباضاء.

الرأسمال : 100.000 درهم.

: أسند التساير للسادان  التساير 

الحااني عبد اللطاف عفتا�ضي  فنس.  

في  الشركة  مد   حددت   : املد  

تسجالها  لاريخ  من  ابتداء  سنة   99

بالسجل التجاري.

اإل داع : لم اإل داع ال انفني لدى 

الباضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم  لحت   08/06/2020 بتاريخ 

.735328

السجل التجاري : 461261.

75 P

 SOCIETE MON SALON

PREFERE
S.A.R.L

لأسيس شركة
بم ت�ضى ع د عرفي مؤرخ بالدار 

لم   08/06/2020 بتاريخ  الباضاء 

عضع ال انفن األسا�ضي لشركة دات 

بالخصائص  محدعد   مسؤعلاة 

التالاة :

 MON SALON  : التسماة 

 PREFERE

: صالفن شعر  الهدف االجتماعي 

علجمال, تسفيق منتجات التجمال.
امل ر االجتماعي : 10، زن ة الحرية 

الطابق 3 ش ة رقم 5 الدار الباضاء.

الرأسمال : 100.000 درهم.

للساد  التساير  أسند   : التساير 

عالساد   إسماعال  العرع�ضي 

العفيري هدى.

في  الشركة  مد   حددت   : املد  

تسجالها  لاريخ  من  ابتداء  سنة   99

بالسجل التجاري .

ال انفني  اإل داع  لم   : اإل داع 

بالدار  التجارية  املحكمة  لدى 

لحت   05/03/2020 بتاريخ  الباضاء 
رقم735330.

السجل التجاري: 461265.

76 P

SOCIETE RENOV MS
S.A.R.L

لأسيس شركة
بم ت�ضى ع د عرفي مؤرخ بالدار 

لم   08/06/2020 بتاريخ  الباضاء 

عضع ال انفن األسا�ضي لشركة دات 

بالخصائص  محدعد   مسؤعلاة 

التالاة :

  RENOV MS : التسماة

البناء   : االجتماعي  الهدف 

عالهندسة املدناة.
: 10، زن ة أحمد  امل ر االجتماعي 

ش ة  الطابق1  ألب  لجزئة  املاجتي 
رقم 8 الدار الباضاء.

الرأسمال : 100.000 درهم.

للساد   التساير  أسند   : التساير 

ب ادي محمد.

في  الشركة  مد   حددت   : املد  

تسجالها  لاريخ  من  ابتداء  سنة   99

بالسجل التجاري.

اإل داع : لم اإل داع ال انفني لدى 

الباضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم  لحت   05/03/2020 بتاريخ 

.735329

السجل التجاري: 461263.

77 P

 ECOLE PRIVEE JEAN

RACINE
لأسيس شركة محدعد  املسؤعلاة

بم ت�ضى ع د عرفي محرر بتاريخ 

شركة  لأسيس  لم   14/04/2020

دات الخصائص التالاة :  

الشكل ال انفني : شركة محدعد  

املسؤعلاة.

 ECOLE  : اإلجتماعي  اإلسم 

PRIVEE JEAN RACINE

الهدف االجتماعي :

عتساير  عاستغالل  انشاء 

الخصف�ضي  التعلام  مؤسسات 

بجماع مستفياتها.

التعلام الخصف�ضي للمستفى ما 

االعدادي  االبتدائي،  قبل االبتدائي، 

عالثانفي. 

عدرعس  لكفيناة  دعرات  لنظام 

الدعم املدر�ضي.

الن ل املدر�ضي.

شارع   46  : االجتماعي  امل ر 

الزرقطفني الطابق الثاني الش ة رقم 

6 الدارالباضاء

املد  : 99 سنة من لاريخ التسجال 

في السجل التجاري.

الشركاء : 

حصة   1000 الساد مالل سعاد 

اجتماعاة.

حصة   500 مالل  اسين  الساد 

اجتماعاة.

500 حصة  الساد  هرادي سناء 

اجتماعاة.

 200.000  : اإلجتماعي  الرأسمال 

حصة   2000 إلى  م سم  درهم 

درهم   100 فئة  من  اجتماعاة 

للفاحد .

التساير : الساد  هرادي سناء.

باملحكمة  ال انفني  اال داع  لم 

رقم  لحت  الباضاء  بالدار  التجارية 

734821 بتاريخ 06/05/2020. 

78 P

LACOTEX

SARL

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 
املحدعد   

السجل التجاري رقم 461281

مسجل،  عرفـي  ع د  بم ت�ضى 

إ داع  لم   10/03/2020 بتاريخ 

دات  لشركة  التأسي�ضي  ال انفن 

املميزات  دات  املحدعد   املسؤعلاة 

التالاة :

LACOTEX SARL : التسماة

الهدف :

صناعة النساج عأاللبسة.

التجار  عاالستيراد عالتصد ر. 

مرس   26  : االجتماعي  امل ر 

3 ش ة  األعل  الطابق   السلطان 

الدار الباضاء. 

لاريخ  من  ابتداء  سنة   : املد 99 

لأسيسها النهائي.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

درهم   10.000 في  محدد  االجتماعي 

اجتماعاة  حصة  إلى1000  م سم 

من فئة 100.درهم للفاحد ، مكتتبة 

عمحرر  بالكامل ع مفزعة لفائد  :

لفائد   اجتماعاة  حصة   500  

الطابي ال د�ضي.

لفائد   اجتماعاة  حصة   500

ملاعي سعاد. 

املجمفع : 1000حصة اجتماعاة.

السنة االجتماعاة : لبتدئ السنة 

االجتماعاة من فالو  نا ر علنتهي في  

31 ديسمبر.

الطابي  تعاين  لم   : التساير 

البطاقة  للشركة،  مسير  ال د�ضي 

 .WA23079 الفطناة رقم

بالسجل  ال انفني  اإل داع  لم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

 ،2020/   / بتاريخ   بالدار الباضاء، 

لحت رقم 735346.
ملخص قصد النشر

79 P
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 STE HAJJI

 CHRONOTACHYGRAPHE

SARL  AU

رأسمالها : 100.000 درهم

م رها االجتماعي : 833، حي نسام 2  

اسالن - الدار الباضاء

السجل التجاري : 461301 

إعالن التأسيس

بمفجب ع د عرفي مؤرخ بتاريخ 

شركة  لأسيس  لم   13/01/2020

الشريك  دات  املسؤعلاة  محدعد  

الفحاد لحمل  املفاصفات التالاة :

 STE HAJJI   : التسماة 

 CHRONOTACHYGRAPHE SARL

.AU

الهدف :

إصالح، لركاب  عداد السرعة. 

املد  : 99 سنة.

السنة االجتماعاة : من فالو  نا ر 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

م رها االجتماعي : 833، حي نسام 

2،  اسالن الدار الباضاء.

رأسمال  لحد د  لم   : املال  رأس 

درهم م سمة   100.000 الشركة في 

ب امة  اجتماعاة  حصة   1000 ل 

100 درهم للحصة، مكتتبة عمحرر  

بالكامل. 

لم تعاين الساد عزيز   : التساير 

ملد  غير محدد   حجي كمسير عحاد  

مع أعسع الصالحاات 

عالتسجال  ال انفني  اإل داع  لم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 

بالباصاء  بتاريخ 2020-06-08 لحت 

 : التجاري  السجل   ،735379 رقم 

461301
لإلشار  عالباان

80 P

 STE RACHA’S SECRET
SARL AU

شركة محدعد  املسؤعلاة
دات مساهم عحاد

لأسيس
بتاريخ  العرفي املحرر  للع د  لبعا 
شركة  إنشاء  لم   ،2020  -02-  24
مساهم  دات  املسؤعلاة  محدعد  

عحاد عالتي لها املميزات التالاة : 
 STE RACHA’S  : التسماة 

.SECRET SARL AU
الساد    : الفحاد   املساهمة 

بفطاب رشاد .
في  التجار    : االجتماعي  الغرض 
املفاد التجمالاة عاملنتجات الغذائاة 

املصنفعة  دعيا.
امل ر االجتماعي : 45،  زن ة عبد ال ادر 

مفتكر طابق 2 رقم 4 الدار الباضاء.
أسست هذه الشركة ملد    : املد  

99 سنة.
املال  رأس  حدد   : املال  رأس 
على  م سمة  درهم  في.100.000 
1000 حصة اجتماعاة من فئة 100 

درهم للحصة الفاحد .
تسير الشركة ملد  غير   : التساير 

محدعد  من طرف بفطاب رشاد .
السنة االجتماعاة :  لبتدئ السنة 
 31 1  نا ر علنتهي في  االجتماعاة في 

ديسمبر. 
الجهفي  باملركز  اإل داع  لم 
بتاريخ الباضاء  بالدار   لالستثمار 

.11-03-2020
للخالصة عالباان 

81 P

 STE IDRAK NEGOCE ET 
SERVICES
SARL AU

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
 بشريك عحاد 

لأسيس
بتاريخ  بم ت�ضى ع د عرفي حرر 
لم  بالدار الباضاء،  فبرا ر 2020   10
عضع ال انفن األسا�ضي لشركة دات 
املميزات  لها  املحدعد   املسؤعلاة 

التالاة :

 STE IDRAK   : التسماة    

 NEGOCE ET SERVICES   SARL

       .AU

داخل  الشركة  هدف   : الهدف 

املغرب عخارجه : 

أجهز   عشراء  باع  خدمات 

لكنفلفجاا املعلفمات.
امل ر االجتماعي : 10، زن ة الحرية 

الدار   ،5 رقم  ش ة  الثالث  الطابق 

الباضاء .

املد  : 99 سنة.
رأس املال : 10.000 درهم.

مرعان  الساد  فسف   : الشركاء 

خباز : 100 حصة.

التساير :  لم تعاين الساد  فسف 

ملد   للشركة  كمسير  خباز  مرعان 

الشركة  لتعامل  كما  محدعد ،  غير 

مع األبناك أع غيرها من املؤسسات 

للساد  مست ل  بإمضاء  املصرفاة 

غير  ملد   خباز   مرعان   فسف 

محدعد .

السنة املالاة :  من فالو  نا ر  الى  

31  ديسمبر من  كل سنة. 

بعد إزالة خمسة   : األرباح  لفزيع  

باملائة لالحتااط  ال انفني  فزع الباقي 

كل   حصص  حسب   الشركاء  بين 

عاحد منهم.

اإل داع ال انفني     :    لم باملحكمة 

رقم  لحت  الباضاء  بالدار  التجارية 

سجل لجاري 457825.

82 P

 STE AMAN MED
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم

امل ر االجتماعي : زن ة سماة إقامة 

شهرزاد 3. الطابق 5 رقم 22 النخال 

الدار الباضاء

السجل التجاري : 461277

إعالن التأسيس
مؤرخ  عرفي  ع د  بمفجب 

لم   02/06/2020 بتاريخ  بالباضاء 

املسؤعلاة  محدعد   شركة  لأسيس 

دات الخصائص التالاة :   

 STE AMAN MED   : التسماة 

.SARL

مهراعي محمد  الساد    : الشركاء 

أمين  - الساد اشركي أنيس.

الغرض :

ملغرب  داخل  الشركة  تعنى 

عخارجه ب :

الجراحاة  املنتجات  استيراد 

الطباة.

باع املنتجات شبه طباة بالجملة 

عل ساط.

املعدات الطباة الجراحاة.

املد  : 99 سنة.

السنة االجتماعاة : من فالو  نا ر 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

امل ر االجتماعي : زن ة سماة إقامة 

شهرزاد 3. الطابق 5 رقم 22 النخال 

الدار الباضاء.             

رأسمال  لحد د  لم   : املال  رأس 

الشركة في 100.000 درهم م سمة ل 

 100 حصة اجتماعاة ب امة   1000

درهم للحصة.

من  الشركة  تسير     : التساير 

أمين،  محمد  مهراعي  الساد  طرف 

بتاريخ   املزداد   ع  الجنساة  املغربي 

الباضاء  بالدار    22/12/1983

رقم   الفطناة  للبطاقة  الحامل 

ال اطن بزن ة ستفكهفلم   TA88298

الطابق 4 ش ة رقم 7.

املغربي  أنيس  اشركي  الساد 

بتاريخ  عاملزداد   الجنساة 

الباضاء  بالدار    11/07/1980

رقم   الفطناة  للبطاقة  الحامل 

BK175092 ال اطن بزن ة بني لفزين 

رقم 6 سفي�ضي الرباط.

مسيري للشركة ملد  غير محدد  

مع أعسع الصالحاات.

عالتسجال  ال انفني  اإل داع  لم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 

بالدار الباضاء بتاريخ  08/06/2020 

السجل التجاري :  461277.
لإلشار  عالباان

83 P
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SOCIETE SERVI PRESTA
   SARL AU

 au capital  social de  100.000

DHS

 SIEGE SOCIAL : GROUPE

 17M2EE-ATTAKADOUM GH2

 ETAGE SIDI BERNOISSI

CASABLANCA

التأسيس
بتاريخ    عرفي  ع د  بم ت�ضى 

شركة  لأسيس   01/06/2014

عحاد  شريك  دات  املهام  محدعد  

باملفاصفات التالاة  :                                           

املهام  محدعد   شركة   : الصفة 

دات شريك عحاد.                                

 GROUPE  : االجتماعي  امل ر 

 ATTAKADOUM GH2-17M2EE

 ETAGE SIDI BERNOISSI

                                                                      .  CASABLANCA

الغرض : خدمات مختلفة.                                              

الرأسمال : حد د في 90.000 درهم 

على  مفزعة  حصة   900 الى  مفزع 

الشكل التالي :

900 حصة الى الساد شفير عبد 

املجاد.                                      

من  الشركة  تساير   : التساير 

املجاد                                                   عبد  شفير  الساد  طرف 

عدلك ملد  غير محدد .                                                                   

لدى  لم   : ال انفني  االداع 

بالباضاء  التجارية  املحكمة 

رقم  لحث    26/09/2014 بتاريخ    

 . 00558389

84 P

 STE H.R.J AQUAR
 SARL 

المؤرخ  عرفي  عقد  بم ت�ضى 

قرر   10/03/2020 بلاريخ  بالباضاء 

الشركاء إنشاء شركة ذات املسؤعلاة 

المحدفد  دات الخصائص اآلل ة : 

. STE H.R.J AQUAR : اللسم ة

الغرض : منعش ع اري .

محج اللة   61   : امل ر االجتماعي 
39 الطابق االعل الدار   اقفت الرقم 

الباضاء.
رأسمالها : 100.000 درهم مجزئة 
درهم   100 حصة ب امة   1.000 إلى 

للحصة.
الساد  الشركة  :  س ر  إدارلها 

الحاط رشاد ع الحاط جفاد.
كتابة  لدى  ال انفنى  اال داع  لم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
لحت   12/06/2020 بالباضاء  فم 
بالسجل  عامل اد    735723 رقم 

التجاري لحت رقم 461585.
85 P

STE HIND ASSISTANCE
شركة محدعد  املسؤعلاة

دات شريك عاحد 
التأسيس

بتاريخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 
شركة  لأسيس  لم   11/03/2020
محدعد    HIND ASSISTANCE
عاحد   شريك  دات  املسؤعلاة 

خصائصها كالتالي : 
 STE HIND  : التسماة 

.ASSISTANCE
الغرض : الن ل الصحي. 

الباضاء  الدار    : امل ر االجتماعي 
 7 محل رقم   213 ب عة  لجزئة عفاء 
جماعة املجاطاة أعالد طالب مد فنة.
املد  : 99 سنة ابتدءا من تسجالها 

النهائي بالسجل التجاري.
 50.000    : التجاري  رأسمالها 
درهم م سمة إلى 500حصة من فئة 

100درهم مفزعة كالتالي :
 : ابنطالب  لففاق  أحمد  الساد 

500 حصة.
مجمفع الحصص :  500حصة.

  : ابنطالب  لففاق  أحمد  الساد 
50.000 درهم.

مجمفع الحصة :   50.000 درهم.
أحمد  الساد  تعاين  لم   : اإلدار  
مع  للشركة  مسيرا  ابنطالب  لففاق 

إمضاء منفرد.
:  من فالو  نا ر إلى  السنة املالاة 

31 ديسمبر من كل سنة. 

السجل التجاري لدى  لم إ داع  

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

 735448 رقم  لحت  الباضاء  بالدار 

بتاريخ 09/06/2020.

86 P

ASSISTANCE HM
اسيستفس حم

 شركة محدعد  املسؤعلاة 

دات شريك عاحد
رأسمالها : 100.000 درهم

امل ر االجتماعي : 96 شارع انفا، 

 طابق 9، ش ة 91، رباع أنفا، 

الدار الباضاء

بمفجب ع د عرفي مؤرخ بالدار 
قرر   2019 21  نا ر  بتاريخ  الباضاء 

 ASSISTANCE HM شركة  شركاء 

عضع  املسؤعلاة  محدعد   شركة 

املحدعد   للشركة  األسا�ضي  ال انفن 

املسؤعلاة دات شريك عاحد املميزات 

التالاة :

حم  اسيستفس   : التسماة 

.ASSISTANCE HM

الشكل ال انفني : شركة محدعد  

املسؤعلاة دات شريك عاحد.

الهدف االجتماعي :

األطباء  مع  الخدمات  ل د م 

املرخصين ؛

أعمال مختلفة.

سنة لبتدئ من لاريخ   99  : املد  

الت ااد بالسجل التجاري.

لم تعاين هشام مساد   : التساير 

كمسير أعل للشركة.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 1000 إلى  مفزعة  درهم   100.000

سهم من فئة 100 درهم عهي مفزعة 

كالتالي :

100 سهم في ملكاة هشام مساد.

بكتابة  ال انفني  اإل داع  لم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

الباضاء في 15  فناف 2020 لحت رقم 

735797 الشركة مسجلة في السجل 

التجاري لحت رقم 461669.

87 P

 STE MEDINA PRO

ش.م.م.

لأسيس

بم ت�ضى ع د عرفي مؤرخ بالدار 

لم    2020 ماي   28 بتاريخ  الباضاء 

عضع نظام أسا�ضي لشركة محدعد   

دات  املسؤعلاة  محدعد   لشركة 

شريك عحاد دات املميزات التالاة :

. STE MEDINA PRO  : التسماة

املفضفع :  تجلى مفضفع الشركة 

في :

منعش ع اري - م اعل في مختلف 

األشغال.

العملاات  جماع  ععمفما 

املالاة،  الصناعاة،  التجارية، 

املتعل ة مباشر   الع ارية،  املن فلة، 

أع غير مبشار  بأحد األهداف املحدد  

التي لمكن من تسهال عدعم أع لطفير 

نشاط الشركة.

اللة  محج   61  : الشركة  م ر 

 1 الااقفت عمصطفى املعاني الطابق 

رقم 39 - الدار الباضاء.

املد   : 99 سنة.

في  املال محدد  رأس   : املال  رأس 

 1000 درهم م سمة على   100.000

للحصة  درهم   100 ب امة  حصة 

طرف  من  مكتتبة  كلها  الفاحد  

الشريك الفحاد الساد الحنفي كريم.

تسير الشركة من   : إدار  الشركة 

طرف الساد الحنفي كريم.

السنة االجتماعاة : من فالو  نا ر 

إلى 31 ديسمبر.

التجارية  باملحكمة  التسجال  لم 

 461217 رقم  لحت  الباضاء  بالدار 

بتاريخ 4/06/2020.
للنسخة عاإلشار 

88 P
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SOCIETE SADMIR NEGOCE
SARL AU

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

بشريك عحاد

برأس مال : 500.000 درهم

امل ر االجتماعي : مكتب رقم 07، 

إقامةشيشاع  غاز، طريق أسفي 

الحي الصناعي، سادي غانم مراكش

 RC: 87965 

  TP : 64402308

 IF: 25221743

ICE : 002063580000043 

إعالن تعد لي
بم ت�ضى  الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 11 نففمبر 2019 عاملسجل 

ما   ،02/01/2020 في مراكش بتاريخ 

ل رر  لي :

است الة  الفحاد  املساهم    بل 

الساد عبد العزيز عتاق من منصبه 

لفتر    08/11/2019 بتاريخ  كمسير 

إدارله.

تعاين  الفحاد  الشريك    رر 

بتاريخ:  املزداد   غزالن  زهير  الساد  

عم رها  مراكش،  في   12/01/1992

في حي طارق سادي مبارك رقم 278 

الفطناة  للبطاقة  الحاملة  مراكش، 
للشركة  مسير    ،EE507403 رقم 

لفتر  غير محدعد .

امل ر  الفحاد ن ل  الشريك    رر 

االجتماعي املسجل إلى عنفان املكتب 

إقامة   ،07 رقم  مكتب  الجد د: 

الحي  أسفي  طريق  غاز،  شيشاع  

الصناعي  سادي غانم مراكش.

سجل  في  ال انفني  اإل داع  لم 

بتاريخ  بمراكش  التجارية  املحكمة 

15/01/2020 لحت رقم 111305.

89 P

 STE MAR TRANSIT
SARL  AU

بم ت�ضى ع د عرفي حرر بتاريخ   

ل رر بالباضاء      2020 فبرا ر   10 

 ما  لي :

لففيت جماع الحصص التي كان 

 متلكها الساد املصطفى مرعان التي 

لفائد   اجتماعاة  1000حصة  لبلغ 

الساد حماد رضا .

است الة الساد املصطفى مرعان  

تساير  لأكاد  الشركة مع  تساير  من 

الشركة للساد حماد رضا ملد  غير 

محدعد . 

أع  األبناك  مع  الشركة  لتعامل 

املصرفاة  املؤسسات  من  غيرها 

رضا   حماد  للساد  مست ل  بإمضاء 

ملد  غير محدعد .

األسا�ضي  ال انفن  لحد ث 

للشركة. 

بكتابة  ال انفني  اإل داع  لم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

لحت   25/02/2020 بتاريخ  الباضاء 
رقم 732128.                                                                                              

90 P

 STE MAROC COMMERCE

ET L’INDUSTRIE MODERN
SARL  

 MCIM 
بتاريخ   بم ت�ضى ع د عرفي حرر 

ل رر ما  بالباضاء   2018 أكتفبر   02

 لي :

لففيت جماع الحصص التي كان 

التي  خباز  لد ن  عزا  الساد   متلكها 

لفائد   اجتماعاة  حصة   500 لبلغ 

الساد سعاد مبدعر .

لففيت جماع الحصص التي كانت 

الفاسع  عبد  زهر   الساد   لمتلكها 

اجتماعاة  حصة   250 لبلغ  التي 

لفائد  الساد سعاد مبدعر .

لففيت جماع الحصص التي كانت 

لمتلكها اآلنسة كلثفم خباز  التي لبلغ 

250 حصة اجتماعاة لفائد  الساد 

سعاد مبدعر .

خباز  الد ن  عز  الساد  است الة 

تساير  لأكاد  الشركة مع  تساير  من 

الشركة للساد سعاد مبدعر ملد  غير 

محدعد . 

الشريك  صفة  على  التأكاد 

الفحاد.

أع  األبناك  مع  الشركة  لتعامل 

املصرفاة  املؤسسات  من  غيرها 

بإمضاء للساد سعاد مبدعر ملد  غير 

محدعد 

األسا�ضي  ال انفن  لحد ث 

للشركة. 

بكتابة  ال انفني  اإل داع  لم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

لحت   23/10/2018 بتاريخ  الباضاء 

رقم 679912.                                                                                              

91 P

 STE GETCOM

 CONSTRUCTION
شركة محدعد  املسؤعلاة 

 رأسمالها :  100.000 درهم

 عم رها اإلجتماعي : الكائن بحي 

مفالي رشاد لجزئة الفضل

 العمار  948 املحل 2 الدار الباضاء

في إطار املحضر الشففي املنع د 

ل رر    04/02/2019 بالباضاء  فم 

ما  لي :

باع الساد محمد حصاد   ملجمفع 

حصصه 500حصة اجتماعاة ب امة 

درهم للحصة الفاحد  لفائد    100

أحمد حصاد يعني  50.000   الساد  

درهم.

تعاين أحمد  حصاد كمسير عحاد 

محمد  الساد  عإست الة  للشركة 

حصاد من تساير الشركة.

تغاير الشكل ال انفني للشركة من 

شركة محدعد  املسؤعلاة إلى شركة 

محدعد  املسؤعلاة بشريك عاحد.

لحاين ال انفن األسا�ضي للشركة 

لبعا ملا سلف دكره.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

بتاريخ  بالباضاء  التجارية 

07/03/2019  لحت رقم   695723 . 

السجل التجاري رقم 407341 .
لإلشار  ع الباان

92 P

سيكتيك
شركة دات مسؤعلاة محدعد 

بم ت�ضى الجمع العام االستثنائي 

م رها  املتفاجد  »ساكتاك«  لشركة 

زن ة   3 الباضاء  بالدار  االجتماعي 

إقرار  لم  األر�ضي،  الطابق   بيرنز، 

ما  لي :

1 - لحفيل امل ر االجتماعي : حاث 

املجاطي،  أحمد  زن ة   13 ساصبو 

إقامة األلب، الطابق األعل، الرقم 8، 

املعاريف، الدار الباضاء.

دلك  لم   : ال انفني  اإل داع   -  2

باملحكمة التجارية للدار الباضاء لحت 

رقم 735306 بتاريخ 5  فناف 2020.

93 P

 ECOLE PRIVEE JARDIN

 FLEURI
RC N°: 11169

لحفيل امل ر اإلجتماعي للشركة
قررت   2020 مارس   3 بتاريخ 

الجمعاة العامة للشركاء لحفيل امل ر 

 اإلجتماعي للشركة من لجزئة الزهراء 1 
18 حد السفالم الى لجزئة األرز  رقم 

رقم 513 حد السفالم.

كتابة  لدى  ال انفني  اإل داع  لم 

الضبط باملحكمة االبتدائاة ببرشاد  

بتاريخ  3  فناف 2020 لحت رقم 268.

94 P

 SOCIETE  MAROKHIDMAT
S.A.R.L AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  

بشريك عحاد 

رأسمالها  10.000درهم 

م رها االجتماعي  : شارع سبتة د فر 

الشهداء رقم 17 شفشاعن

بم ت�ضى ال رار االستثنائي للشريك 

الفحاد بتاريخ 27 ماي 2020  عمسجل 

الفحاد  الشريك  قرر  بشفشاعن  

 MAROKHIDMAT »SARL« لشركة 

AU ما  لي :



عدد 5618 - 9 دع ال عد  1441  فالو  فلاف 2020)الجريدة الرسمية ف679  

من  الشركة  رأسمال  من  الرفع 
عدالك   500.000 إلى  درهم   10.000
باضافة 4900 حصة اجتماعاة دات 
درهم من طرف الشريك   100 مبلغ 

الفحاد الساد غفير عبد املالك.
ال انفن  من  ع6   5 البنفد  تغاير 

األسا�ضي 
لم اإل داع ال انفني بكتابة الضبط 
باملحكمة االبتدائاة شفشاعن بتاريخ 
فالو  فناف 2020  لحت رقم 29/2020.
95 P

قاعة الحفالت األزهر 
شركــة دات مسؤعلاـة محـدعد  

بمساهم عحاد
العادي  غير  العام  الجمع  خالل 
 SALLE DE FETES AL لشركة 
مسؤعلاة  دات  شركة   AZHAR
محدعد  بمساهم عحاد الذي انع د 
بتاريخ 30 ديسمبر 2019 قررالشريك 

ما  لي : 
الحل النهائي للشركة ابتداءا   -  1
من لاريخ الجمع.                                                           
املصفي  ل رير  على  املفاف ة 
عإعطائه إبراء على مهامه.                       
التصد ق على حساب التصفاة.    
النهائاة التصفاة  على   املصادقة 
 للشركة.                                                                                                                           
2 - لم اإل داع ال انفني لدى كتابة 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
لحت  5  فناف 2020  بتاريخ  الباضاء 

رقم 735305.
96 P

 STE IMMOBILIERE
 ANDRADE
لصفاة شركة

قام الساد بنش رعن لاعدي عبد 
بتصفاة  الشركة  مسير  بصفته  هللا 
نتاجة   الرئي�ضي  املكتب  في  الشركة 

افالس الشركة ععدم لح اق ارباح.
بتاريخ  عرفي  ع د   بم ت�ضى 
التصفاة   لمت    2020 فبرا ر   26
محدعد    مسؤعلاة  دات  لشركة 

مميزاتها كالتالي :

 STE IMMOBILIERE  : التسماة 

. ANDRADE

الرأسمال : 100.000 درهم.

 الشركاء : 

نبالة بنش رعن لاعدي ؛

ماجد  بنش رعن لاعدي ؛

مريم بنش رعن لاعدي ؛

د نا بنش رعن لاعدي.

عيد رها  الشركة  يسير  التساير: 

الساد بنش رعن لاعدي عبد هللا 
امل ر االجتماعي : 3 زن ة ا ت عرير 

شارع  مفالي  فسف الباضاء.

باملحكمة  لم   : ال انفني  اإل داع 

رقم   لحت  الباضاء  بالدار  التجارية 

733650 بتاريخ 9 مارس 2020.

97 P

 STE SOCADEP
لصفاة شركة

بفكريم  إبراهام  الساد  قام 

بتصفاة  الشركة  مسير  بصفته 

نتاجة   الرئي�ضي  املكتب  في  الشركة 

افالس الشركة ععدم لح اق ارباح.

بتاريخ  عرفي  ع د   بم ت�ضى 

التصفاة   لمت    2020 28  نا ر 

محدعد    مسؤعلاة  دات  لشركة 

مميزاتها كالتالي :

. STE SOCADEP : التسماة

الرأسمال : 600.000 درهم.

 الشركاء: 

بفكريم إبراهام ؛

بفكريم عمر  ؛

بفكريم خد جة ؛

بفكريم بديعة ؛

الشرع املصباحي رحمة.

عيد رها  الشركة  يسير  التساير: 

الساد بفكريم إبراهام

شارع   46  : االجتماعي  امل ر 

الزرقطفني الطابق 2 الش ة 6 الباضاء.

باملحكمة  ال انفني:لم  اإل داع 

رقم   لحت  الباضاء  بالدار  التجارية 

729005 بتاريخ 30  نا ر 2020 .

978 P

 GOLDEN T.C.B

لصفاة شركة
 بفدا ناد ة الساد  قامت  مسير  

املكتب  في  الشركة  بتصفاة  بصفتها 

الرئي�ضي نتاجة  افالس الشركة ععدم 

لح اق ارباح.

بتاريخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

التصفاة   لمت   2019 ديسمبر   19

محدعد    مسؤعلاة  دات  لشركة 

مميزاتها كالتالي :

. GOLDEN T.C.B :التسماة

الرأسمال : 100.000 درهم.

 الشركاء: 

كفيو ليتفني  فسف ؛

كفيو ليتفني محمد ؛

كفيو ليتفني املهدي.

عيد رها  الشركة  يسير  التساير: 

الساد  بفدا ناد ة.

 13 رقم   9 ش ة  امل ر االجتماعي: 

زن ة طاعس حي الساس الرين سادي 

بلافط. 

باملحكمة  لم   : ال انفني  اإل داع 

رقم   لحت  الباضاء  بالدار  التجارية 

725097 بتاريخ 26 ديسمبر 2019. 

99 P

CALGA

SARL

R.C : 443465

الحل املبكر للشركة
بم ت�ضى الجمع العام االستثنائي 

بتاريخ 13 مارس 2020 ل رر ما  لي: 

الحل املبكر للشركة.

طارق  ال ادري  الساد  تعاين 

كمصفي للشركة.

باملحكمة  ال انفني  اال داع  لم 

رقم  لحت  الباضاء  بالدار  التجارية 

735368 بتاريخ 8  فناف 2020. 

100 P

EMAT EVENT
SARL

شركة محدعد  املسؤعلاة 
رأسمالها : 100.000 درهم

امل ر االجتماعي : 10 زن ة الحرية 

الطابق 3 الش ة 5 الدار الباضاء

لصفاة الشركة
مؤرخ  عرفي  ع د  بمفجب 

 ،2020 فبرا ر   25 بتاريخ  بالباضاء 

 EMAT EVENT« قرر الشركاء لشركة

SARL - «، شركة محدعد  املسؤعلاة 

ما  لي :

لصفاة الشركة.

لل اام بالتصفاة لم  تعاين الساد 

اإلدري�ضي بفطاهر عبد اإلله مصفي 

للشركة.
م ر التصفاة هف : 10 زن ة الحرية 

الطابق 3 الش ة 5 الدار الباضاء.

بكتابة  ال انفني  اإل داع  لم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

لحت   2020 مارس   17 في  بالباضاء 

عدد 734638 .

101 P

D.O.C.A SARA PASTEL
SARL-AU 

 شركة محدعد  املسؤعلاة 

دات الشريك الفاحد
رأسمالها : 10.000 درهم

امل ر االجتماعي : 10 زن ة عين عفد  

الدار الباضاء

لصفاة الشركة
مؤرخ  عرفي  ع د  بمفجب 

 ،2020 فبرا ر   14 بتاريخ  بالباضاء 

لشركة  الفاحد  الشريك  قرر 

D.O.C.A SARA PASTEL SARL-«

AU«، شركة محدعد  املسؤعلاة دات 

الشريك الفاحد ما  لي :

لصفاة الشركة.

 لل اام بالتصفاة لم تعاين اآلنسة 

أنصاري سار  مصفاة للشركة.
زن ة عين   10  : م ر التصفاة هف 

عفد  الدار الباضاء.
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بكتابة  ال انفني  اإل داع  لم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

لحت   2020 مارس   14 في  بالباضاء 

عدد 733628 .

102 P

ائتماناة كفنفيسكف ش م م

لالستشار  ال انفناة عالجبائاة 

محاسب معتمد من طرف الدعلة

       الهالف: 55-40-59-22-05

www-fiduciaire-confisco.ma

confisco@menara.ma

CAFE EL INCHAD

SARL D’AU

م هى االنشاد ش م م 

الراسمال 100.000 درهم

602 شارع ادريس الحارثي ق ج 

الباضاء 

السجل التجاري عدد 164.533

حل مسبق للشركة 

العام  الجمع  محضر  بم ت�ضى 

االستثنائي للشركة املؤرخ في 2  فناف 

االجتماعي  بم رها  عاملنع د   2020

ل رر ما  لي : 

الفحاد  املسير  است الة  قبفل 

الساد محمد املند لي عإبرائه اإلبراء 

التام

حل الشركة بصفة مسب ة ألعانها.

املند لي،  محمد  الساد  تعاين 

الشريك الفحاد بالشركة،  كمصفي 

للشركة عمنحه كافة الصالحاات في 

هذا الصدد.

املذكفر  االجتماعي  امل ر  تعاين 

اعاله كم ر لتصفاة الشركة.

للمحضرين  ال انفني  اإل داع  لم 

بتاريخ  بالـمحكمة التجارية بالباضاء 

12  فناف 2020 لحت رقم  735695 .  
م تطف ع باان 
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ZETO

شركة دات مسؤعلاة محدعد  

بشريك عحاد

رأسمالها : 10.000 درهم

امل ر االجتماعي : 4 زن ة عاد زيز 

الطابق الثالث ش ة رقم 7 أكدال 

الرباط

لأسيس شركة

إنشاء  لم  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

 ZETO لشركة  األسا�ضي  ال انفن 

محدعد   مسؤعلاة  دات  شركة 

بشريك عحاد عالتي لتصف كما  لي :

.ZETO : اسمها

دات  شركة   : ال انفني  الشكل 

مسؤعلاة محدعد  بشريك عحاد.

م رها االجتماعي : 4 زن ة عاد زيز 

7، أكدال،  الطابق الثالث ش ة رقم 

الرباط.

أساسا  الشركة  تهدف   : هدفها 

داخل املغرب عخارجه إلى :

عالن ل  عالسااحة  ال فارب 

عالتمفين.

بكافة  السااحي  البحري  النشاط 

أنفاعه.

الن ل البحري للسااح.

النزهة  قفارب  عباع  عشراء  لأجير 

البحرية.

بارد   أع  ساخنة  أطعمة  لففير 

عمشرعبات ساخنة أع بارد .

استشارات الضاافة.

مشغل املشرعع السااحي.

العملاات  جماع  عام،  عبفجه 

عالصناعاة  عالتجارية  املالاة 

عاملن فلة عالع ارية عالتي  مكن ربطها 

بشكل مباشر أع غير مباشر باملفضفع 

املذكفر أعاله أع بأي مفضفع مشابه 

أع  الترعيج لتطفيره  مثل  أع متعلق، 

لمد ده.

سنة لبتدئ من  فم   99  : أمدها 

تسجال الشركة في السجل التجاري.

الساد  الشركة  يسير   : التساير 

للجنساة  حامل  انسار،  انطفان 

اإلقامة  لبطاقة  الحامل  الفرنساة، 

 10 ب  الساكن   ،A028297X رقم 

شارع بني علاد الرباط.

كل  في  الشركة  للتزم   : االمضاء 

املسير  ما  خص معامالتها باإلمضاء 

الساد انطفان انسار.

درهم مفزعة   10.000  : راسمالها 

إلى 100 حصة اجتماعاة ب امة 100 

درهم للفاحد ، كما  لي :

100 حصة للساد انطفان انسار.

من  لبتدئ   : االجتماعاة  السنة 

فالو  نا ر علنتهي في متم شهر ديسمبر 

من كل سنة استثنائاا السنة األعلى 

الشركة  لأسيس  لاريخ  ستبتدئ من 

السنة  من  ديسمبر   31 في  علنتهي 

الجارية.

لدى  لم   : ال انفني  اإل داع 

 15 املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 

 فناف 2020 لحت سجل لجاري رقم 

.143891
للتلخاص عالنشر

املسير ن

104 P

APPOLONIA COUTURE

SARL

لأسيس شركة محدعد  املسؤعلاة
بم ت�ضى ع د عرفي محرر بالدار 

لم   ،2020 مارس   5 بتاريخ  الباضاء 

املسؤعلاة  محدعد   شركة  لأسيس 

دات الخصائص التالاة :

التسماة : أبف لفناا كفلير ش م م.

الهدف : غرض الشركة :

عباع  شراء  الصناعة،  اإل داع، 

منتجات املالبس عاإلكسسفارات.

االستيراد عالتساير علمثال جماع 

منتجات املالبس.

كراء،  اكتساب،  اإل داع، 

الع ارات  جماع  تساير  استئجار، 

التجارية، استغالل جماع املؤسسات 

أع الفرش املتعل ة بنشاط الشركة.

االستحفاد على حصة في شركة أع 

مؤسسة  تم إنشاؤها أع إنشاؤها دات 

نفس الغرض أع غرض مشابه.

العملاات  جماع  العمفم  ععلى 

الصناعاة التجارية أع املالاة املن فلة 

لرلبط  أن  التي  مكن  الع ارية  أع 

بكل  مباشر   غير  أع  مباشة  بكافاة 

األنشطة املذكفر  أعاله أع جزئ منها 

أع التي من شأنها أن تعزز نمفها.

امل ر االجتماعي :

26، محمد ال ري، الطابق األعل، 

رقم 5، الدار الباضاء.

املد  : حددت مد  الشركة في 99  

سنة ابتداء من  فم التأسيس النهائي 

التمد د  أع  املسبق  حالة  باستثناء 

املنصفص علاه في هذه ال فانين.

حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 50.000 في  االجتماعي  الرأسمال 

درهم م سمة إلى 500 حصة من فئة 

الفاحد  علحرر  للحصة  درهم   100

بأكملها عل سم على الشكل التالي :

الساد  ما ا ابراهامي 300 حصة.

الساد  لاا ابراهامي 150 حصة.

شركة أعريس أنفيست 50 حصة.

املجمفع : 500 حصة.

من  لبتدئ   : االجتماعاة  السنة 

فالو  نا ر علنتهي في ديسمبر من كل 

سنة.

اإلدار  :  د ر الشركة الساد  ما ا 

ابراهامي.

االرباح : املنتجات الصافاة للسنة 

النف ات  جماع  اقتطاع  بعد  املالاة 

دلك  في  بما  أخرى،  عأعباء  العامة 
لكفن  عاالحتااطات  االستهالكات  كل 

الربو الصافي، من هذا الربو الصافي 

الخسائر  االقتضاء  ععند  املن فص 

التأسيس  مبلغ  الساب ة،   تطع 

أصل يسمى باالحتااط ال انفني.
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بكتابة  ال انفني  اإل داع  لم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

الباضاء بتاريخ 8  فناف 2020.
التجاري  السجل  تسجال  لم 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

للدار الباضاء بتاريخ 8  فناف 2020، 

لحت رقم 461295.
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STE MAROCAINE 

DE PARFUMERIE 

 ET DE COSMETIQUE -

MAPARCO
SARL

الجماعي  ال رار  ملحضر  طب ا 

فبرا ر   24 بتاريخ  املنع د  للشركاء 

املغرباة  »الشركة  لشركة   ،2020

»ماباركف«  التجمال  عمفاد  للعطفر« 

ش م م شركة محدعد  املسؤعلاة، 

رأسمالها 20.000.000 درهم، م رها 

شفمان  الباضاء،  بالدار  االجتماعي 

عين  بفسيت  حي  داهلااس  دي 
التجاري  بالسجل  عمسجلة  السبع، 

للدار الباضاء لحت رقم 34061، قرر 

شركاء الشركة ما  لي :

عتعد ل  الشركة  غرض  لصحاو 

املاد  3 من قانفن األسا�ضي للشركة.

األساساة  ال فانين  تعد ل 

للشركة.

بكتابة  ال انفني  اإل داع  لم 

الضبط لدى املحكمة التجا ة بالدار 

 ،2020 12  فناف  بتاريخ  الباضاء 

لحت رقم 735737.
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NETSOL
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

التأسيس
بتاريخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

لم لأسيس شركة   ،2017 17  فلاف 

بالخصائص التالاة :

.NETSOL : التسماة

دات  شركة   : ال انفني  الشكل 
املسؤعلاة املحدعد .

درهم   100.000  : املال  رأس 
 1000 على  عم سمة  ن دا  مدففعة 

حصة من فئة 100 درهم للحصة.
امل ريني  محمد  الساد   : الشركاء 
مالاة  ب امة  حصة   500  متلك 

إجمالاة تساعي 50.000 درهم.
الساد حسن امل ريني  متلك 500 
حصة ب امة مالاة إجمالاة تساعي 

50.000 درهم.
لم تعاين الساد محمد   : التساير 
امل ريني كمسير عحاد للشركة لفتر  

غير محدد .
زن ة   56 رقم   : االجتماعي  امل ر 
أنفا   6 رقم   3 فرحات حشاد الطابق 

الدار الباضاء.
البناء  أشغال   : الشركة  مفضفع 

املختلفة.
من لاريخ  سنة ابتداء   99  : املد  

التسجال بالسجل التجاري.
بالدار   : التجاري  السجل  رقم 

الباضاء 381999.
باملركز  ال انفني  اإل داع  لم 
الباضاء  بالدار  لالستثمار  الجهفي 

بتاريخ 27  فلاف 2017.
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 CABINET FBCG SARL
 EL KRIMI MOHAMMED ET ASSOCIES

 EXPERTS COMPTABLES - CONSULTANTS
DEPARTEMENT JURIDIQUE ET FISCAL

 BD ZERKTOUNI 6 ETAGE N°18 34
CASABLANCA

TEL : 0522270070
FAX : 052227260

 EMAIL : contact@fbcgsarl.com ; elkrimi -
med @yahoo.fr

STE WEB : www.fbcgsarl.com

 RACING ATHLETIC CLUB
DE FOOTBALL RAC SAF

الفصل 15 من ال انفن رقم 30.09
شركة مجهفلة االسم

رأسمالها : 300.000 درهم
امل ر االجتماعي : املركب الريا�ضي 

لألب جاكف شارع عمر الخاام مالعب 
الرياضات الدار الباضاء

لأسيس شركة مجهفلة االسم
بمفجب النظام األسا�ضي للشركة 

 18 بتاريخ  عاملسجل  االسم  مجهفلة 

املفاصفات  لحت   ،2020 مارس 

التالاة :

 RACING ATHLETIC  : التسماة 

 CLUB STE ANONYME DE

.FOOTBALL RAC SAF

: تهدف الشركة الرياضاة  الهدف 

لكر   الرياضاة  األنشطة  لدبير  إلى 

الرياضاة  للجمعاة  التابعة  ال دم 

الريا�ضي  الراسينغ  نادي  املسما  

لكر  ال دم عدلك بمفجب االلفاقاة 

عالجمعاة  الشركة  بين  املبرمة 

الرياضاة املنصفص عليها في الفصل 

هف  كما   09.30 ال انفن  من   15

منصفص علاه في الفصل األعل من 

ال انفن األسا�ضي.

: املركب الريا�ضي  امل ر االجتماعي 

اب جاكف شارع عمر الخاام املالعب 

الرياضاة، الدار الباضاء.

في  محدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 3000 درهم م سمة على   300.000

درهم   100 ب امة  اجتماعاة  حصة 

للحصة محرر  بأكملها.

املد  : 99 سنة.

السنة االجتماعاة : لبدأ من فالو 

30  فناف من السنة   فلاف علنتهي في 

املفالاة.

ال انفناة  عاالحتااطات  األرباح 
لل انفن  طب ا  األرباح  ل سام  :  تم 

األسا�ضي عال فانين الجاري بها العمل 

في املغرب.

العام  الجمع  بمفجب   : التساير 

املنع د بتاريخ 21 أكتفبر 2019، لم 

عملد  ثالث سنفات تعاين املتصرفين 

اآللاة أسماؤهم :

 L’ASSOCIATION RACING

 ATHLETIC CLUB ASSOCIATION

 SPORTIVE SECTION FOOTBALL

املركب   ،»RAC - section Football

الريا�ضي لالب جاكف شارع عمر الخاام 

مالعب الرياضات الدار الباضاء.

الساد عبد الحق رزق هللا الساكن 
شارع الزرقطفني ش   309 بالعنفان 

11 بفركفن الدار الباضاء.
الساكن  هللا  رزق  احمد  الساد 
شارع الزرقطفني ش   309 بالعنفان 

11 بفركفن الدار الباضاء.
حفناعي  الشرقاعي  الساد 
 24 رقم   25 الساكن ب االلفة زن ة 

الدار الباضاء.
الشرقاعي  املنعم  عبد  الساد 
أبي   36 رقم  عرباع   بجرب  الساكن 

الجعد.
الساد محمد الشرقاعي الساكن 

بدرب عرباع  رقم 36 أبي الجعد.
تعاين مدقق الحسابات للشركة :

.FBCG SARL شركة
املسؤعلاة،  محدعد   شركة 

رأسمالها 200.000 درهم.
شارع   34  : االجتماعي  امل ر 
الزرقطفني الطابق 6 الش ة 18 الدار 
الساد  طرف  من  املمثلة  الباضاء، 
الكريمي محمد خبير حيسفبي عضف 

هاأ  الخبراء املحاسبين باملغرب.
اإل داع  لم   : التجاري  السجل 
بالدار  التجارية  باملحكمة  ال انفني 
 ،2020 12  فناف  بتاريخ  الباضاء 

لحت رقم 735672.
عن النسخة عالنص
FBCG SARL : املسير

EL KRIMI MOHAMMED
خبير حيسفبي عمستشار قانفني عمالي
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DROGUERIE NOUIFAT
شركة دات مسؤعلاة محدعد 

دات الشريك الفحاد
ععنفانها االجتماعي : دعار النفيفات 

علد سالمة عين عتاق، لمار 
 شركة دات مسؤعية محدعد 

دات الشريك الفحاد
رقم السجل التجاري 129841

 21 في  مؤرخ  حر  ع د  بم ت�ضى 
ال انفن  اعداد  لم   2020 أبريل 
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة :
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دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

تسماتها  بمختصر  االقتضاء 

.DROGUERIE NOUIFAT

غرض الشركة بإ جاز :

عأجهز   ملفاد  بالت ساط  الباع 

تسفيق لجهيزات عمعدات  الع اقير، 

املنزل، تسفيق املستلزمات الصناعاة 

 حد د، دهانات، كهرباء).

دعار   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

عتاق،  عين  سالمة  علد  النفيفات 

لمار .

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة : 100.000 

درهم م سم كالتالي :

 1000 الساد عبد الكريم دهابة 

حصة ب امة 100 درهم للحصة.

 1000 الساد عبد الكريم دهابة 

ب امة درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  أسماء 

عصفات عمفاطن الشركاء الساد عبد 

الكريم دهباة عنفانه بلفك أ ج رقم 

19 حي الحاج قاسم ح ي م الرباط.

عالعائلاة  الشخصاة  أسماء 

عمفاطن مسيري الشركة الساد عبد 

الكريم دهابة عنفانه بلفك ا ج رقم 

19 حي الحاج قاسم ح ي م الرباط.

عالعائلاة  الشخصاة  أسماء 

عمفاطن مسيري الشركة الساد عبد 

الكريم دهابة عنفانه بلفك ا ج رقم 

19 حي الحاج قاسم ح ي م الرباط.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

5  فناف  بتاريخ  بتمار   االبتدائاة 

2020، لحت رقم 428.
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جفزيس انفست بار لنرز
جات بيزانس كالس، لجزئة التففاق 18-16 

سادي معرعف الدار الباضاء

AFMA AFRICA
شركة مساهمة

رأسمال قدره : 1.000.000 درهم
امل ر الرئيس 22، شارع مفالي 

 فسف، الطابق األر�ضي،
الدار الباضاء

بمفجب ع د عرفي محرر في الدار 
 ،2019 نففمبر   5 بتاريخ  الباضاء 
لشركة  األسا�ضي  النظام  عضع  لم 
مساهمة دات مجلس إدار  لحكمها 
ال فانين السارية علتميز بالخصائص 

التالاة :
.AFMA AFRICA : اسم الشركة

الشكل ال انفني : شركة مساهمة 
دات مجلس إدار .

الغرض الرئي�ضي : أغراض الشركة 
سفاء في املغرب أع الخارج هي :

اع  الشراء  طريق  عن  املساهمة 
االندماج  أع  املساهمة  أع  االكتتاب 
أع  م اعلة  أع  شركة  آ ة  في  غيره  أع 
علحفيل  علبادل  علففيت  مجمفعة 
للك املساهمة عمنو جماع الدفعات 

في الحسابات الجارية أع غيره.
املد  : 99 سنة من لاريخ التسجال 

في السجل التجاري.
مفالي  شارع   22  : الرئي�ضي  امل ر 
الدار  األر�ضي،  الطابق   فسف، 

الباضاء.
درهم   1.000.000  : املال  رأس 
م سم إلى 1000 سهم ب امة اسماة 
قدرها 1000 درهم، مرقمة من 100 
إلى 1000 لم اكتتابها عدفع ربع قامتها  
ن دا علخصاصها للمساهمين حسب 

مساهمة كل عاحد منهم.
األسهم اسماة  تم   : ن ل األسهم 
لففيتها عن طريق التصريو بالتففيت 
في السجل الذي لحتفظ به الشركة 
بكل  للتففيت  قابلة  األسهم  علكفن 
عأزعاجهم  املساهمين  بين  حرية 
الدرجة  حتى  عفرععهم  عأصفلهم 
أ ضا  األسهم  لكفن  كما  الثاناة 
قابلة للتففيت بكل حرية عن طريق 
االسهم  لففيت  كما  تم  الساارات 

للسماح  املتصرفين  إلى  حرية  بكل 

لهم بحااز  أسهمهم الفطناة علخضع 

األسهم  لففيتات  أع  لحفيالت  جماع 

األخرى ملفاف ة مسب ة من الشركة.

اإلدار  عاملراقبة :

املتصرففن :

بنسعاد،  فريد  محمد  الساد 

رقم  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.A203856

النفكاعي  الفهاب  عبد  الساد 

رقم  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.F66926

الساد محسن اإلدري�ضي التفزاني 

الفاللي الحامل لبطاقة التعريف رقم 

.C545772

بنسعاد،  جلال  محمد  الساد 

رقم  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE849765

الرئيس املد ر العام الساد محمد 

فريد بنسعاد.

املد ر العام املنتدب الساد عبد 

الفهاب النفكاعي.

 AFRIC مدقق الحسابات : مكتب

الكائن م ره في   ،AUDIT CONSEIL

التففاق  لجزئة  جات بزنس كالس، 

الدار  سادي معرعف،   ،16-18 رقم 

أ فب  الساد  عيمثلها  الباضاء، 

الصحراعي.

من فالو  نا ر إلى   : السنة املالاة 

31 ديسمبر.

االقتطاعات  بعد   : األرباح 

ال انفناة عالنظاماة، سيتم البت في 

لفزيع األرباح من قبل الجماع العام 

العادي السنفي للمساهمين.

اإل داع  لم   : التجاري  السجل 

املحكمة  ضبط  كتابة  في  ال انفني 

 16 بتاريخ  الباضاء  بالدار  التجارية 

ديسمبر 2019، لحت رقم 723453.

السجل  في  الشركة  تسجال  لم 

 16 بتاريخ  الباضاء  بالدار  التجاري 

 450769 لحت رقم   ،2019 ديسمبر 

من السجل التحلالي.
عن مفجز عإشار 

رئيس مجلس اإلدار 

110 P

جفزيس انفست بار لنرز

جات بيزانس كالس، لجزئة التففاق 18-16 

سادي معرعف الدار الباضاء

DALIA GRAINS

شركة مساهمة

رأسمال قدره : 35.000.000 درهم

امل ر الرئيس : الدار الباضاء، 22 

شارع عبد الكريم الخطابي

املسجلة بالسجل التجاري لحت

رقم 204275

حل مبكر إثر االندماج عاالستاعاب

االستثنائي  العام  الجمع  ع ب 

 ،2019 ديسمبر   31 بتاريخ  املنع د 

 DALIA COMODEX لشركة 

شركة  في   %100 بنسبة  املساهمة 

االندماج  ل رر   ،DALIA GRAINS

 DALIA استاعاب شركة  عن طريق 

 DALIA شركة  في   GRAINS

عنه  نتج  الذي  األمر   ،COMODEX

 DALIA املستفعبة  الشركة  حل 

السجل  في  املسجلة   ،GRAINS

رقم  لحت  الباضاء  بالدار  التجاري 

ديسمبر   31 من  ابتداء   ،204275

إلى  دلك  ان  ؤدي  دعن   ،2019

التصفاة.

لم اإل داع ال انفني بكتابة ضبط 

الباضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم  لحت   ،2020 30  نا ر  بتاريخ 

.728992
مجلس االدار 

111 P
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جفزيس انفست بار لنرز

جات بيزانس كالس، لجزئة التففاق 18-16 

سادي معرعف الدار الباضاء

 DALIA COMMODITIES

EXCHANGE

 DALIA املسما  بتلخاص

 COMODEX

شركة مساهمة

رأسمال قدره : 27.000.000 درهم

امل ر الرئيس : الدار الباضاء، 22 

شارع عبد الكريم الخطابي

السجل التجاري عدد 230135

االندماج عاالستاعاب
االستثنائي  العام  الجمع  ع ب 

  ،2019 ديسمبر   31 بتاريخ  املنع د 

ل رر االندماج عن طريق االستاعاب 

الذي لم عرضه في مشرعع االندماج 

املساهمات  فافق  مدقق  عل رر 

العاناة  الجمع العام على املساهمة 

 DALIA GRAINS  التي قدمتها شركة

 ،DALIA COMODEX لفائد  شركة

ب امة  الصافاة  أصفلها  من 

42.993.117 درهم.

 DALIA شركة  علحتفظ 

التي  األسهم  بجماع   COMODEX

املستفعبة  الشركة  رأسمال  تشكل 

التي  متلكها  األسهم  لحفيل  بعد 

 DALIA  أعضاء مجلس اإلدار  لفائد

.COMODE

املبسط  عاالستاعاب  االندماج 

عن  باألصفل)  الكاملة   املساهمة 

 DALIA شركة  استاعاب  طريق 

 DALIA شركة  قبل  من   GRAINS

أ ت  هناك  لكفن  لن   ،COMODEX

زياد  في رأس املال علم  تم لحد د أي 

نسبة لبادل مسب ا.

طريق  عن  االندماج  عن   نتج 

املستفعبة  الشركة  حل  االستاعاب 

DALIA GRAINS املسجلة في السجل 

رقم  لحت  الباضاء  بالدار  التجاري 

.204275

لم اإل داع ال انفني بكتابة ضبط 

الباضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم  لحت   ،2020 30  نا ر  بتاريخ 

.728992
مجلس االدار 

112 P

MAP IMPORT
 شركة محدعد  املسؤعية

دات الشريك الفحاد
رأسمالها : 100.000 درهم

امل ر االجتماعي : متجر بلفك AO رقم 

123 ح ي م، الرباط

لأسيس  لم  عرفي  ع د  بمفجب 

شركة   MAP IMPORT شركة 

مارس   2 بتاريخ  املسؤعلاة  محدعد  

2020، دات امليزات التالاة :

مستفرد لاجر نصف الجملة.

األدعات  عصاانة  إصالح 

الكهربائاة.
من  مكفن  الشركة  رأسمال 

 1000 إلى  م سم  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

م سمة على الشكل التالي :

 1000 امهير   اإلله  عبد  الساد 

حصة.

الشركة مسير  من طرف الساد 

عبد اإلله امهير .

سنة   99 مد  الشركة محدد  في 

ابتداء من لاريخ تسجالها في السجل 

التجاري.

باملحكمة  الشركة  تسجال  لم 

16  فناف  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2020، لحت رقم 143927.

113 P

STE 6 OU
SARL

لأسيس الشركة
رأسمالها : 500.000 درهم

مركز اكنافن لنغير

بم ت�ضى ع د عرفي بتنغير بتاريخ 

لم لأسيس شركة   2020 فبرا ر   25

دات الخصائص التالاة :

التسماة : شركة 6OU ش د م م.
اكنافن  مركز   : االجتماعي  م رها 

لنغير.

عاألشغال  البناء   : نشاطها 

املختلفة.

لحساب  البضائع  لن ل  م اعل 

الغير.

مفاعض.

: الشركة تسير من طرف  التساير 

اعرجدال  اع  سعاد  زياللي  الساد 

لحسن.
 500.000 من  الشركة  رأسمال 

درهم م سم إلى 5000 حصة ب امة 

100 درهم للفاحد عبمساهمة ن د ة 

املدففعة بربع 125.000 درهم للبنك 

الشعبي.

من  فم  لبتدئ  سنة   99  : املد  

تسجالها بالسجل التجاري.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

4  فناف  بتاريخ  بتنغير  االبتدائاة 

2020 لحت رقم 227/567.
من أجل الخالصة عالباان

114 P

PARANETOP
SARL AU

الرأسمال االجتماعي : 100.000 

درهم

امل ر االجتماعي : بحي العد ر لجزئة 

النهضة رقم 500 عزان

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 
املحدعد 

 4 بتاريخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 
 فناف 2020 بفزان لم عضع ال انفن 

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

محدعد  مفاصفاتها اآللاة :

 PARANETOP SARL  : التسماة 

.AU

الهدف االجتماعي : باع املفاد شبه 

.parapharmaceutique الطباة

خدمة النظافة.

خدمة ن ل املر�ضى باملستشفاات.

امل ر االجتماعي : حي العد ر لجزئة 

النهضة رقم 500 عزان.

في  محدد   : االجتماعي  الرأسال 

 1000 إلى  م سم  درهم   100.000

حصة ب 100 درهم للحصة الفاحد  

الشكل  على  عمفزعة  محرر   كلها 

التالي :

 1000 املراصني  حبيبة  الساد  

حصة.

التساير : تساير الشركة من طرف 

حبيبة  الساد   الفحاد   املسير  

التعريف  لبطاقة  الحاملة  املراصني 

.GM84798 الفطناة رقم

لتكفين   %5 سا تطع   : األرباح 

االحتااطي ال انفني.

بالسجل  التصريو  لم  ل د 

بفزان  االبتدائاة  باملحكمة  التجاري 

رقم  لحت   ،2020 11  فناف  بتاريخ 

1573 من السجل التحلالي عاإل داع 

ال انفني بتاريخ 11  فناف 2020 لحت  

رقم 2565.
للخالصة عالنشر ائتماناة دار الضمانة

115 P

MAASSARAT BOUCHEHAB
شركة دات مسؤعلاة محدعد 

الرأسمال االجتماعي : 90.000 درهم

امل ر االجتماعي : دعار بفشهاب 

جماعة اسجن، إقلام عزان

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 

 25 بتاريخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 
فبرا ر 2020 بفزان، لم عضع ال انفن 

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

محدعد  مفاصفاتها اآللاة :

 MAASSARAT  : التسماة 

.BOUCHEHAB SARL

معصر  زيت   : الهدف االجتماعي 

الزيتفن.

بفشهاب  دعار   : االجتماعي  امل ر 

جماعة اسجن إقلام عزان.

محدد في   : الرأسمال االجتماعي   

حصة   900 إلى  درهم م سم   9000

درهم للحصة الفاحد  كلها   100 ب 

محرر  عمفزعة على الشكل التالي :
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 300 برقة  العالي  عبد  الساد 

حصة.

الساد املختار بكاري 300 حصة.

اآلنسة نفال الحراق 300 حصة.

التساير : تساير الشركة من طرف 

املسير الفحاد الساد عبد العالي برقة 

الفطناة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.LC80778 رقم

لتكفين   %5 سا تطع   : األرباح 

االحتااطي ال انفني.

بالسجل  التصريو  لم  ل د 

بفزان  االبتدائاة  باملحكمة  التجاري 

رقم  لحت   ،2020 ماي   5 بتاريخ 

1571 من السجل التحلالي عاإل داع 

لحت   ،2020 ماي   5 ال انفني بتاريخ 

رقم 2562.
لنشر ائتماناة دار الضمانة

116 P

ENDICOTRA
ش م م

السجل التجاري رقم 3029 لينغير

العام  الجمع  محضر  بم ت�ضى 

فالو  فناف  بتاريخ  العادي  الغير 

التعد الت  الشركاء  قرر   ،2020

اآللاة :

من  الشركة  رأسمال  رفع 

 2.000.000 إلى  درهم   1.100.000

حصة   9000 بخلق  عدلك  درهم 

جد د  ب امة 100 درهم للحصة.

ال انفني  الفضع  لم  عل د 

 16 بتنغير  فم  االبتدائاة  باملحكمة 

 فناف 2020، لحت رقم 3408/20.

117 P

M ARCHITECTURE
SARL AU

بتاريخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

اإلطار  عضع  لم   2020 28 ماي 

املسؤعلاة  دات  للشركة  ال انفني 

عدات  عحاد  بشريك  املحدعد  

الخصائص التالاة :

.M ARCHITECTURE : التسماة

دات  شركة   : ال انفناة  الصاغة 

املسؤعلاة املحدعد  بشريك عحاد.
امل ر االجتماعي : 6 رياض األندلس 

قصبة 1 ش ة 3 حي الرياض الرباط.

الهدف االجتماعي : ل د م خدمات 

الدراسات املعمارية دراسة التخطاط 

الحضري، الد كفر عالتصمام عجماع 

ما  تعلق باملجال الهندسة املعمارية.

مد  الشركة : 99 سنة.

الرأسمال : 10.000 درهم مفزعة 

حصة اجتماعاة من فئة   100 على 

100 درهم محرر  بالكامل عاملمنفحة 

للساد مهدي املفمني بصفته الشريك 

الفحاد.

املفمني  املهدي  الساد   : التساير 

الفطناة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

ملد   للشركة  املسير  عهف   A319941

ال نهائاة.

لحسب   : االجتماعاة  السنة 

السنة االجتماعاة لهذه الشركة من 

الشركة  ديسمبر   31 إلى  فالو  نا ر 

بالرباط  التجاري  بالسجل  مسجلة 

لحت رقم 143887.

118 P

 STE DE SERVICE ET

SUPPORT TECHNIQUE
SARL AU

تغاير امل ر االجتماعي للشركة
لجد د النظام األسا�ضي للشركة

بتاريخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

الشريك  قرر   ،2020 21 فبرا ر 

الفحاد للشركة تغاير امل ر االجتماعي 

 NREA من 183 شارع علي العهد مركز

65 طنجة إلى  الطابق السفلي مكتب 
يع فب املنصفر   481 حي املنزه رقم 

زن ة الكناري الرباط.

تعد ل  الفحاد  الشريك  قرر 

النظام األسا�ضي.
الشركة مسجلة بالسجل التجاري 

بالرباط لحت رقم 143889.

119 P

 OUED NEGRICO

IMMOBILIER

S A

 AU CAPITAL SOCIAL DE

100.000.000 DHS

 SIEGE 16 RUE ALI

ABDERRAZAK, CASABLANCA

 REGISTRE DU COMMERCE DE

CASABLANCA N° 186.543

بتاريخ  اإلدار   مجلس  بمفجب 

العام  عالجمع   2020 مارس   20

االستثنائي عمجلس اإلدار  بتاريخ 25 

مارس 2020، ل رر ما  لي :

املتصرف  الدائم  املمثل  تغاير 

الافنس دارنا عالذي ساكفن من اآلن 

فصاعدا الساد احمد عمفر عفض 

الساد أمين العلمي.

للمتصرف  الدائم  املمثل  تغاير 

للت اعد  املغربي  املنهي  الصندعق 

فصاعدا  اآلن  من  ساكفن  عالذي 

الساد  عفض  البني  هشام  الساد 

نبال احبشان.

است الة الساد محمد نافخ لزرق 

من مهامه كمتصرف للشركة عتعاين 

الساد  فسف قباج متصرفا جد دا 

للشركة عدلك إلى غا ة الجمع العام 

عالتي  املالاة  السنة  في  الذي سابت 

ستختتم 31 ديسمبر 2022 است الة 

الساد محمد نافخ لزرق من مهامه 

عتعاين  للشركة  عام  مد ر  كرئيس 

مد ر  كرئيس  قباج  الساد  فسف 

غا ة  إلى  عدلك  للشركة  جد د  عام 

السنة  في  الذي سابت  العم  الجمع 

ديسمبر   31 ستختتم  عالتي  املالاة 

.2022

لم اإل داع ال انفني بكتابة ضبط 

الباضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم  لحت   2020 فالو  نا ر  بتاريخ 

.735.121

120 P

TANGER RESORT

S A

 AU CAPITAL SOCIAL DE

28.252.000 DHS

 SIEGE 16 RUE ALI

ABDERRAZAK, CASABLANCA

 REGISTRE DU COMMERCE DE

CASABLANCA N° 80.131

بتاريخ  اإلدار   مجلس  بمفجب 

العام  عالجمع   2020 مارس   20

بتاريخ  اإلدار   عمجلس  االستثنائي 

25 مارس 2020، ل رر ما  لي :

املتصرف  الدائم  املمثل  تغاير 

الافنس دارنا عالذي ساكفن من اآلن 

فصاعدا الساد احمد عمفر عفض 

الساد أمين العلمي.

للمتصرف  الدائم  املمثل  تغاير 

للت اعد  املغربي  املنهي  الصندعق 

فصاعدا  اآلن  من  ساكفن  عالذي 

الساد  عفض  البني  هشام  الساد 

نبال احبشان.

است الة الساد محمد نافخ لزرق 

من مهامه كمتصرف للشركة عتعاين 

الساد  فسف قباج متصرفا جد دا 

للشركة عدلك إلى غا ة الجمع العام 

عالتي  املالاة  السنة  في  الذي سابت 

ستختتم 31 ديسمبر 2023 است الة 

الساد محمد نافخ لزرق من مهامه 

عتعاين  للشركة  عام  مد ر  كرئيس 

مد ر  كرئيس  قباج  الساد  فسف 

غا ة  إلى  عدلك  للشركة  جد د  عام 

الجمع العام الذي سابت في السنة 

ديسمبر   31 ستختتم  عالتي  املالاة 

.2023

لم اإل داع ال انفني بكتابة ضبط 

الباضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم  لحت   2020 فالو  نا ر  بتاريخ 

.735.121

121 P
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M’DEQ DEVELOPPEMENT

SOCIETE ANONYME

AU CAPITAL DE 73.450.000 DH

 SIEGE SOCIAL : 16 RUE ALI

ABDERRAZAK CASABLANCA

 REGISTRE DU COMMERCE DE

CASABLANCA N° 192.045

بتاريخ  اإلدار   مجلس  بمفجب 

العام  عالجمع   2020 مارس   20

بتاريخ اإلدار   عمجلس   االستثنائي 

25 مارس 2020 ل رر ما  لي :

للمتصرف  الدائم  املمثل  تغاير 

الافنس دارنا عالذي ساكفن من اآلن 

فصاعدا الساد احمد عمفر عفض 

الساد امين العلمي.

للمتصرف  الدائم  املمثل  تغاير 

للت اعد  املغربي  املنهي  الصندعق 

فصاعدا  اآلن  من  ساكفن  عالذي 

الساد  عفض  البني  هشام  الساد 

نبال احبشان.

است الة الساد محمد نافخ لزرق 

من مهامه كمتصرف للشركة عتعاين 

الساد  فسف قباج متصرفا جد دا 

للشركة عدلك إلى غا ة الجمع العام 

عالتي  املالاة  السنة  في  الذي سابت 

ستختتم في 31 ديسمبر 2023.

است الة الساد محمد نافخ لزرق 

من مهامه كرئيس مد ر عام للشركة 

عتعاين الساد  فسف قباج كرئيس 

غا ة  إلى  عدلك  للشركة  عام  مد ر 

الجمع العام الذي سابت في السنة 

31 ديسمبر  املالاة عالتي ستختتم في 

.2023

لم اإل داع ال انفني بكتابة ضبط 

الباضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم  لحت   2020 فالو  نا ر  بتاريخ 

.735.122
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ERRAHMA PARK 
SOCIETE ANONYME

AU CAPITAL DE 55.000.000 DH

 SIEGE SOCIAL : 16 RUE ALI

ABDERRAZAK CASABLANCA

 REGISTRE DU COMMERCE DE

CASABLANCA N° 191.047

بتاريخ اإلدار   مجلس   بمفجب 

6 فبرا ر 2020 ل رر ما  لي :

للمتصرف  الدائم  املمثل  تغاير 

من  ساكفن  عالذي  دارنا  الافنس 

اآلن فصاعدا الساد  نفال الطاهري 

عفض الساد محمد نافخ لزرق.

للمتصرف  الدائم  املمثل  تغاير 

عالذي  ا مف  األعائل  دارنا  الافنس 

الساد   فصاعدا  اآلن  من  ساكفن 

امين  الساد  عفض  الطاهري  نفال 

العلمي.

است الة الساد محمد نافخ لزرق 

من مهامه كمد ر عام منتدب للشركة 

مد را  قباج  الساد  فسف  عتعاين 

عدلك  للشركة  جد دا  منتدبا  عاما 

ملد  غير محدد .

لم اإل داع ال انفني بكتابة ضبط 

الباضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم  لحت   2020 15  فناف  بتاريخ 

.732.889
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WATERLEAU MAROC SA
شركة مساهمة دات مجلس إدار 

رأسمالها : 5.000.000 درهم

امل ر االجتماعي : شارع الكرنيش 

عمار  مارينا رقم 20 الدار الباضاء 

املغرب

لكفين  لم  العرفي  للمحرر  طب ا 

شركة مساهمة دات مجلس إدار  لها 

الخصائص التالاة :

 WATERLEAU  : ال انفني  اسمها 

.MAROC

الشكل ال انفني : شركة مساهمة 

دات مجلس إدار .

رأسمال املال االجتماعي : رأسمالها 

5.000.000 درهم م سم إلى 50.000 

سهم عادي ب امة اسماة 100 درهم 

لكل سهم.

الهدف   : االجتماعي  هدفها 

االجتماعي للشركة هف :

العلماة عالتكنفلفجاة  البحفث  لرعيج 

 عتسفيق الت ناات عالتكنفلفجاات لتحسين

العناصر األساساة األربعة : املااه عاألرض 

عالهفاء عالطاقة.

جماع اإلجراءات املتعل ة بالبحث 

عالتصمام  عالدراسة  عالتطفير 

كم اعل  سفاء  عالبناء  عالهندسة 

عصاانة  فرعي  م اعل  أع  رئي�ضي 

عتشغال املنشآت الت ناة.

امل ر  :  فجد  االجتماعي  امل ر 

الكرنيش  بشارع  للشركة  الرئي�ضي 

عمار  مارينا 1 رقم 20 الدار الباضاء 

املغرب.

سنة   99 الشركة  مد    : املد  

ابتداء من لاريخ التسجال في السجل 

التجاري في الدار الباضاء.

املساهمين : 

مالك   WATERLEAU GROUP

49.996 أسهم عاد ة.

 WATERLEAU NEWENERGY

مالك 1 سهم عادي.

مالك   MR. BART GOEDSEELS

1 سهم عادي.

MR. LOUIS MACHIELS مالك 1 

سهم عادي.

 1 مالك   MR. EL HABIB YAYI

سهم عادي.

رئيس مجلس اإلدار  : يعين مجلس 

 BART GOEDSEELS الساد  اإلدار  

1967 عالحاجز  6 ديسمبر  املفلفد في 

 EN 349152 على جفاز السفر رقم 

رئيسا ملجلس اإلدار .

املد ر العام : يعين مجلس اإلدار  

املفلفد   EL HABIB YAHYI الساد 

على  عالحاجز   1969 نففمبر   16 في 

.F319248 بطاقة التعريف رقم

قد لم تسجال الشركة في السجل 

الرقم  لحت  البضاء  بالدار  التجاري 

.459353

قد لم اإل داع ال انفني في املركز 

اإلقلامي لالستثمار للدار الباضاء.
من أجل املستخرج عاالشار 

124 P
 

د فان األستاد نفر الد ن كنفن

مفثق

 235 شارع يع فب املنصفر إقامة االنفال

عمار  1 الدار الباضاء

الهالف : 94.12.34/35

الفاكس : 39.19.78

أونس ريزيدونس
ش.د.م.م

لأسيس شركة
بم ت�ضى ع د لل اه األستاد نفر 

الباضاء  بالدار  مفثق  كنفن  الد ن 

أنجز   2020 مارس   13 ع   9 بتاريخ 

دات  لشركة  األسا�ضي  ال انفن 

املميزات  دات  املحدعد   املسؤعلاة 

التالاة :

ريزيدعنس  أفنس   : التسماة 

ش.د.م.م.

الهدف : تهدف الشركة إلى :

جماع عملاات االنعاش الع اري، 

التجزءات عالبناء عغير دلك.

األرا�ضي  أنفاع  جماع  عشراء  باع 

قامة  إعطاء  عاآلثاث،  عالع ارات 

لألرا�ضي عدلك بخلق بنا ات جد د .

 عبصفة عامة كل العملاات التجارية،

عغير  الع ارية  املالاة،  الصناعاة، 

مباشر  عالقة  لها  عالتي   الع ارية 

أع غير مباشر  بهدف الشركة املذكفر  

أعالن.

سنطر  بزنس   : االجتماعي  امل ر 

إقامة رامي زن ة سبتة   7 نت ععرك 

الدار   8 رقم  مكتب  الثاني  الطابق 

الباضاء.

املد  : 99 سنة.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسمال 

 1000 إلى  م سم  درهم   100.000

حصة اجتماعاة من فئة 100 درهم 

للفاحد  م سم كالتالي :
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الساد محمد براد  200 حصة.

الساد عز الد ن براد  300 حصة.

الساد فؤاد براد  300 حصة.

الساد محمد كفدرار 200 حصة.

الشركة  بتساير  كلف   : التساير 

ملد  غير محدعد  الساد ففز الزيزي.

فالو  من  لبتدئ   : املالاة  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  علنتهي   نا ر 

سنة.

لتكفين  لخصص   5%  : األرباح 

عيتم  الصندعق االحتااطي ال انفني، 

لفزيع الباقي حسب قرار الشركاء.

 لم اإل داع ال انفني بكتابة الضبط

في  باملحكمة التجارية بالدار الباضاء 

 735731 12  فناف 2020 لحت رقم 

التجاري  بالسجل  التسجال  عكذا 

رقم  لحت   2020 12  فناف  بتاريخ 

.461601
من أجل امللخص عاالشار 

االستاد نفر الد ن كنفن

مفثق
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شركة تانسيفت ش.م.م

شركة دات مسؤعلاة محدعد 

الرأسمال االجتماعي : 10.000 درهم

امل ر االجتماعي : الزبير بالكاال 

 السكار  جماعة الجعادات

قلعة السراغنة

االستثنائي  العام  الجمع  بمفجب 

 املنع د بتاريخ 8 مارس 2019 صادقت

شركة لانسافت على ما  لي :

مبلغ  من  الشركة  رأسمال  رفع 

درهم   500.000 إلى  درهم   10.000

درهم   490.000 مبلغ  بدمج  عدلك 

عبالتالي خلق 4.900 حصة اجتماعاة 

للحصة  درهم   100 ب امة  جد د  

الفاحد .

العام االستثنائي  الجمع  بمفجب 

 املنع د بتاريخ 7 فبرا ر 2020 صادقت

شركة لانسافت على ما  لي :

االجتماعاة  الحصص  باع  لأكاد 
امل رر  في الجمع االستثنائي املنع د 
هف  عالذي   2018 نففمبر   9 بتاريخ 
 100 حصة اجتماعاة بثمن   50 باع 
درهم للفاحد  لاكن الثمن االجمالي 
5.000 درهم من طرف الساد محمد 
مجادي لفائد  الساد عبد الحفاظ 

مجادي.
 االنت ال من الشكل ال انفني لشركة
شركة  إلى  محدعد   مسؤعلاة  دات 
شريك  مع  محدعد   مسؤعلاة  دات 
من  الشركة  تساير  لأكاد  مع  عحاد 

طرف الساد عبد الحفاظ مجادي.
الجد د  التفزيع  فإن  عبالتالي 
على  أصبو  االجتماعاة  للحصص 

النحف التالي :
مجادي  الحفاظ  عبد  الساد 

5.000 حصة اجتماعاة.
ال انفن األسا�ضي املل و.

بكتابة  ال انفني  اإل داع  لم 
ببن  االبتدائاة  للمحكمة  الضبط 

جرير رقم السجل التجاري 549.
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شركة كتبية بريبا ش.م.م
شركة دات مسؤعلاة محدعد 

الرأسمال االجتماعي : 1.000.000 
درهم

 امل ر االجتماعي : رقم 2 شارع
18 نفنبر أساف د مراكش
السجل التجاري : 19751

العام االستثنائي  الجمع  بمفجب 
 2020 فبرا ر   12 بتاريخ  املنع د 
صادق شركاء الشركة لانسافت على 

التعد الت التالاة :
باع 1000 حصة اجتماعاة بثمن 
الثمن  لاكن  للفاحد   درهم   200
من طرف  درهم   200.000 اإلجمالي 
الساد عبد الجلال لاديست لفائد  

الساد عالل الشب�ضي.
بثمن  اجتماعاة  حصة   250 باع 
الثمن  لاكن  للفاحد   درهم   230
طرف  من  درهم   57.500 اإلجمالي 
الساد عالل الشب�ضي لفائد  الساد 

عبد اللطاف أزعغ.

بثمن  اجتماعاة  حصة   250 باع 

الثمن  لاكن  للفاحد   درهم   230

طرف  من  درهم   57.500 اإلجمالي 

الساد عالل الشب�ضي لفائد  الساد 

محمد بدر الد ن.

بثمن  اجتماعاة  حصة   250 باع 

الثمن  لاكن  للفاحد   درهم   230

طرف  من  درهم   57.500 اإلجمالي 

الساد عالل الشب�ضي لفائد  الساد 

عبد الفتاح البفعالعي.

بثمن  اجتماعاة  حصة   250 باع 

الثمن  لاكن  للفاحد   درهم   230

طرف  من  درهم   57.500 اإلجمالي 

الساد عالل الشب�ضي لفائد  الساد 

عبد الكريم البساطة.

بثمن  اجتماعاة  حصة   250 باع 

الثمن  لاكن  للفاحد   درهم   230

طرف  من  درهم   57.500 اإلجمالي 

الساد عالل الشب�ضي لفائد  الساد 

عبد الرحمان الحيس.

بثمن  اجتماعاة  حصة   250 باع 

الثمن  لاكن  للفاحد   درهم   230

طرف  من  درهم   57.500 اإلجمالي 

الساد عالل الشب�ضي لفائد  الساد 

عبد الغني عيكا�ضي.

بثمن  اجتماعاة  حصة   250 باع 

الثمن  لاكن  للفاحد   درهم   230

طرف  من  درهم   57.500 اإلجمالي 

الساد عالل الشب�ضي لفائد  الساد 

ابراهام غنامي.

بثمن  اجتماعاة  حصة   250 باع 

الثمن  لاكن  للفاحد   درهم   230

طرف  من  درهم   57.500 اإلجمالي 

الساد عالل الشب�ضي لفائد  الساد 

عبد الجلال سفمير.

الجد د  التفزيع  فإن  عبالتالي 

على  أصبو  االجتماعاة  للحصص 

النحف التالي :

 1250 الساد عبد اللطاف أزعغ 

حصة.

 1250 الد ن  بدر  محمد  الساد 

حصة.

 1250 البفعالعي  الفتاح  عبد 

حصة.

البساطة  الكريم  عبد  الساد 

1250 حصة.

الحيس  الرحمان  عبد  الساد 

1250 حصة.

 1250 الساد عبد الغني عيكا�ضي 

حصة.

 1250 غنامي  ابراهام  الساد 

حصة.

الساد عبد الجلال سفمير 1250 

حصة.

هف  الحصص  مجمفع  لاكن 

10.000 حصة اجتماعاة.

بكتابة  ال انفني  اإل داع  لم 

الضبط للمحكمة التجارية بمراكش 

عدلك لحت   2020 مارس   12 بتاريخ 

رقم 113120.
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YABDA TRAVAUX
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 100.000 DH

 SIEGE SOCIAL : COMMUNE

 ZADUIAT SIDI ABDELKADER

BNI HADIFA AL-HOCEMA

ففق  املنع د  العام  الجمع  قرر 

العاد  بتاريخ 16 مارس 2020 لشركة 

 SOCIETE YABDA TRAVAUX

SARL ما  لي :

التي  متلكها  حصة   100 باع 

الساد مف�ضى الفهابي لشريكه الساد 

 بد  محمد ع 200 حصة التي  متلكها 

الساد مف�ضى الفهابي لشريكه الساد 

أكمير محمد.

تعد ل ال انفن األسا�ضي للشركة.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

االبتدائاة بالحسامة بتاريخ 15  فناف 

2020 لحت رقم 59.
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SAHARA TURISMO
SARL

تعد الت قانفناة
االستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 

 SAHARAH TURISMO ملساهمي 

املحدعد   املسؤعلاة  دات  شركة 

درهم   100.000 رأسمالها  البالغ 

بشارع  االجتماعي  م رها  عالكائن 

 71 ع   69 رقم  اسماعال  مفالي 

العافن ل رر ما  لي :

حل مبكر للشركة.

مكان  علحد د  املصفي  تعاين 

التصفاة.

كتابة  لدى  ال انفني  اإل داع  لم 
الضبط باملحكمة االبتدائاة بالعافن 

رقم  لحت   2020 16  فناف  بتاريخ 

.2020/966
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SOGADMART
SARL AU

ال ناطر  1 زن ة محمد غرناط 

إقامة الصفان رقم 39

السجل التجاري : 53859

 23 بتاريخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

شركة  لأسيس  لم   2019 ديسمبر 

باملفاصفات التالاة :

.SOGADMART : التسماة

دات  شركة   : ال انفني  الشكل 

املسؤعلاة املحدعد .

الغرض االجتماعي :

ن ل البضائع.

أشغال البناء املختلفة.

استغالل عتساير النفا ات.

استيراد علصد ر آلاات الن ل.

كراء آلاات الن ل.

العملاات  جماع  عامة  عبصفة 

املتعل ة بشكل مباشر أع غير مباشر 

بأغراض الشركة.
امل ر : 1 زن ة محمد غرناط إقامة 

الصفان رقم 39 ال ناطر .

لأسيس  من  سنة   99  : املد  

الشركة.

 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 

حصة   1000 إلى  م سم  درهم 

درهم   100 فئة  من  اجتماعاة 

الشريك  من طرف  للفاحد  محرر  

 1000 الفحاد الساد زكرعم محمد 

حصة اجتماعاة.

محمد  زكرعم  الساد   : التساير 

الفطناة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

للشركة  كمسير   1311084NG رقم 

ملد  غير محدعد .

من  لبتدئ   : االجتماعاة  السنة 

فالو  نا ر إلى 31 ديسمبر.

بكتابة  ال انفني  اإل داع  لم 

ضبط املحكمة االبتدائاة بال ناطر  

لحت  التجاري  بالسجل  عاملسجلة 

ديسمبر   26 بتاريخ   53859 رقم 

.2019
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متيب
 شركة محدعد  املسؤعلاة

دات الشريك الفحاد

ST METIP SARL

A ASSOCIE UNIQUE

رأسمالها 100.000 درهم

م رها االجتماعي : عمار  الحاج 

املعا�ضي 1 الرقم 124 شارع محمد 

الخامس الطابق 3 الش ة 17 

الجد د 

في مؤرخ  عرفي  ع د   بم ت�ضى 

بالجد د   مسجل   2020 فبرا ر   21

إنشاء  لم   2020 فبرا ر   27 بتاريخ 

عدات  املسؤعلاة  محدعد   شركة 

الخاصاات التالاة :

شركة  متيب  شركة   : التسماة 

الشريك  دات  املسؤعلاة  محدعد  

الفحاد.

الحاج  بعمار    : االجتماعي  امل ر 

شارع محمد   124 الرقم   1 املعا�ضي 

 17 الش ة   3 الطابق  الخامس 

الجد د .

الهدف : مكتب الدراسات عاملراقبة.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 1000 على  م سم  درهم   100.000

حصة من فئة 100 درهم محرر  كلاا 

باسم الساد شراط مهدي.

املد  : 99 سنة من  فم الت ااد في 

السجل التجاري.

شراط  مهدي  الساد   : التساير 

كمسير عحاد ملد  غير محدعد .

 لم اإل داع ال انفني بكتابة الضبط

بالجد د   االبتدائاة  املحكمة  لدى 

رقم  لحت   2020 مارس   4 بتاريخ 

24898 عالسجل التجاري لحت رقم 

.16405

131 P

 TOP COMPTA

شركة بن سيرويس         

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

بشريك عحاد    

رأسمالها : 100.000 درهم 

امل ر االجتماعي : اقامة السعاد  

محل رقم GH8/ 22 الحي املحمدي 

أكاد ر

بم ت�ضى ع د عرفي مفقع بتاريخ  

04/03/2020 املسجل بأكاد ر بتاريخ 

عنه لرلب  عالذي    ،04/03/2020 

 ما  لي :                                                                                                                

لصفاة  : 

بن  لشركة  مسب ة  لصفاة 

سيرفيس.      

السعاد   إقامة   : التصفاة  م ر 

محل رقم GH8 / 22 الحي املحمدي 

بناريك   بفجمعة  الساد  تعاين 

كمصف.   

باملحكمة   : ال انفني  اإل داع 

 89941 رقم  لحت  بأكاد ر  التجارية 

بتاريخ 13/03/2020.

132 P

 TOP COMPTA

شركة أما وروا
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

بشريك عحاد 

رأسمالها : 100.000 درهم 

امل ر االجتماعي : رقم 21 املختار 

السف�ضي الشطر الثاني أكاد ر  

بم ت�ضى ع د عرفي مفقع بتاريخ  

04/06/2020 املسجل باكاد ر بتاريخ 

08/06/2020،  عالذي لرلب عنه ما 

 لي :                                                                                                                

لصفاة  : 

لصفاة مسب ة لشركة أما فرعا.         

املختار   21 رقم   : التصفاة  م ر 

السف�ضي الشطر الثاني أكاد ر.

مربفح   البشير  الساد  تعاين 

كمصف.   

باملحكمة   : ال انفني  اإل داع 

 90200 رقم  لحت  باكاد ر  التجارية 

بتاريخ 12/06/2020.

  133 P

RESIDENCE RITAJ
حل شركة ش.د.م.م

شارع درعة رقم 16 حي ال دس 

أكاد ر

الرأسمال االجتماعي : 500.000 

درهم

السجل التجاري رقم 27895

بم ت�ضى ع د عرفي بتاريخ 8 ماي 

2020 قرر شركاء الشركة ما  لي :

علصفاتها  للشركة  املبكر  الحل 

الحباة ابتداء من لاريخ 8 ماي 2020.

تعاين الساد عبد الرزاق ساف 

الد ن مصف.

لحد د م ر التصفاة : شارع درعة 

رقم 16 حي ال دس أكاد ر.

بالسجل  ال انفني  اإل داع  لم 

بأكاد ر  التجارية  باملحكمة  التجاري 

رقم  لحت   2020 8  فناف  بتاريخ 

.90154
املسير

134 P
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STE TAGBALTE
SARL

لبعا للع د العرفي املؤرخ بأكاد ر 

الجمع  محضر   2020 مارس   10 في 

العام العادي ل رر ما  لي :

التصفاة املسب ة للشركة.

محمد  اف ير  الساد  تسماة 

كمصفي للشركة.

الجفالن  زن ة   : التصفاة  مكان 

رقم 13 حي املسير  اكاد ر.

لم اإل داع ال انفني لدى مصلحة 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

لحت   2020 8  فناف  بتاريخ  بأكاد ر 

رقم 90153.
للخالصة عالباان

135 P

املركز الجهــفي للخدمــات

الهالف: 05.28.60.24.10

 STE SILVER MEDIA 
ش.م.م

التصفاة عالحل النهائي
على الجمع العام االستثنائي  بناء 

املنع د بتاريخ 27/05/2020 ل رر ما 

 لي : 

للشركة  النهائي  عالحل  التصفاة 

ادحجاج  دعار   : م رها  عالتي  فجد 

الكريمة جماعة الساحل ليزنيت.

بامل ر  التصفاة  مكان  لحد د 

االجتماعي املذكفر أعاله.    

بكتابة  ال انفني  اإل داع  لم 

االبتدائاة  املحكمة  لدى  الضبط 

لحت   11/06/2020 بتاريخ  بتيزنيت 

رقم 125/2020.

136 P

شركة  ويست سورف
ش م م.

س.ج 25975/أكاد ر

الجمع  محضر  بم ت�ضى 

بتاريخ    املنع د  االستثنائي  العام 

2020/06/08 قرر مساهمف  الشركة 

ما  لي :

لفقاف النشاط التجاري للشركة 

من لاريخ 2020/06/08.

الساد بن لحنين عزيز من  إعفاء 

مهامه كمسير للشركة.

كم ر  الشركة  م ر  لحد د 

للتصفاة.

عزيز  لحنين  بن  الساد  تعاين 

كمصف للشركة.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

التجارية بأكاد ر بتاريخ 11/06/2020 

لحت رقم 90198 .

137 P

شركة  ياسمي باتيمون
ش م م.

س.ج 30067/أكاد ر

الجمع  محضر  بم ت�ضى 

بتاريخ    املنع د  االستثنائي  العام 

2020/06/08 قرر مساهمف الشركة 

ما  لي :

لفقاف النشاط التجاري للشركة 

من لاريخ 08/06/2020.

إعفاء الساد خالد العاضفس من 

مهامه كمسير للشركة.

كم ر  الشركة  م ر  لحد د 

للتصفاة.

العاضفس  خالد  الساد  تعاين 

كمصف للشركة.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

التجارية باكاد ر بتاريخ 11/06/2020 

لحت رقم 90197. 

138 P

شركة ميزون أنتيغرال
STE MAISON INTEGRALE SARL

شركة محدعد  املسؤعلاة

دات شريك عحاد 
رأسمالها : 50000.00 درهم

امل راالجتماعي : 58 زن ة مفالي 

ادريس الحي الصناعي أكاد ر

لصفاةالشركة
العام  الجمع  ىمحضر  بم ت�ضى 

محدعد   شركة  مساهمف  قرر 

املسؤعلاة املسما  بميزعن أنتاغرال.

ميزعن  املسما   الشركة  لصفاة 
أنتاغرال.

ر�ضى  محمد  الساد  هف  املصفي 
أخرضاض.

مفالي  زن ة   58  : م رالتصفاة 
ادريس الحي الصناعي أكاد ر.

لم اإل داع ال انفن لدى املحكمة 
 90210 رقم  لحت  بأكاد ر  التجارية 

بتاريخ 12/06/2020.
139 P

STE SAMIFISC
 CABINET COMPTABLE ET

FISCAL
 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI
 ET AMZIL APPT N°01 AV AL

.MOUKAOUAMA AGADIR
 TEL : 06.11.82.46.25
FIX : 05.28.23.28.68 

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE  MANNA CARS
بتاريخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

17/04/2020، لم إقرار ما  لي :
تسباق لصفاة الشركة.

ناصفر  ناد ة  الساد   تعاين 
كمصفاة للشركة.

كم ر  التصفاة  م ر  الخاد 
عمار  رقم أ   08 محل رقم  للشركة، 

488 النخال حي ال دس اكاد ر.    
باملحكمة  لم  ال انفني  اإل داع 
التجارية بأكاد ر بتاريخ 12/05/2020 

لحت رقم 90054 . 
140 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

05.28.23.28.68
EMAIL : samifisc@gmail.com

 STE  MAROCAINE
 DE CONCEPTION ET

MARKETING
بتاريخ  عرفي   ع د  بم ت�ضى 

17/04/2020، لم إقرار ما  لي :

تسباق لصفاة الشركة.
لالفت  هشام  الساد  تعاين 

كمصفي للشركة.
كم ر  التصفاة  م ر  الخاد 
أنزا  األمل  مجمع   31 للشركة،رقم 

أكاد ر.    
باملحكمة  لم  ال انفني  اإل داع 
التجارية باكاد ر بتاريخ 12/05/2020 

لحت رقم 90055 . 
141 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25

FIX : 05.28.23.28.68 

EMAIL :samifisc@gmail.com

STE ESPACE DECOUPE
بتاريخ  عرفي   ع د  بم ت�ضى 

12/03/2020، لم إقرار ما  لي :
الساد  من  حصة   500 لففيت 
صامد  الساد  إلى  الحطاب   فسف 

بفسكاد.
تغاير الشكل ال انفني للشركة.

است الة الساد  فسف الحطاب 
كمسير للشركة.

بفسكاد  صامد  الساد  تعاين 
كمسير جد د للشركة.

صامد  للساد  التفقاع 
بفسكاد. 

باملحكمة  لم  ال انفني  اإل داع 
التجارية باكاد ر بتاريخ 12/05/2020 

لحت رقم 90056.
142 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

05.28.23.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE PSR AUTO
بتاريخ  عرفي   ع د  بم ت�ضى 

03/06/2020، لم إقرار ما  لي :
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الساد  من  حصة   500 لففيت 

التهامي العكال إلى الساد عبد العزيز 

ناجي.

تغير الشكل ال انفني للشركة.

عبد  للساد  عالتفقاع  التساير 

العزيز ناجي.

باملحكمة  لم  ال انفني  اإل داع 

بتاريخ  باكاد ر  التجارية  

15/06/2020لحت رقم 90220.

143 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

05.28.23.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE RIAD DAR HAVEN
بتاريخ عرفي   ع د   بم ت�ضى 

2020 /29/05، لم إقرار ما  لي:

حصة من الساد     150 لففيت 

أعسلافان رني كلي إلى الساد هشام 

قد ر.

الساد  من  حصة   150 لففيت 

الساد  إلى  لرعنت  دامفن  أعسلافان 

هشام قد ر.

للساد   عالتفقاع  التساير 

أعسلافان رني كلي.

باملحكمة  لم  ال انفني  اإل داع 

التجارية باكاد ر بتاريخ 10/06/2020 

لحت رقم 90178.

144 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

05.28.23.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

STEABAAKIL CAR
بتاريخ عرفي   ع د   بم ت�ضى 

04 /06/2020، لم إقرار ما  لي :

الساد  من  حصة   500 لففيت 

عبد  الساد  إلى  الراشدي  محمد 

العزيز الكر .

الكر  العزيز  عبد  الساد  تعاين 

كمسير للشركة.

التفقاع للساد عمر عكريم.

باملحكمة  لم  ال انفني  اإل داع 

التجارية بأكاد ر بتاريخ 15/06/2020 

لحت رقم 90221.

145 P

EVOLUTION COMPTA

Fiduciaire & Conseil

 IMM°45 APPT°01 RUE AL AKKAD CITE

DAKHLA AGADIR

Tel : 0600 036 473

 شركة ضــــــــــــاصط
شركة محدعد  املسؤعلاة 
رأسمالها : 50.000 درهم.

 2 رقم  كراج   : االجتماعي  م رها 

أعالد  دعار   10 الفطناة رقم  الطريق 
سمان أعالد الداحف أ ت ملفل

في مؤرخ  عرفي  ع د   بم ت�ضى 

فالو  فناف2020 قرر مسا همف شركة 

ضـــــــاصط ما  لي :

لففيت 250 حصة اجتماعاة من 

الذي  هشام  الذهبي  الساد  طرف 

ب امة  اجتماعاة  حصة   250  ملك 

الى  حصة  لكل  دراهم   100 قدرها 

الساد العافات عبد الحكام.

الساد  السابق  املسير  است الة 

كمسير  مهامه  من  هشام  الدهبي 

عتعاين الساد العافات عبد الحكام 

كمسير ن  خالد  أمجاد  عالساد 

املشترك  التفقاع  مع  للشركة 

للشريكين االجتماعي عالبنكي.

كنشاط  التالي  النشاط  إضافة 

اإلنتاج عاالستغالل  أسا�ضي للشركة: 

الزراعاين.

لحاين ال انفن األسا�ضي للشركة.

بكتابة  ال انفني  اإل داع  لم 

اإلبتذائاة  املحكمة  لدى  الضبط 

بإنزكان بتاريخ 15  فناف 2020  لحت 
رقم 607 .              

146 P

  STE GRUMIUM
Sarl AU

 N°22 SIS A LA RESIDENCE

 JARDINS DU SOUSS III HAY

MOHAMADI  AGADIR

العام  الجمع  محضر  بم ت�ضى 

بتاريخ  اكاد ر   في  اإلستئنائي 

20/01/2020   ل رر ما  لي :

حصص  جماع   لففيت  لم    

الساد  لحسن امال لصالح الساد 

الحسن الشبلي العلمي.         

لحسن  الساد   است الة  قبفل 

امال-  ع تعاين مكانها  الساد الحسن 

الشبلي العلمي ملد  غير محدعد .         

لدى  ال انفني  اإل داع  لم 

لاريخ  في  باكاد ر  التجارية  املحكمة 

24/03/2020 لحت رقم 839 سجل 

لجاري رقم 35711.                          

147 P

 STE FRIMA TRANS
ش.م.م

لففيت حصص
تعين  مسير

 عتعد ل قفانين الشركة
العام  الجمع  مداعالت  بم ت�ضى 

االجتماعي  بامل ر  املنع د  االستثنائي 

قرر    02/01/2020 بتاريخ  للشركة 

 FRIMA TRANS شركة  شركاء 
رأسمال 100.000 درهم  ما  لي : 

لففيت  500 حصة من فئة 100 

درهم  للفاحد  من مجمفع الحصص  

الساد  لفائد   الساد   التي  متلكها 

عبد  مامان  لفائد    عمر  مامان 

رأسمال  أصبو  عبذالك  الرحمان 

 100.000 في  حدد  الذي  الشركة  

درهم م سمة إلى  100 حصة كاألتي :

حصة      500 مامان عمر  الساد  

ب امة     50.000 درهم.   

 الساد  مامان عبد الرحمان  500 

حصة    ب امة     50.000 درهم.

مسيرا  عمر  مامان  الساد  تعاين 

للشركة ملد  غير محدعد  .

التفقاع  لدى املؤسسات البنكاة 

من طرف  الساد مامان عمر أع مامان 

عبد الرحمان.

لم  اإل داع ال انفني لدى املحكمة 

بتاريخ  انزكان  بمد نة  االبتدائاة 

 628 رقم  لحت   16/06/2020

السجل التجاري رقم 14713.   

148 P

STE NOUR SPEED
االستثنائي  العام  الجمع  قرر 

بتاريخ 20/02/2020 ما  لي :

250 حصة من طرف الساد  باع 

عثماني منجي لفائد  الساد سلامان 

كاسمي.

كاسمي  سلامان  الساد  تعين 

املسير ال انفني للشركة.

األسا�ضي  ال انفن  لحد ث 

للشركة. 

اإل داع  لم  ال انفني  اإل داع 

بانزكان   االبتدائاة  املحكمة  لدى 

رقم  لحت   21/04/2020 بتاريخ 

.475/2020

149 P

 STE LES EAUX DU SUD
العام  الجمع  محضر  بم ت�ضى 

املنع د في 20/05/2020 لم بمفجبه 

 LES EAUX احدات تغايرات بشركة 

مسؤعلاة  دات  شركة   DU SUD

محدعد  رأسمالها 2.000.000 درهم 
ملافني درهم عم رها االجتماعي : رقم 

05 مكرر شارع  626 اغاراس بفاركان.

  حات الفق على ما لي :

حصة اجتماعاة في   500 لففيت 

ملكاة الساد لعلج  فسف الى الساد 

جفان سعاد.

است الة الساد لعلج  فسف من 

منصب مسير.

تعاين الساد  جفان سعاد مسير 

جماع صالحاات  مع  للشركة  عحاد 

البنكاة  الحسابات  في  التفقاع 

للشركة.
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لحاين ال انفن األسا�ضي للشركة.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 2020 ماي   21 في  بأكاد ر  التجارية 

لحت رقم 90097.
150 P

SOCIETE SUN TASTE
SARL  AU

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
الشريك الفحاد

رأسمالها : 250.000 درهم
مكتب B2 الطابق السفلي عمار  

مفالي عي�ضى رقم 276 ممر33
بلفك A لجزئة لحرش أ ت ملفل

س.ت 20 285إنزكان
لحفيل م ر الشركة

بم ت�ضى قرار غير عادي للشريك 
الفحاد مؤرخ في 13مارس2020 ل د 

ل رر ما  لي :
 B2 لحفيل م ر الشركة إلى مكتب
الطابق السفلي عمار  مفالي عي�ضى 
لجزئة   A بلفك  ممر33   276 رقم 

لحرش أ ت ملفل.
لحاين النظام األسا�ضي للشركة.

لخفيل صالحاات.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
12  فناف  إلنزكان  فم  اإلبتدائاة 

2020  لحت رقم 593.

باان مختصر

151 P

STE URBAINMOB
S.A.R.L

بتاريخ  عرفي  ع د  بمفجب 
لمت است الة الساد   12/03/2020
املفكفلة  املهام  من  عماد  العيساعى 
علم  كمسير   الشركة  داخل  إلاه 
تعاين الساد احشفش احمد كمسير 

عحاد للشركة ملد  غير محدد .  
لم اإل داع ال انفني لدى مصلحة 
باملحكمةالتجارية  الضبط  كتابة 
لحت   11/06/2020 بتاريخ  اكاد ر 

رقم  90194.
152 P

مكتب الحسابات الجزير 

شركة بنموح

شــركة دات املسؤعلاة املحدعد 

بالشريك الفحاد

رأس مالها : 800.000 درهم

امل ر اإلجتماعي : 151 حي حمف ازرع 

ا ت ملفل

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 

االستثنائي  العام  للجمع  املعادل 

لشركة بنمفح املؤرخ بتاريخ 06  فناف 

2020، ل رر ما  لي :

من  الشركة  رأسمال  من  الرفع 

 2.000.000 إلى  درهم   800.000

ن دا من طرف  بالدفع  درهم عدلك 

عالكيرح  الساد  الفحاد  الشريك 

درهم   1.200.000 حدعد  في  مبارك 

عكدلك بخلق 12000 حصة جد د  

من فئة 100 درهم للحصة الفاحد  

 ملكها كلها الساد عالكيرح مبارك.

لدى  ال انفني  اإل داع  لم  ل د 

االبتدائاة  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بانزكان  بتاريخ 09  فناف 2020 لحت 

رقم 575.
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MODERNITEC

SARL

شركة دات مسؤعلاة محدعد 

السجل التجاري : 32451

أكاد ر

رفع رأسمال الشركة
عام  جمع  محضر  بم ت�ضى 

ماي   28 بتاريخ  ع ده  لم  استثنائي 

الشركة  رأسمال  رفع  ل رر   2020

درهم أي من   200.000 بمبلغ قدره 

درهم   300.000 درهم إلى   100.000

عدلك عن طريق ل د م 2000 حصة 

ن د ة عدلك على الشكل التالي :

الساد هشام فك : 1100 حصة.

 900 امحمفد  محمد  الساد 

حصة.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
10  فناف  بتاريخ  بأكاد ر  التجارية 

2020 لحت رقم 90176.
من أجل النشر عالباان
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SOCIETE BARBAROSSA
SARL

شركة باربرعصا ش.م.م
شركة دات مسؤعلاة محدعد 

في مؤرخ  عرفي  ع د   بم ت�ضى 
بتاريخ عاملسجل   2020 فبرا ر   20 

 OR 6144 ،25 فبرا ر 2020 بأكاد ر
عال انفن   RE 6800 - DV 5777
OR 6145 بـ  املسجل   األسا�ضي 
قرر  ف د   RE 6801 DV5778
األسا�ضي  ال انفن  في  تغاير  الشركاء 

لشركة باربرعصا حسب ما  لي :
من  الشركة  رأسمال  في  الزياد  
درهم   805.000 درهم إلى   423.000
عتغاير البنفد 7، 6، 4 ع 8 من ال انفن 

األسا�ضي للشركة.
املصادقة على حسابات الشركاء 
ديسمبر   31 عسجل املحاسبة بتاريخ 

2020 من طرف مدقق الحسابات.
للشركة  االجتماعي  امل ر  تغاير 
الطابق   2 رقم  ش ة  إلى  علحفيله 
9 جنان ادرار  األعل عمار  20 لجزئة 

بأكاد ر.
بكتابة  ال انفني  اإل داع  لم 
املحكمة التجارية ألكاد ر في السجل 
أبريل   23 بتاريخ   38713 التجاري 

2020 لحت رقم 90009.
بمثابة م تطف عباان

املسير
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STE UNIDRIP PROJECTS
SARL

شركة محدعد  املسؤعلاة 
 BUREAU N°1 2EME ETAGE

 22B RUE MELLILIA Z I TASSILA
  INEZGANE

بم ت�ضى الجمع العام االستثنائي 
مساهم  قرر   20/04/2020 بتاريخ 

الشركة ما  لي : 

من    الشركة  رأسمال  من  الرفع 

 3.000.000 إلى  درهم   1.000.000

 2.000.000 بإضافة  عدلك  درهم 

حصة   20.000 عإنشاء  درهم 

اجتماعاة جد د  عدلك بامل اصة مع 

الحساب الجاري للشركاء.

تعد ل ال انفن األسا�ضي للشركة.

بكتابة  ال انفني  اال داع  لم 

االبتدائاة  املحكمة  لدى  الضبط 

لحت    12/06/2020 بانزكان بتاريخ 

رقم 601.  
للخالصة عالتذكير 

قبال حسن 
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ائتماناان أ ت ملفل »فـاكـام كفنسالتنك«

1) عمار  الصد ق الطابق الثاني طريق لزنيت 

شارع الحسن الثاني  أ ت ملفل

2) 10عمار  جمال الطابق الثاني  شارع ال صر 

البلدي  أكــــاد ــر

SOCIETE- SECUONE

S.A.R.L AU

رقم 6 الطابق السادس شارع عاد زيز 

إقامة لفاعين بلفك E2  اكاد ر

- بم ت�ضى محضر الجمع العام  أ 

 2020 مارس   12 بتاريخ  االستثنائي 

»ش.د.م.م«    SECUONE لشركة 

لمت املصادقة على ما  لي :

للشركة  جد د  فرع  افتتاح   -  1

شارع   20 الطابق األعل عمار   بم ر: 

رحال بن احمد مراكش.

 MR. ADIL الساد  يعتبر   -  2

لشركة الفحاد  املسير   SALIMI

ش.عملد  غير  ش.د.م.م.   SECUONE

محدعد .

لم  ل د   : ال انفني  اإل داع   - ب 

التجارية  املحكمة   لدى  اإل داع 

9  فناف 2020 لحت  بمراكش بتاريخ 

التجاري  عالسجل   113357 رقم 

لحت رقم 103969.
   الـتـفقـاع

157 P
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 GROUPE BIROUAINE DU
SUD

تغاير اسم الشركة
العام  الجمع  محضر  بم ت�ضى 
 ،2020 مارس   9 املؤرخ في  االستثناء 
قرر الجمع العام غير العادي للشركة

 GROUPE BIROUAINE DU
SUD شركة دات مسؤعلاة محدعد  

ما  لي :
 GROUPE : تغاير اسم الشركة من

  BIROUAINE DU SUD
.G B R : الى

تعد ل ال انفن األسا�ضي للشركة.
للمجمفعة  ال انفني  اإل داع  لم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 
بتاريخ   89957 رقم  لحت   بأكاد ر 

16 مارس 2020.
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تسيير حر
تعاين مسير حر

بتاريخ  حر  تساير  ع د  بم ت�ضى 
عبد  الساد  قرر   2020 فالو  نا ر 
العزيز شاطر حامل لبطاقة التعريف 
محل  ملك   J289567 رقم  الفطناة 
للرخصة  حاملة  محلبة  عن  عبار  
رقم 0008447 الكائن عنفانها بشارع 
خالد بن الفلاد رقم 12 حي الداخلة 
بأكاد ر لم تعاين الساد عدنان الرقبي 
حامل لبطاقة التعريف الفطناة رقم 
املذكفر  للمحل  مسير   BJ 230118

أعاله.
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SOCIETE SAMARA SERVICE
شركة دات مسؤعلاة محدعد 

من شريك عحاد
رأسمالها : 100.000 درهم

امل ر االجتماعي : 36 شارع مفالي 
عبد هللا العافن

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  من شريك عحاد

بالعافن  محرر  ع د  بم ت�ضى 
لم   2015 فبرا ر   25 بتاريخ  عدلك 
املسؤعلاة  دات  شركة  لأسيس 

املحدعد  من شريك عحاد عخصائصها 

كالتالي :

 SAMARA SERVICES : التسماة

ش.د.م.م.

الهدف االجتماعي :

ن ل البضائع.

 الشراء، الباع، التصد ر، االستيراد،

التفزيع عالتعبئة عالتلفاف عالتجار  

بصفة عامة في جماع دهفن عزيفت 

عبصفة  عاكسسفراتها  الساارات 

عامة كل العملاات التجارية عاملالاة 

املتعل ة بصفة مباشر  عغير مباشر  

بأحد األهداف املشار إليها أعاله.

في  محدد   : االجتماعي  امل ر 

العنفان التالي : 36 شارع مفالي عبد 

هللا العافن.

مد  الشركة : مد  قاام الشركة 

محدد  في 99 سنة انطالقا من لاريخ 

تسجالها بالسجل التجاري.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

مبلغ  في  محدد  للشركة  االجتماعي 

 1000 إلى  م سم  درهم   100.000

حصة من فئة 100 درهم للفاحد .

كفاس  الساد  عين   : التساير 

عبد العزيز كمسير للشركة ملد  غير 

محدد .

من  لبتدئ   : السنفية  املمارسة 

ديسمبر من   31 فالو  نا ر علنتهي في 

كل سنة.

األرباح : ل تطع 5 في املائة من الربو 

ال انفني االحتااط  لتكفين   الصافي 

أصغر  االحتااط  هذا  مبلغ  دام  ما 

االجتماعي  الرأسمال  من  بالعشر 

للشركة.

اإل داع  لم   : ال انفني  اإل داع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  ال انفني 

26  نا ر  بتاريخ  بالعافن  االبتدائاة 

علم   17/151 رقم  لحت   2017
التجاري  بالسجل  الشركة  تسجال 

بالعافن بتاريخ 26  نا ر 2017 لحت 

رقم 9/206.
للنسخ عالنشر
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 SOCIETE PILIA

DISTRIBUTION
شركة دات مسؤعلاة محدعد 

من شريك عحاد

رأسمالها : 100.000 درهم

 امل ر االجتماعي : شارع عالل بن

عبد هللا املر�ضى العافن

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  من شريك عحاد

بالعافن  محرر  ع د  بم ت�ضى 

لم   2017 25  نا ر  بتاريخ  عدلك 

املسؤعلاة  دات  شركة  لأسيس 

املحدعد  من شريك عحاد عخصائصها 

كالتالي :

 PILIA DISTRIBUTION : التسماة

ش.د.م.م.

الهدف االجتماعي :

ن ل البضائع.

 الشراء، الباع، التصد ر، االستيراد،

التفزيع عالتعبئة عالتلفاف عالتجار  

بصفة عامة في جماع دهفن عزيفت 

عبصفة  عاكسسفراتها  الساارات 

عامة كل العملاات التجارية عاملالاة 

املتعل ة بصفة مباشر  عغير مباشر  

بأحد األهداف املشار إليها أعاله.

امل ر االجتماعي : محدد في العنفان 

التالي : شارع عالل بن عبد هللا املر�ضى 

العافن.

مد  الشركة : مد  قاام الشركة 

محدد  في 99 سنة انطالقا من لاريخ 

تسجالها بالسجل التجاري.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

مبلغ  في  محدد  للشركة  االجتماعي 

 1000 إلى  م سم  درهم   100.000

حصة من فئة 100 درهم للفاحد .

كفاس  الساد  عين   : التساير 

غير  ملد   للشركة  كمسير  لحسن 

محدد .

من  لبتدئ   : السنفية  املمارسة 

ديسمبر من   31 فالو  نا ر علنتهي في 

كل سنة.

األرباح : ل تطع 5 في املائة من الربو 

ال انفني االحتااط  لتكفين   الصافي 

أصغر  االحتااط  هذا  مبلغ  دام  ما 

االجتماعي  الرأسمال  من  بالعشر 

للشركة.

اإل داع  لم   : ال انفني  اإل داع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  ال انفني 

26  نا ر  بتاريخ  بالعافن  االبتدائاة 

علم   17/151 رقم  لحت   2017

التجاري  بالسجل  الشركة  تسجال 

بالعافن بتاريخ 26  نا ر 2017 لحت 

رقم 9/206.
للنسخ عالنشر
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GA SERVICE 

SARL  

26 عالل بن عبد هللا حي مفالي 

اسماعال  بفلعمان انزكان

إعالن عن لأسيس شركة
بم ت�ضى ع د مؤرخ في 24 فبرا ر 

2020 لم لأسيس ش م م .

  GA SERVICE : التسماة

محدعد   شركة  الشكل : 

املسؤعلاة.

عالل بن عبد هللا حي   26  : امل ر 

مفالي اسماعال بفلعمان انزكان.

عأعمال  البناء  أعمال   : الغرض 

متنفعة.

الرأسمال : حدد في مبلغ 100.000  

حصة ب   1000 مئة ألف درهم أي 

100 درهم للحصة مفزعة كالتالي :

الساد عبد هللا كحماد 100000 

درهم   100 حصة   1000 أي  درهم 

للحصة.

املسير : الساد عبد هللا كحماد.

اإلمضاء : الساد عبد هللا كحماد.

عقد لم اإل داع ال انفني باملحكمة 

10  فناف  بتاريخ  االبتدائاة بانزكان  

2020 لحت رقم 584.
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STE MGRP-TRANDE

SARL  
لأسيس شركة

ماي   20 بم ت�ضى ع د مؤرخ في 

املسما   شركة  لأسيس  لم   2020

أعاله .

هدفها : لصد ر عاستيراد، خدمات 

مختلفة، التفزيع، انتاج الفرق...

العنفان التجاري : إقامة اسالن 

GH27 عمار  رقم 176 ش ة  رقم 
36 الحي املحمدي اكاد ر.

املد  : 99 سنة. 

درهم   100.000 الرأسمال : 

فئة  من  حصة   1000 إلى  م سمة 

100 درهم مفزعة كالتالي :

الساد مغار  زيد 510 حصة.

الساد عثماني ملين 490 حصة.

إدار  الشركة : الساد مغار  زيد.

التاريخ عاإل داع : 10  فناف 2020 

التجارية  باملحكمة   90181 رقم 

أكاد ر.
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STE SOUSS CREATIVE
ش.م.م  

رأسمالها : 100.000 درهم

 م رها االجتماعي:  ش ة رقم 4 

الطابق األعل عمار   أمزيل 

الزرك�ضي شارع امل اعمة  أكاد ر

لأسيس شركة
محرر  عرفي  ع د  بمفجب   -  1

لأسيس  لم    2020 ماي   13 بتاريخ 

دات  املسؤعلاة  محدعد   شركة 

شريك عاحد املميزات التالاة :

 STE SOUSS« شركة  التسماة: 

شريك  دات  ش.م.م   »CREATIVE

عاحد. 

الهدف :مفاعض عم اعل التنظاف.

 4 رقم  ش ة   : االجتماعي  امل ر 

الطابق األعل عمار   أمزيل الزرك�ضي 

شارع امل اعمة  أكاد ر.

رأس املال االجتماعي  :   100.000 

100حصة من فئة  درهم مجزأ إلى 0 

لرجع  الفاحد   للحصة  درهم   100

كلها للساد  : ازهفر الهشامي.
أزهفر  الشركة  يسير  التساير: 

املنفرد  اإلمضاء  علخفيله  الهشامي 

ملد  غير محدعد .

السنة االجتماعاة  : لبتدئ السنة 

االجتماعاة من فالو  نا ر علنتهي في 

آخر دجنبر من كل سنة.

لهذا  ال انفني  اإل داع  علم   -  2

هائة  لدى  الضبط  بكتابة  الع د 

لحت  بمراكش  التجارية  املحكمة 
التجاري  عالسجل  رقم90111 

رقم42951  بتاريخ 28 ماي 2020.
من اجل النسخة عالباان
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

05.28.23.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

 STE SOUSS MASSA

RECYCLAGE
األسا�ضي  ال انفن  بم ت�ضى 

لم   ،2020 مارس  بتاريخ12 

املسؤعلاة  محدعد   شركة  لأسيس 

 :
ُ
باملفاصفات التالاة

ماسة  سفس  شركة   : التسماة 

رعساكالج .         

STE SOUSS MASSA RECYCLAGE

النفا ات  لدعير   : الهدف 

البالستاكاة الفالحاة.

دعار لين الشاخ   : امل ر االجتماعي 

ابراهام انشادن شتفكة ا ت باها.

من لاريخ  99 سنة ابتداء    : املد  

التأسيس
رأسمالها : 100.000 درهم.

التساير :  للساد شكير كريم

لكل من الساد شكير   : اإلمضاء 

كريم عالساد شكير محمد.   

باملحكمة  لم  ال انفني  اإل داع 

االبتدائاة إلنزكان بتاريخ 5  فناف 2020 

لحت رقم 552.  
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TAWSISANT FIRST
إعالن عن لأسيس

بتاريخ  عرفي  ع د   بم ت�ضى 

10 مارس 2020 حررت قفانين شركة 

محدعد  خصائصها  مسؤعلاة  دات 

كالتالي :

االعلى  سنت  لاع�ضي   : االسـم 

          .TAWSISANT FIRST

عالتصد ر  االستيراد   : األهداف 

املفاد الفالحاة.

امل ر االجتماعي : الطريق الرئي�ضي 

الصفاء  دعار  الامنا  الجهة  إلنزكان 

شتفكة ا ت باها.

 100.000: االجتماعي  الرأسمال 

درهم م سمة إلى1000  سهم من 100 

عبد  الساد  ا  منه التي  ملك  درهم، 

عالساد  ائة  بامل بفنعاس50  الجبار 

عالساد   باملائة  الراحالي25  خالد 

ملاكة الراحالي 25 باملائة.      

التساير : الساد  ملاكة الراحالي.

اإل داع ال انفني : لم اإل داع لدى 

بتاريخ  بانزكان   االبتدائاة   املحكمة 

13 مارس 2020 لحت رقم 447
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حسابات ادمام ش.م.م

336 شارع امل اعمة ا ت ملفل

الهالف 0528240004 الفاكس 0528249216

 QASIMI SOUSS IMMO
إعالن عن لأسيس شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  عدات الشريك 
الفحاد

بمفجب ع د عرفي محرر بتاريخ 

ال انفن  عضع  ثم   2020 مارس   11

محدعد   شركة  لتأسيس  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  عدات  املسؤعلاة 

باملميزات التالاة :

 QASIMI شركة  التسماة: 

.SOUSS IMMO

املسؤعلاة  دات  شركة  الشكل: 

املحدعد  عدات الشريك الفحاد.
رأسمال  حدد  الشركة:  رأسمال 

درهم م سمة   500.000 الشركة في 

ب امة  اجتماعاة  حصة   5000 إلى 

في  كلها  عهي  للفاحد   دراهم   100

ملكاة الساد قسمي سعاد

 03 رقم  الش ة   : الشركة  م ر 
دار  اقامة   105 زن ة  ج77-  عمار  

االمان حي الهدى اكاد ر.

ع اري،  منعش  الشركة:  نشاط 

عكالة  البناء،  اع  املختلفة  االشغال 

ع ارية.

التساير: عين الساد قسمي سعاد 

كمسير للشركة ملد  غير محدعد .

الشركة ملزمة بالتفقاع  التفقاع: 

الفحاد للمسير الساد قسمي سعاد.

إلى  01  نا ر  من  املالاة:   السنة 

31 ديسمبر.

في  الشركة محدد   مد     :  املد  

99 سنة.

بكتابة  ال انفني  اإل داع  ثم 

الكاد ر  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 فم 10  فناف 2020 لحت رقم 90193 

عرقم السجل التجاري 43031.

167 P

RASTA FISH
إعالن عن لأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 
ال انفن  عضع  لم   2020 3  فناف 

األسا�ضي لشركة محدعد  املسؤعلاة 

دات املميزات التالاة :

.»RASTA FISH«: االسم
 39 بلفك أ8 رقم  امل ر االجتماعي: 

حي ال دس أكاد ر.

بالجملة  باع  االجتماعي:   الهدف 

أع الت ساط األسماك ؛

استيراد ع اإل راد  بااع أع عساط).

لاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املد : 

تسجالها بالسجل التجاري.
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الرأسمال  حدد  الرأسمال: 

م سم  100.000درهم  في  الشركة 

100درهم  ب امة  حصة   1.000 إلى 

للحصة الفاحد .

املسير: عادل الحامر.

باملحكمة  التجاري  السجل 

التجارية بأكاد ر رقم 43059.

لم اإل داع ال انفني بكتابة الضبط 

لدى املحكمة التجارية بأكاد ر لحت 

عدد 90229 بتاريخ 15  فناف 2020.
املسير

168 P

REGAL SHOW BUSINESS
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد 
طب ا للع د املؤرخ في  2 مارس 2020 

لم لأسيس شركة محدعد  املسؤعلاة 

بالخصائص التالاة :  

 REGAL SHOW« االسم : 

.»BUSINESS

الهدف  : صناعة الترفاه عالعرض.
 100.000   : املجمفعة   رأسمال 

درهم.

التسير   : حركات حنان
 امل ر االجتماعي: عمار  20 رقم 578 

إقامة النصر 3 بنسركاع اكاد ر.

املد  :  99 سنة.

للمجمفعة  ال انفني  اال داع  لم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 

بتاريخ   89910 رقم  لحت   بأكاد ر 

2 مارس 2020. 

169 P

 STE SERVICES OUED

SOUSS
SARL  

إنشاء شركة دات مسؤعلاة محدعد   
 STE SERVICES  : التجاري  اسم 

.OUED SOUSS  SARL
شارع   18 رقم   3 بلفك   : العنفان 

محمد 5 ا ت ملفل.

الخدمات  لففير  املهام :   

.(CASHPLUS 

رأسمال الشركة : 100.000 درهم.

التساير : الساد  بكرين الحسين: 

مشارك عحاد عمسير للشركة.

الساد  بكرين  الطاب:  مشارك. 

لم اإل داع ال انفن األسا�ضي لدى 

االبتدائاة  باملحكمة  الضبط  كتابة 

لحت   2020 12  فناف  انزكان بتاريخ 
لحت  التجاري  عالسجل   596  رقم 

رقم 20291.

170 P

SHENTILIFE
SARL

شركة محدعد  املسؤعلاة 

 رأسمالها 100.000 درهم

امل ر االجتماعي:  رقم 113 اقامة 

االحمراء شارع عبدالرحام بفعباد 

اكاد ر

انشاء شركة
بتاريخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 
ال انفن  عضع  ثم   2020 فبرا ر   20

األسا�ضي لشركة محدعد  املسؤعلاة 

دات املميزات التالاة :

.SHENTILIFE SARL : االسم

هدف الشركة :

االستراد عالتصد ر.

لصد ر الخدمات. 

املد  : محدد  في 99 سنة 

الرأسمال محدد في مبلغ 100.000 

حصة من    1000 الى  درهم م سم 

فئة 100 درهم للحصة الفاحد  قد 

فاطمة  فريحي  للساد   اكتتابها  لم 
هاري  عللساد  حصة   500 الزهراء 

كارلفس ارلفر خفان 500 حصة.

التسير : لم  تعاين كل من الساد  
عالساد هاري  فريحي فاطمة الزهراء 

كمسير ن  خفان  ارلفر  كارلفس 

مع  محدعد   غير  ملد   للشركة 
اإلداري  اإلمضاء  صالحاة  إعطائهما 

عالبنكي منفردا.

لتكفين   5% اقتطاع  األرباح  تم 

علاه  املنصفص  االحتااطي  الرصاد 

قانفنا.

اإل داع  لم  ال انفني  اإل داع 

لدى  الضبط  بكتابة  ال انفني 

املحكمة التجارية باكاد ر لحت رقم 

90208 بتاريخ 12  فناف 2020. 
للخالصة عالتذكير

قبال حسن

171 P

FIDUCIAIRE AMIZA

 TOMART OPTIQUE

 SARL

 رأسمال الشركة  :  100.000درهم

ICE : 002537535000080

RC : 42999

لأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى   -  1

 ،2020 مارس    16 بتاريخ  باكاد ر  

املسؤعلاة  دات  شركة  لأسيس  لم 

املحدعد  باملفاصفات التالاة :

.TOMART OPTIQUE: التسماة

الهدف  : أخصائي نظارات. 

إقامة    10 رقم    : امل ر االجتماعي 

 اسمين الطابق السفلي  ب س شارع 

امل اعمة   اكاد ر.

املد  : 99 سنة.

01  نا ر  من  السنة االجتماعاة : 

إلى 31 دجنبر.

رأسمال الشركة : 100.000   درهم  

حصة اجتماعاة    1000 إلى  م سم 

بم دار 100 درهم لكل  عاحد .

الساد  تعين  عالتفقاع:  التساير 

عالتفقاع  كمسير  سعاد،  الشركي 

للساد  فار�ضي نفر  للشركة ملد   غير 

محدعد  .  

بكتابة  ال انفني  اإل داع  لم   -  2

باكاد ر  التجارية  باملحكمة  الضبط 

الـــرقم  لحت    2020 8  فناف  بتاريخ 

عمسجلة بالسجل التجاري    90161

في نفس الافم لحت الرقم 42999.

172 P 

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR
TEL : 06.11.82.46.25
FIX : 05.28.23.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

 STE TRADIFRESH FRUTAS Y
VERDURAS

SARL
بم ت�ضى ال انفن األسا�ضي بتاريخ 
شركة  لأسيس  لم   ،2020 ماي   14
باملفاصفات  املسؤعلاة  محدعد  

: 
ُ
التالاة

 STE TRADIFRESH  : التسماة 
.FRUTAS Y VERDURAS

الهدف :  االستغالل الفالحي. 
طريق  كم   42  : االجتماعي  امل ر 
عمير   ا ت  السفالم  دعار  ليزنيت 

اشتفكة ا ت باها . 
من لاريخ  99 سنة ابتداء    : املد  

التأسيس.
رأسمالها :  100.000 درهم.

التساير :  للساد محمد الحاان. 
اإلمضاء :  للساد محمد الحاان.

باملحكمة  لم  ال انفني  اإل داع 
االبتدائاة انزكان بتاريخ 29 ماي 2020 

لحت رقم515. 
173 P

VALOBAT
SARL

شركة محدعد  املسؤعلاة 
 رأسمالها 300.000 درهم

امل ر االجتماعي:  لجزئة اش اف 
469 شارع حسن االعل حي الداخلة 

ص.ب 805 اكاد ر
انشاء شركة

بتاريخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 
ال انفن  عضع  ثم   2020 مارس   11
األسا�ضي لشركة محدعد  املسؤعلاة 

دات املميزات التالاة :
VALOBAT SARL :  االسم

هدف الشركة :
املفاد  عتسفيق  لخزين  للفاف، 

الفالحاة ؛
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التساير الفالحي. 
املد  : محدد  في 99 سنة.

مبلغ  في  محدد   : الرأسمال 
  3000 الى  م سم  درهم   300.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 
للساد  اكتتابها  لم  قد  الفاحد  
2100 حصة  بفسلخان محمد عزيز 
عللساد بفسلخان سلام 900 حصة.

الساد  تعاين  لم   : التساير 
بفسلخان سلام كمسير للشركة ملد  
صالحاة  إعطائه  مع  محدعد   غير 

اإلمضاء اإلداري عالبنكي.
لتكفين   %5 اقتطاع  األرباح  تم 
علاه  املنصفص  االحتااطي  الرصاد 

قانفنا.
اإل داع  لم   : ال انفني  اإل داع 
ال انفني بكتابة الضبط لدى املحكمة 
 90184 رقم  لحت  باكاد ر  التجارية 

بتاريخ 10  فناف 2020. 
للخالصة عالتذكير

قبال حسن

174 P

STE WASO TRANS
SARL

العام  الجمع  محضر  بم ت�ضى 
لم  عالذي  اكاد ر  بمد نة  املنع د 
بمفجبه لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  مميزاتها كالتالي :
 STE  WASO TRANS  : االسم 

.SARL
مسؤعلاة  دات  شركة   : الصفة 

محدعد .
الرأسمال : 100.000  درهم مفزع 

على الشكل التالي :
الساد سمير اعمادي 50.000  درهم 

500 حصة ؛
الساد اناس زركي 50.000  درهم 

500 حصة.
عالسلع  البضائع  ن ل   : الهدف 

عطناا عدعلاا لحساب الغير.
 MAG D-G-12, IMM  : العنفان 
.D, AV MLY ABDELLAH, AGADIR
السنة املالاة: لتبدأ من فالو  نا ر 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

التساير :  تسير  الشركة من طرف 

سمير  عالساد  زركي  اناس  الساد 

اعمادي. 

ال انفني باملحكمة   اال  داع   ثم  

 2020 ماي   18 في  باكاد ر  التجارية 

لحت   رقم  90081. 

175 P

 OIL MILL

MEDITERRANEAN 
SARL

» O2M «

 شركة محدعد  املسؤعلاة 

 رأسماله : 3.000.000 درهم

امل ر االجتماعي : املنط ة الصناعاة 

لجزئة رقم 62 جماعة سادي بابي 

اقلام شتفكة ا ت باها

انشاء شركة
بتاريخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

ال انفن  لم عضع    2020 أبريل   14

األسا�ضي لشركة محدعد  املسؤعلاة 

دات املميزات التالاة :

 OIL MILL  : االسم 

MEDITERRANEAN SARL

» O2M «

هدف الشركة :

استخراج عباع زيت اركان ؛

استراد علصد ر الزيفت الغدائاة. 

املد  : محدد  في 99 سنة.

مبلغ  في  محدد   : الراسمال 

3.000.000 درهم م سم الى 30000  

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الفاحد  قد لم اكتتابها كلاا للساد 

الحسن هكاك.

الساد  تعاين  لم    : التساير 

ملد   للشركة  كمسير  هكاك   فنس 

صالحاة  إعطائه  مع  محدعد   غير 

اإلمضاء اإلداري ع البنكي منفرد.

لتكفين  :  تم اقتطاع 5%  األرباح 

علاه  املنصفص  االحتااطي  الرصاد 

قانفنا

اإل داع  لم   : ال انفني  اإل داع 
ال انفني بكتابة الضبط لدى املحكمة 
 599 رقم  لحت  بانزكان  االبتدائاة 

بتاريخ 12  فناف 2020 .
للخالصة عالتذكير

قبال حسن

176 P

وصيف ويش
لاسيس شركة
االسم :  عصاف فيش. 

معاد  شارع  السالم  العنفان :حي 
ابن جابر رقم37 الداخلة.

الهدف : املتاجر  بالجملة التصد ر 
عاالستراد عمعالجة األسماك.

الشكل : شركة محدعد  املسؤعلاة  
بشريك  عاحد.

لحسن  مفالي  الساد  املسير :   
الفاصافي.

التجاري  السجل  عضع   لاريخ 

االبتدائاة  باملحكمة   9377 رقم 
 781 الزمني  الرقم  لحت  بالداخلة، 

 فمه 25  فلاف 2016. 
177 P

JARIAA TRANS
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  
مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 
قد  بتيزنيت   2020 18مارس  بتاريخ 
مسؤعلاة  دات  شركة  لأسيس  لم 
الخصائص  لحمل  عالتي  محدعد  

التالاة :
.JARIAA TRANS : التسماة

الهدف االجتماعي:ن ل البضائع.
رأسمال الشركة: 100.000 درهم.

جريع الحسين 000 100 درهم.
املد : مد  عمر الشركة 99  تسعة 
لأسيسها  لاريخ  من  سنة)  عتسعفن 

النهائي.
اكنفان  دعار   : االجتماعي  امل ر 

ادباها لاغمي.
السادجريع  تعاين  لم  التساير: 
الحس+ ن كمسير للشركة ملد  غير 

محدعد .

إ داع  لم   : ال انفني  اإل داع 

امللف ال انفني بمكتب الضبط لدى 

رقم  بالعافن  االبتدائاة  املحكمة 

108/2020بتاريخ 13 أبريل 2020.

178 P

FIDUCIAIRE COMPTA CONSEILS SARL

 COMPTABILITE-CONSEILS JURIDIQUE

ET FISCAL

 AGADIR/TEL : 05 28 23 69 69 / 06 61 39

64 08 / 06 22 16 99 84

KAMAY CONSTRUCTION
لأسيس شركة مسؤعلاة محدعد 

فبرا ر   10 طب ا للع د املؤرخ في 

محدعد   شركة  لأسيس  لم   2020

املسؤعلاة بالخصائص التالاة :

 KAMAY  : االسم 

.CONSTRUCTION

الهدف: اعمال السباكة عالكهرباء. 
 100.000  : املجمفعة  رأسمال 

درهم.    

التساير: ماار  الخلال.

 7 رقم  االجتماعي: ش ة  امل ر 

3 عمار  رقم 109 شارع  الطابق رقم 

عبد هللا كنفن حي السالم اكاد ر.

املد  : 99 عام.

للمجمفعة  ال انفني  اإل داع  لم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 

بتاريخ   90203 رقم  لحت   باكاد ر 

12  فناف 2020.

179 P

ا ئــتــمــا نــاــة  ريــــش  كــــفنـت

مكتب الساد حارف عمار
ش ة 6 رقم 23 زن ة خالد بن الفلاد

الداخلة - أكاد  ر-

   Sté MAJORELLE 2D
SARL AU

لأسيس شركة دات  ا لـمـسـؤعلـاـة 
الـمـحـدعد   دات  شـريك  عحـاـد

لمت  عرفي  ع د  بمفجب 

مارس   2 بتاريخ  علاه  املصادقة 

دات  شركة  لأسيس  لم   ،2020

شريك  دات  املحدعد   املسؤعلاة 

عحاد باملفاصفات التالاة :
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  STE MAJORELLE 2D :    االسم

ش. م . م. دات شريك عحاد 

سفاء  الشركة  تهدف  الغرض:  

داخل املغرب أع بالخارج إلى لح اق 

األغراض التالاة: 

التصمام – نساج ع أقمشة.

حي   823 ن  ف   : الرئي�ضي   امل ر 

الداخلة أكاد ر.

في  حدد    : الشركة  رأسمال  

 1000 إلى   م سم   درهم    100.000

حصة  اجتماعاة  قامتها  100  درهم  

لكل  عاحد   منها  مفزعة  كاألتي : 

أي    100.000  : ازعنفن   فطامة 

1000 حصة.

التساير :  تسير الشركة من  طرف 

الساد  فطامة ازعنفن.

لم  اإل داع  بكتابة  الضبط  لدى  

بتاريخ  بأكاد ر  التجارية  املحكمة 

01/04/2020 لحت رقم 89993.
لـلـنسخ  ع اإلشـار  

180 P

MYPERFORM COMPANY

» SNC «

Formations, Etudes & Conseils

 HAY SAADIYENE II RUE 04

BLOC C N° 18, GUELMIM

إعـــــــالن عـــن إنشـــــــاء شــركـــــــة
بتاريخ   عرفي  ع د  بم ت�ضى 

شركة  لأسيس  لم   14/01/2020

املميزات  دات  املحدعد   املسؤعلاة 

التالاة :

  SOCIETE DAR ASSA : التسماة

.SARL

الزاعية  حي   : امل ر االجتماعي 

التاجاناة أســـــــــــــــا.

100.000درهم   : الرأسمال 

فئة  من  حصة   1000 على  م سمة 

100,00 دراهم.

الهدف  : األشغال املختلفة عالبناء

أعمال الكتابة عالطباعة

سركفح،  بناني  الساد   : الشركاء 

لبطاقة  عالحامل  الجنساة،  مغربي 

 500  JZ1209 التعريف الفطناة رقم

حصة

مغرباة  عبان،  أبراكهم  الساد  

الجنساة، عالحاملة لبطاقة التعريف 

: JA 55192 الفطناة رقم

500 حصة.

فالو  من  لبتدئ   : املالاة  السنة 

 نا ر علنتهي في 31 دجنبر من كل سنة.

: تسير الشركة حالاا من  التساير 

طرف الساد بناني سركفح ملد  غير 

محدد .

باملحكمة  :لم  السجل التجاري 

بتاريخ  بكلمام  االبتدائاة 

06/02/2020 لحت رقم2807.

181 P

C.A CONSEIL

 Siège social : 67, RUE AL WAHDA

 AL WATANIA, LES AMICALES DES

 ,FONCTIONNAIRES

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 MAROCAINE DE

BATTERIES MOBILES

SARL

العام  الجمع  محضر  بم ت�ضى   

عالدي   18/03/2020 في  املنع د 

دات  شركة  لأسيس  بمفجبه  ثم 

مسؤعلاة محدعد  مميزاتها كالتالي:                

 MAROCAINE DE   :       اال سم -

 . BATTERIES MOBILES SARL

- الصفة  :  شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  شريك عاحد

- الرأسمال   : 100.000  درهم 

- الهدف      :      لأجير شاحن متن ل

- العنفان : رقم 97 الطابق 1 شارع 

منصفر الذهبي الداخلة  اكاد ر.

-    السنة املالاة:       لتبدأ من فالو 

 نا ر إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

الشركة من  :  تسير   التساير      -

طرف الساد  جفهاري حمز . 

- لم  اال  ذاع  ال انفني باملحكمة  

 12/06/2020 في  باكاد ر  التجارية 
لحت   رقم  90204 السجل التجاري 

رقم 43039 . 

182 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

05.28.23.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE NAFIDAT EL-KHAYR
بم ت�ضى ال انفن األسا�ضي بتاريخ 

شركة  لأسيس  لم   ،16/03/2020

محدعد  املسؤعلاة . 

باملفاصفات التالاة :   

STE NAFIDAT EL-  : التسماة     

.KHAYR

الهدف :  أعمال نجار  الخشب. 

 S امل ر االجتماعي : حي أساكا بلفك
رقم 240 لاكافين، أكاد ر. 

99 سنة ابتداء من لاريخ    : املد   

التأسيس
رأسمالها :  100.000 درهم

الكبير  عبد  للساد    : التساير 

الحاان. 

الكبير  عبد  للساد    : اإلمضاء 

الحاان.

باملحكمة  لم  ال انفني  اإل داع   

التجارية أكاد ر بتاريخ 10/06/2020 

لحت رقم90187  .  

183 P

 HASSANIA AGADIR

  FOOTBALL CLUB
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد 
طب ا للع د التأسي�ضي لم لأسيس 

بالخصائص  االسم   شركة مجهفلة 

التالاة :

 HASSANIA AGADIR  : اإلسم 

.FOOTBALL CLUB

الهدف : لنظام النشاط الريا�ضي 

 300.000  : املجمفع  رأسمال 

درهم.

مجلس اإلدار  :

الرئيس : الحبيب ساد نف

خالد بفرقاة املد ر:

املد ر: الحسناة االلحاد الريا�ضي 

الساد  طرف  من  ممثلة  ألكاد ر 

الحبيب ساد نف

الطابق   5 رقم  االجتماعي:  امل ر 

التاني االنبعاث شارع الحسن الثاني 

اكاد ر 

املد : 99 سنة

املحكمة  ال انفني:  اال داع 

رقم  لحت  ألكاد ر  التجارية 

بتاريخ   43003 التجاري  السجل 

.09/06/2020

184 P

 Société   STE IMI

NTAGANTE

SARL 

لأسيس شركــة دات مسؤعلاة 

محدعد 

بتاريخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

دات  لأسست شركة   07/05/2020

باملفاصفات  محدعد   مسؤعلاة 

التالاة :

التسماة : امي نتاكانت

اإلنتاج الزراعي عإدار    : املفضفع 

املمتلكات الزراعاة.

الطابق   11 رقم   : امل ر االجتماعي 

B25الزيتفن  رقم  عمار   الثالت 

لاكافين اكاد ر.
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حدد املبلغ ف   : رأسمال الشركة 

100.000 درهم مجزأ إلى  1000حصة 

من فئة 100 درهم للفاحد .

التساير : أسند التساير إلى الساد 

محدعد .  غير  ملد   رشاد  ألحاان 

للتزم  البنكي،  للتفقاع  بالنسبة  أما 

للساد  الفحاد  بالتفقاع  الشركة 

ألحاان رشاد.

لأسيس  من  سنة   99  : املد  

الشركة

عقد لم اإل داع ال انفني بمكتب 

بأكاد ر  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  لحت   02/06/2020 بتاريخ 

الشركة  تسجال  علم   .90132

بالسجل التجاري لحت رقم 42973 .

185 P

اري كبوسة

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

 ععنفان  م رها االجتماعي

دعار أعالد محلة  مشرعع العين أعالد 

لا مة لارعدانت  على الطريق الفطني  

رقم  1

 رقم الت ااد في السجل التجاري : 

6707

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   27

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

محدعد  باملميزات التالاة :

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

: اري  تسماتها   بمختصر   االقتضاء 

كبفسة.

لجار    : بإ جار  الشركة  غرض 

معدات الزراعة عالري.

أعمال لركاب معدات الري.

دراسة علنفاذ مشرعع املااه.

دعار   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

العين أعالد  أعالد محلة مشرععة 

الطريق  على   لارعدانت   لا مة 

الفطني  رقم 1.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة :100000 

درهم، م سم كالتالي :

 100  : كبفسة  أحمد  الساد   

حصة ب امة 100 درهم للحصة.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء 

عصفات  عمفاطن الشركاء.

دعار    : كبفسة  أحمد  الساد 

أعالد  العين  مشرع  محلة  أعالد 

لا مة 83000 لارعدانت املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء 

عمفاطن مسيري الشركة :

دعار أعالد   : الساد أحمد كبفسة 

لا مة  أعالد  العين  مشرع  محلة 

83000 لارعدانت املغرب. 

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

االبتدائي بتاريخ 3  فناف 2020 لحت 

رقم 223.

186 P

SOCIETE FILASRI

SARL

شركة دات مسؤعلاة محدعد 

رأسمالها : 100.000 درهم

الطابق األعل 52 لايسال III أكاد ر

مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

بإنزكان في  22ماي  2020 ثم لأسيس 

شركة دات املسؤعلاة املحدعد  دات 

الخصائص اآللاة.

 SOCIETE FILASRI التسماة– 

SARL

الهدف - م اعل في تساير الضاعات 

الفالحاة  املفاد  لصد ر   – الفالحاة 

الففاكه عالخضر-استغالل مستنبت  

علصد ر  استيراد  لصبير،  إنتاج،   -

تسفيق املنتجات الفالحاة في املغرب 

عالخارج، كراء االالت الفالحاة. كراء 

االرا�ضي الفالحاة-

 52 امل ر االجتماعي الطابق األعل 

لاساال  III أكاد ر.

املد – 99 سنة ابتداء من لأسيس 

الشركة 

درهم   100.000  – الرأسمال 

م سم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم

 1 السنة االجتماعاة– لبتدئ من 

أكتفبر إلى 30 سبتمبر من كل سنة.

بم ت�ضى الفصل 33 من ال انفن 

األسا�ضي للشركة لم تعاين كمسير ن 

للشركة ملد  غير محدعد  :

الساد منصفري العربي.

الساد محمد الزغا دي.

عالت اد  ال انفني  اإل داع  لم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 

لحت   2020 15  فناف  ألكاد ر  فم 

عدد 90217 ع43053.

187 P

FILL PACK ENGINEERING
 ش.م.م

رأسمالها 100.000درهم

امل راالجتماعي : مستفدع دعار 

بن كمفد سادي بابي شتفكة

 أ ت باها

لـأسـيـس
لفقاع  دي  عرفي  ع د  بمفجب 

خاص بتاريخ 26/05/2020 عاملسجل 

لم   26/05/2020 ببافكرى  فم 

عضع ال انفن األسا�ضي لشركة دات 

الخاصاات  دات  مسؤعلاة محدعد  

التالاة :

تهدف الشركة داخل  الـهــدف:   .1

املغرب.

• لصناع اآلالت الصناعاة،

• استيراد علصد ر.

األشكال  علركاب  لصمام   •

املعدناة للمعامل عاملرافق الصناعاة.

• التبر د الصناعي

• التجار  بشكل عام.

• ليهئ عانجاز املشاريع من األعل إلى 

األخير.

جماع األعمال املتعل ة بإنشاء   •

املصانع عمحطات التعبئة عالتغلاف.

• التعبئة عالتغلاف.

العملاات  جماع  العمفم  ععلى   •

عالغير  الع ارية  املالاة،  التجارية 

الع ارية التي لها عالقة مباشر  أعغير 

املباشر  بأهداف املشار إليها عالتي من 

شأنها لطفير علفساع نشاط الشركة.

 FILL PACK« التسماــة:   .2

ENGINEERING » ش.م.م.

مستفدع   : امل راالجتماعي   .3

شتفكة  بابي  سادي  كمفد  بن  دعار 

أ ت باها.

الـــمــد   : 99سنة.  .4

 100.000  : الـرأسـمـال   .5

حصة   1000 إلى  م سم  درهم 

اجتماعاة من فئة 100 درهم للحصة 

عمحرر   ن دا  مكتتبة  الفاحد  

بالكامل عمسند  إلى كل من:
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الفدعد=  عبد  العفينة  الساد 

250حصة اجتماعاة

العظام=  عبد  العفينة  الساد 

250حصة اجتماعاة

 = املعز  عبد  العفينة  الساد 

250حصة اجتماعاة

 = الحسين  املفدن  الساد 

250حصة اجتماعاة

 31 من فالو  نا رإلى   : الـسـنـــة   .6

دجنبر. 

ملد   يسيرالشركة   : الـتـسـاـير   .7

الحسين  املفدن  الساد  سنفات   3

J360799 بطاقة التعريف رقم

 20281  : التجاري  السجل   .8

إنزكان.

كتابة  لدى  ال انفني  اإل داع  لم 

بإنزكان  فم  االبتدائاة  الضبط 

12/06/2020 لحت رقم 591/2020.
بمثابة م تطف عباان.  

188 P

C.A CONSEIL

 Siège social : 67, RUE AL WAHDA

 AL WATANIA, LES AMICALES DES

 ,FONCTIONNAIRES

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

FKI INVESTISSEMENTS
SARL

العام  الجمع  محضر  بم ت�ضى   

عالذي   12/03/2020 في  املنع د 

دات  شركة  لأسيس  بمفجبه  لم 

مسؤعلاة محدعد  مميزاتها كالتالي:                

 FKI    INVESTISSEMENTS :  االسم

 SARL

مسؤعلاة  دات  شركة   : الصفة 

محدعد  شريك عاحد

الرأسمال : 100.000  درهم 
الهدف :  - منعش ع اري 

العنفان      :رقم 97 الطابق 1 شارع 

منصفر الذهبي الداخلة  اكاد ر.

السنة املالاة :       لتبدأ من فالو 

 نا ر إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

الشركة من  تسير     : التساير    

طرف الساد  ازكي ثلات. 

ال انفني باملحكمة   اال  داع   لم  

 12/06/2020 في  باكاد ر  التجارية 
لحت   رقم  90206 السجل التجاري 

رقم 43041 . 

189 P

   K&B IMMOBILIER
S.A.R.L

في:  العرفي  الع د  تسجال  لاريخ 

لحمل  عالتي  أكاد ر  ـ   -11/05/2020

الخصائص التالاة :

الهدف االجتماعي : منعش ع اري.
رأسمال الشركـة : 100.000 درهم  

فئة  من  حصة   1000 إلى  م سمة 

درهم للحصة الفاحد  مفزعة   100

بين الشركاء على الشكل التالي :

 500 كفاس  الحسين  الساد 

حصة، 

الساد بالل املف      500 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد  

التأسيس النهائي أي من لاريخ عضع 

السجل التجاري.

من فالو  نا ر إلى   : السنة املالاة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األعلى لبتدئ من لاريخ التسجال.
إقامة   1 رقم   : االجتماعي  امل ر 

افران أمسرنات  أكاد  ر-

التساير : -      الساد بالل املف.
 : التجاري  بالسجل  الت ااد  رقم 

90128

190 P

 ZAIM NEGOCE
شركة محدعد  املسؤعلاة 

 رأسمالها 100.000 درهم

امل ر االجتماعي:  268 حي الحرفاين 

الحي الصناعي أ ت ملفل. 

انشاء شركة
بتاريخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 
ال انفن  عضع  لم   04/02/2020

األسا�ضي لشركة محدعد  املسؤعلاة 

دات املميزات التالاة :

ZAIM NEGOCE : االسم
هدف الشركة : - مستفرد،  لاجر) 

بائع نصف الجملة.
لاجر األكااس بالت ساط.

لاجر.
م ر الشركة : رقم 06 الزن ة 417 

بفزكار الجرف انزكان. 
املد  محدد  في 99 سنة. 

مبلغ  في  محدد  الرأسمال 
  1000 الى  م سم  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الفاحد ؛ كلها  للساد زكرياء زعام.
الساد  تعاين  لم   : التساير 
ملد   للشركة  كمسير  زعام  زكرياء 
صالحاة  إعطائه  مع  محدعد   غير 

اإلمضاء.
لتكفين   5% اقتطاع  األرباح  تم 
علاه  املنصفص  االحتااطي  الرصاد 

قانفنا.
اإل داع  لم  ال انفني  اإل داع 
لدى  الضبط  بكتابة  ال انفني 
املحكمة االبتدائاة النزكان لحت رقم 

613 بتاريخ 15/06/2020. 
191 P

 SOCIÉTÉ GLOBALE
CONFISERIE

SGC « SARL AU «
العام  الجمع  محضر  بم ت�ضى   
عالذي   2020 ابريل   22 في  املنع د 
دات  شركة  لأسيس  بمفجبه  لم 
عحاد  شريك  محدعد   مسؤعلاة 

مميزاتها كالتالي:                
 STE          : اال سم         -
 GLOBALE CONFISERIE  SGC

.SARL AU
شركة دات مسؤعلاة   : الصفة   -

محدعد  شريك عحاد.
درهم     100.000  : الرأسمال   -

درهم مفزع كالتالي :
   100.000. محمد  فرت  الساد 

درهم.
- الهدف      :     -  صناعة الحلفيات 

عالشاكفاللة.

- العنفان : رقم 283 لجزئة املغرب 

العربي ا ت ملفل.

 -    السنة املالاة : لتبدأ من فالو 

 نا ر إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

الشركة من  :  تسير   التساير      -

طرف الساد فرت محمد. 

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   

االبتدائاة بإ نزكان في 2020/06/03 

لحت رقم 443.

192 P

    »GETTA TRANS«  شركة

ش.م.م  
 رأسمالها : 500.000 درهم

م رها االجتماعي : محل رقم 25 

شارع 125 حي الدراركة .   

لأسيس شركة
محرر  عرفي  ع د  بمفجب   -  1

لأسيس  لم    01/06/2020 بتاريخ 

دات  املسؤعلاة  محدعد   شركة 

املميزات التالاة :

  GETTA TRANS   التسمي:    شركة

ش.م.م. 

الهد ف : الن ل لحساب الغير.

 25 محل رقم  امل ر االجتماعي:   -

شارع 125 حي الدراركة.

- رأس املال االجتماعي : 500.000 

درهم مجزأ إلى 5000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة.

عبد  الساد  تعاين   : التساير   -

الرزاق حلام مسيرا للشركة ملد  سنة 

قابلة للتجد د. 

لبتدئ   : االجتماعاة   السنة   -

فالو  نا ر  من  االجتماعاة  السنة 

علنتهي في آخر دجنبر من كل سنة.

لهذا  ال انفني  اإل داع  علم   -  2

هائة  لدى  الضبط  بكتابة  الع د 

املحكمة التجارية لحت رقم  90211  

عالسجل التجاري رقم43047  بتاريخ 

12/06/2020م.
من اجل النسخة عالباان

193 P
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FIDUCIAIRE NADIM

 ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

0666534378

  STE HAMZA SEA PACK

 S.A.R.L
لأسيس شركة  محدعد  املسؤعلاة 

مؤرخ  عرفي  ع د  بمفجب   -  1

عضع  لم   02/06/2020 بالعافن 

دات  لشركة  األسا�ضي  النظام 

لكمن  عالتي  املحدعد    املسؤعلاة 

مميزاتها فاما  لي :

   ICE 002535763000006

 STE HAMZA SEA«  : التسماة 

 PACK«  S.A.R.L

الشركة  غرض  :  مكن  الغرض 

لحساب  أع  الخاص  لحسابها  سفاء 

أي دعلة أخرى  عفي  املغرب  في  الغير 

فاما  لي :

 MARCHAND POISSONS*

 FRAIS ET CONGELEE/ IMPORT

EXPORT

رقم  البعث  شارع   : الشركة  م ر 

104 العافن. 

 99 املد :حددت مد  الشركة في 

سنة ابتداءا من لاريخ لكفينها النهائي.

رأسمال  :  بلغ  الشركة  رأسمال 

الشركة مائة ألف درهم 100000.00 

م سم إلى ألف حصة دات مائة 100 

درهم ك امة لحصة الفاحد ، 

 500 املساري   رشاد  الساد:  

حصة.

 500 حمز      الطابي  الساد: 

حصة. 

السنة املالاة:لبتدئ في فالو  نا ر 

علنتهي في 31 دجنبر 

رشاد  الشركة  يسير  التساير: 

املساري  ملد  غير محدعد  

كتابة  لدي  ال انفني  اإل داع  لم 

الضبط باملحكمة االبتدائاة بالعافن 

عدد   لحت   11/06/2020 بتاريخ 

.  940/2020

194 P

STE HARA SERV

SARL

لأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  ع د  على  بناء   -  I

ال فانين  عضع  لم   ,04/06/2020

األساساة لشركة محدعد  املسؤعلاة:

دات الخصائص     HARA SERV

التالاة : 

في  الشركة  هدف   : الهدف   1

املغرب كما في الخارج هف :

لاجر مستلزمات املكتب

لاجر اجهز  الكمبافلر

األشغال املختلفة ع البناء

ابن  شارع   : االجتماعي  امل ر   -  2

رشد اقامة عائشتف1 الطابق  3ش ة 

رقم 6 ص.ب : 240 كلمام.

3 - املد  :  99 سنة.

4 - الرأسمال : حدد في 100.000  

حصة   1000 على  م سم  درهم 

اجتماعاة ب امة 100 درهم للفاحد  

عهي في نصيب : 

حصة   350  : ملاكة  ضباش 

اجتماعاة.

  350  : شرعي  الزهراء  فاطمة 

حصة اجتماعاة.

حصة    300  : شمفرك   عمار 

اجتماعاة.

تسير الشركة عملد    : التساير   -  5

غير محدعد  من طرف الساد     عمار 

شمفرك  

السجل  في  التسجال  لم   -  II

التجاري باملحكمة االبتدائاة  بكلمام 

رقم  لحت   10/06/2020 بتاريخ 

  .2929
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ائتماناات أ ت ملفل«فــــــــاكــــام-كفنسالتينك«

4 عمار  الصد ق الطابق الثاني شارع الحسن 

الثاني أ ــت مــلـــفل عال ـة أكــــــاد ر.

10عمار  جمال الطابق الثاني شارع ال صر 

البلدي أكـاد  ــر

شركة  سوليما ڭري

ش.د.م.م. ش.ع.

STE  SOLEMAGRI S.A.R.L-AU

رقم 985  شارع 23 منط ة 

الصناعاة ا ت ملفل

العام  الجمع  محضر  بم ت�ضى 

  18/05/2020 بتاريخ  التأسي�ضي 

ش.د.م.م  ڭري«  »سفلاما  لشركة 

ش.ع  لمت املصادقة على ما  لي :

التسماة  :              -  تسماة الشركة  

»سفلاما ڭري« ش.د.م.م. ش.ع

امل ر  جعل   : الشركة  م ر 

التالي  بالعنفان  للشركة  االجتماعي 

رقم 985  شارع 23 منط ة الصناعاة 

ا ت ملفل

لحد د  لم   : الشركة  رأسمال 

درهم   100.000 رأسمال الشركة في 

 100 حصة    إلى  1000)  م سمة 

درهم للحصة عمفزعة كاآلتي :

      MR. KHALID TOUIJAR الساد -

   DHS 100.000  : حصة   1000

درهم. 

  أهداف الشركة:

عاملنتجات  املعدات  عشراء  باع   •

الزراعاة. 

لصد ر   / عاستيراد  باع عشراء   •

األسمد  عمنتجات النظافة عاألغذ ة 

الزراعاة  عاإلمدادات  الزراعاة 

عاملنتجات الجاناة .

منتجات  علفزيع  عباع  شراء   •

الطاقة املتجدد  عاأللفاح الشمساة 

عالبطاريات  الكهربائاة  عاملحفالت 

عاملضخات عمعدات لكمالاة اخرى.

األلفاح  عصاانة  لركاب   •

الشمساة.

,التنفاذ  عالتطفير  التخطاط   •

عالضخ  الطاقة  إنتاج  عتشغال 

عاإلضاء  عالتدفئة ، إلخ.

املعدات  لصد ر   / استيراد   •

عمنتجات  الزراعاة  عاملنتجات 

الطاقة املتجدد  عاأللفاح الشمساة 

عالبطاريات  الكهربائاة  عاملحفالت 

عاملضخات عمعدات لكمالاة اخرى.

  MR. الساد   يعتبر    • 

الفحاد  املسير   KHALID TOUIJAR

لشركة * * سفلاما ڭري.* ش.د.م.م. 

. ش.ع »ملد  غير محدعد .

من   ابتداء  سنة   99  - املد :  

15/05/2020

اال  داع ال انفني : ل د ثم اإل داع 

بانزكان   املحكمةاالبتدائاة  لدى 

رقم  لحت      12/06/2020 بتاريخ 

رقم    لحت  التجاري  عالسجل   602

 20301

196 P

STE DOMAINE RAHIMI

SARL AU  

إنشاء شركة دات مسؤعلاة محدعد  
 STE DOMAINE : اسم التجاري 

  RAHIMI  SARL AU

بلفاع  بفعامر  دعار   - العنفان 

شتفكة ا ت بها

 املهام :      –   استغالل الفالحاة

 100.000   : الشركة  مال  رأس 

درهم

سعاد  الساد     : التساير 

عمسير   عحاد   مشاركة  الحبيب: 

للشركة 

لم اإل داع ال انفن األسا�ضي لدى 

االبتدائاة  باملحكمة  الضبط  كتابة 

لحت   15/06/2020 بتاريخ  انزكان 

لحت  التجاري  عالسجل   603 رقم  

رقم 20303       

197 P
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ECHELEC  شركة
ش.م.م  

رأسمالها : 100.000 درهم
م رها االجتماعي: رقم 1989 حي 

املحمدي  أكاد ر
لأسيس شركة

محرر  عرفي  ع د  بمفجب   -  1
لأسيس  لم    10/3/02020 بتاريخ 
دات  املسؤعلاة  محدعد   شركة 

املميزات التالاة :
  »ECHELC« شركة   : التسماة 

ش.م.م.  
التركابات  في  م اعل    : الهدف 

الكهربائاة.
حي   1989 رقم  االجتماعي:  امل ر 

املحمدي أكاد ر.
  100.000  : رأس املال االجتماعي 
درهم مجزأ إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة الفاحد .
- التساير : تعاين الساد عبد النبي 
الشاكر  غزالن  عالساد   الشاكر  

مسير ن للشركة ملد  غير محدعد .
مشترك  عالبنكي  املالي  التفقاع   -
الشاكر   النبي  عبد  الساد  بين 
علخفيلهما  الشاكر  غزالن  عالساد  

االمضاء املنفرد. 
- السنة االجتماعاة  : لبتدأ السنة 
االجتماعاة من فالو  نا ر علنتهي في 

آخر دجنبر من كل سنة.
لهذا  ال انفني  اإل داع  علم   -  2  
هائة  لدى  الضبط  بكتابة  الع د 
لحت  باكاد ر  التجارية  املحكمة 
رقم  التجاري  عالسجل   90064 رقم 

42897  بتاريخ  14/5/02020م.
من اجل النسخة عالباان

198 P

ROWAYS TRANS
 SARL -A.U

اإلشهار ال انفني
بم ت�ضى ال رار من طرف الشريك 
 ROWAYS TRANS- الفحاد للشركة
 100.000 رأسمالها    -SARL -A.U
االجتماعي  بامل ر  املنع د  درهم 
قرر   01/06/2020 بتاريخ   للشركة 

ما  لي :

دعار أ ت املفدن   : م ر الشركة   -

ملزار أ ت ملفل.

 100.000 في  حدد  املال  رأس   -

حصة   1000 إلى   درهم م سفمة   :

من فئة 100درهم الفاحد  عمفزعة 

كتالي :

- مصطفى ادراز      1000 حصة 

من أهداف الشركة:   : املفضفع   -

الفطناة  البضائع  للن ل  –م اعل   1

عالدعلاة لحساب الغير.

قرر الجمع العام أن    : التساير   -

 ROWAYS TRANS - SARL شركة 

مصطفى  الساد  سيسرها     --A.U

ادراز ملد  غير محدعد .

من  ابتداء  سنة   99  : املد    -

التسجال بالسجل التجاري.

- اإل داع     : لم  اإل داع ال انفني 

بمد نة  االبتدائاة  املحكمة  لدى 

لحت    16/06/2020 بتاريخ  انزكان 

رقم  التجاري  السجل   623 رقم   

.20327

199 P

AMEUBLEMENT FAROUK

 sarl a.u

شركة دات املسؤعلاة املحدعد  

الشريك الفحاد شركة

لأسيس شركــة   
بتاريخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى   -  I

شركة  لأسيس  لم   ،04/03/2020

دات املسؤعلاة املحدعد   خصائصها 

كالتالــــي :

 AMEUBLEMENT«  : التسماة 

       FAROUK« sarl a.u

بائع   -  1  : االجتماعي  الهدف   -

االفرشة بالت ساط

 -  امل ر االجتماعي  :  رقم 29 بلفك 

ف 16 حي الداخلة اكاد ر . 

- املد  99   سنة. 

درهم   100.000  : الرأسمال   -

حصة إجتماعاة   1000 م سمة إلى 

من فئة 100  درهم للحصة الفاحد ،  

فرعك  الفحاـد  للشريك  منتسبة 

ابراهام 1000  حصة إجتماعاة.

الشركة  بتساير  يعهد  التساير:   -

ملد  غير  إلى الساد  فرعك ابراهام  

لها  فانسب  التفقاع  أما  محدد ،  

كذلك. 

II - عقد  لم اإل داع ال انفني بكتابة 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

لحت    12/06/2020 بتاريخ  باكاد ر 
رقم  90198،

للخالصة ع الباان

عن املسير  /  الساد فرعك ابراهام 

200 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

05.28.23.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE AMIRAK PARA
SARL

األسا�ضي  ال انفن  بم ت�ضى 

لأسيس  لم  بتاريخ11/05/2020، 

شركة محدعد  املسؤعلاة . 

   :
ُ
باملفاصفات التالاة

     .STE AMIRAK PARA : التسماة     

علفزيع  عباع  شراء    : الهدف 

املنتفجات الشبه طباة عالصادالناة.
عمار    16 رقم   : االجتماعي  امل ر 

حي رياض سالم   A املدخل   2 أفرني 

أكاد ر . 

املد   :  99 سنة ا ابتدءا من لاريخ 

التأسيس.
رأسمالها :  100.000 درهم

التساير :  للساد  كريمة خالل. 

اإلمضاء :  للساد  كريمة خالل.

باملحكمة  لم  ال انفني  اإل داع   

التجارية أكاد ر بتاريخ 10/06/2020   

لحت رقم 90170 .  

201 P

AGROENERGY
شركة دات مسؤعلاة محدعد  

ععنفان م رها االجتماعي  الطابق 

الثاني الش ة رقم 07 فرق األحباب - 

83000 لارعدانت املغرب
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

6677

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   13

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

محدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤعلاة محدعد  .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

تسماتها    بمختصر  االقتضاء 

 AGROENERGY

غرض الشركة بإ جاز   : - دراسة 

عاملضخات  الري  معدات  علركاب 

الشمساة.

عاألعمال  البناء  في  م اعل   -

املختلفة.

الطابق    : عنفان امل ر االجتماعي 

الثاني الش ة رقم 07 فرق األحباب - 

83000 لارعدانت املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة  

درهم، م سم كالتالي:

500 حصة  الساد  فالن البري:  

ب امة 100 درهم للحصة.

الساد محمد قبف�ضي:  500 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

رقم  عنفانها  البري  فالن  الساد  

358 لجزئة السالم 1 الجد د .

عنفانه  قبف�ضي  محمد  الساد 
أعالد   401 رقم   04 النهضة  لجزئة 

لا مة.

عالعائلاة  الشخصاة  -األسماء 

عمفاطن مسيري الشركة:

رقم  عنفانها  البري  فالن  الساد  

358 لجزئة السالم 1 الجد د .
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باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

ماي  االبتدائاة بتارعدانت بتاريخ 26 

2020  لحت رقم 212.

202 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

05.28.23.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE BIATRANE
بم ت�ضى ال انفن األسا�ضي بتاريخ 

شركة  لأسيس  لم   ،02/03/2020

باملفاصفات  املسؤعلاة.  محدعد  

التالاة :

STE BIATRANE  : التسماة

الهدف : م اعل في أشغال البناء.

: محل زن ة 404  امل ر االجتماعي 
الجهاد ة  الدشير   امفكاي    15 رقم 

انزكان.

من لاريخ  99 سنة ابتداء    : املد  

التأسيس.
رأسمالها :  100.000 درهم

التساير عاإلمضاء : للساد ابراهام 

باعتران.

باملحكمة  لم  ال انفني  اإل داع 

بتاريخ  انزكان  االبتدائاة  

05/06/2020 لحت رقم 551    

203 P

 STE AOURIR

DEVELOPPEMENT
SARL AU

العام  الجمع  محضر  بم ت�ضى   

عالدي  اكاد ر  بمد نة  املنع د 

دات  شركة  لأسيس  بمفجبه  ثم 

عحاد  شريك  محدعد   مسؤعلاة 

مميزاتها كالتالي:                

 AU STE  AOURIR          :       اال سم

DEVELOPPEMENT SARL

:            شركة دات  الصفة       

مسؤعلاة محدعد  شريك عحاد.

درهم    100.000   : الرأسمال 

مفزع على الشكل التالي :

الافسفي  الغاني  عبد  الساد 

100.000  درهم 1000 حصة 

-  م اعلة اشغال       : الهدف      

عامة  عالبناء 

اعرير  اضفران  حي   : العنفان   

اكاد ر .

السنة املالاة:       لتبدأ من فالو 

 نا ر إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

الشركة من  تسير     : التساير    

طرف الساد عبد الغاني الافسفي. 

ال انفني باملحكمة   اال  داع   لم  

 11/03/2020 في  باكاد ر   التجارية 
لحت   رقم  89905. 

204 P

EVOLUTION COMPTA

Fiduciaire & Conseil

 IMM°45 APPT°01 RUE AL AKKAD CITE

DAKHLA AGADIR

Tel : 0600 036 473

بنـــصو ليـــذر
بم ت�ضى ع د عرفي مؤرخ بتاريخ 

عضع  لم  بآكاد ر   2020 مارس   5

محدعد   لشركة  األسا�ضي  ال انفن 

املسؤعلاة :

التسماة : شركة بنـــــصف لاـــــــذر.

لصناع عتسفيق   : هدف الشركة 

البضائع الجلد ة.

التجار  عالفساطة.

االستيراد / التصد ر.

حي   14 رقم  محل  الشركة:  م ر 

 194 بيرانزران بلفك 12 شارع أ رقم 

لاكفين آكاد ر. 

املد  : محدعد  في 99 سنة  تسعة 

عتسعفن سنة).

مبلغ  في  محدد   : الرأسمال 

 1000 إلى  م سم  درهم   100.000

للحصة  درهم    100 حصة من فئة  

الفاحد   لم اكتتابها للساد  :

حصة   500 سف�ضي  سعاد 

اجتماعاة أي  50.000 درهم.

حصة   500 بنسفدا  هشام 

اجتماعاة أي 50.000 درهم.

الساد  تعاين  لم  قد   : التساير 
سعاد سف�ضي كمسير عحاد للشركة 

مع التفقاع االجتماعي عالبنكي.
األرباح :  تم اقتطاع 5   % لتكفين 
علاه  املنصفص  االحتااطي  الرصاد 

قانفنا.
اإل داع  لم    : ال انفني  اإل داع 
لدى  الضبط  بكتابة  ال انفني 
املحكمة التجارية بآكاد ر لحت رقم 

90190   بتاريخ 10  فناف 2020.
205 P

 ASFAR YAHYA
  SARL AU
RC : 6711
 لأسيس

بتأريخ  عرفي   ع د  بم ت�ضى 
ال انفن  عضع  لم   19/03/2020
املسؤعلاة  دات  لشركة  التاسي�ضي 

املحدعد  لحمل الخصائص التالاة:
 ASFAR YAHYA «  : -الـتـسـماـــــــــــــــة 

.»SARL AU
- الشكل :  الشركة دات املسؤعلاة 

املحدعد .
-   الـمـفضـــــفع :  عكالة أسفار / باع 
العمر    / السفر  لذاكر  بالت ساط 

عالحج.
- الـمـ ر االجـتـماعــي : الش ة رقم 4 
الطابق التاني شارع   ،27 عمار  رقم 
محمد الخامس حي رابحة, أعالدلا مة.

- مــــــد  الشركــــــة :  99  سنة. 
الف  مئة   : الشركـــة  رأسمـــال   -

درهم.
- الـتسـاـاــــــــــــــــــر  : زكرياء بنفان.

لدى  ال انفني  اإل داع  لم  ل د 
االبتدائاة  باملحكمة  الضبط  كتابة 
 : بتاريخ   235 رقم  لحت  لارعدانت 
التجاري  رقم سجلها   11/06/2020
هف : 6711 .                                             
206 P

STE NOURISH
SARL AU

الجريد   في  عقع  خطإ  استدراك 
 2020 ابريل  فالو  بتاريخ  الرسماة 
عدد 5605 بدال من رأسمال  الشركة 

إ مان  على  درهم م سمة   10000  :

 100 فئة  حصة من   1000 عراش  

درهم للحصة.

 100  000   رأ رأسمال الشركة  

درهم م سمة على 1000 حصة من 

الفاحد   للحصة  درهم   100 فئة 

باسم إ مان عراش. 

 الباقي دعن تغاير)

207 P

SOCIETE A.MAHAN
إنشاء شركة

بتاريخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

شركة  لأسيس  لم   2020 21  نا ر 

املميزات التالاة :

SOCIETE A.MAHAN : التسماة

امل ر االجتماعي : تعاعناة اإلصالح 

عاد أملال إقلام لاز .

الرأسمال : 100.000 درهم.

الصف ات  في  املشاركة   : الهدف 

العمفماة.

الشركاء : شريك عحاد محان عز 

العرب.

السنة املالاة : 2020.

التساير : محان إلااس.

السجل التجاري : لاز  5261.

208 P

IMM NWF
SARL AU

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

دات الشريك الفحاد

سجل لجاري الرباط : 134617

تعد ل
العام  الجمع  محضر  بم ت�ضى 

مارس   16 االستثنائي املنع د بتاريخ 

لشركة  العام  الجمع  قرر   2020

املسؤعلاة  دات  شركة  نفف«  »إمم 

الفحاد،  الشريك  دات  املحدعد  

 ،20 املحاط،   : االجتماعي  م رها 

 ،5 رقم  الش ة  مدغش ر،  شارع 

الرباط، ما  لي :
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عيمثلها  بنعمار  نهالة  اآلنسة 

بنعمار  نففل  محمد  الساد  عالدها 

صاحب 250 سهم.

اآلنسة د نا بنعمار عيمثلها عالدها 

بنعمار صاحب  نففل  محمد  الساد 

250 سهم.

بنعمار  عماد  محمد  الساد 

صاحب 200 سهم.

بنعمار عيمثله عالده  الساد  زيد 

بنعمار صاحب  عماد  محمد  الساد 

150 سهم.

اآلنسة هبة بنعمار عيمثلها عالدها 

بنعمار صاحب  عماد  محمد  الساد 

150 سهم.

لم تعاين الجمعاة العامة كمد ر 

الساد صالح الد ن بفزكري.

لبعا سماع ال فانين املحدثة من 

أنها  أعلن   ،IMM NWF SARL AU

لفافق عليها.
علبعا لذلك ف د لم تغاير الفصفل 

1 ع6 ع7 ع12 من ال فانين التنظاماة 

للشركة.

كتابة  لدى  ال انفني  اإل داع  لم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  لحت   2020 12  فناف  بتاريخ 

.104957
عهذا بمثابة م تطف عباان

209 P

شركة وهم تور
ش.د.م.م

23، شارع أنفال عمار  فلفري 11

مكتب رقم 4 مامفزا، ال ناطر 

لأسيس شركة
مسجل  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

لم   2020 17  فناف  بال ناطر   فم 

عضع ال انفن األسا�ضي لشركة دات 

بالخصائص  محدعد   مسؤعلاة 

التالاة :
لفر  عهم  شركة   : التسماة 

ش.د.م.م.

امل ر االجتماعي : 23، شارع أنفال 

 4 رقم  مكتب   ،11 فلفري  عمار  

مامفزا، ال ناطر .

املد  : 99 سنة.

مفضفع الشركة :

م اعل في ن ل املستخدمين.

م اعل في ن ل السلع.

م اعل في الن ل املدر�ضي.
 100.000  : الشركة  رأسمال 

درهم.

الشركة  تساير  عهد   : التساير 

للساد  األشهب أمانة.
التجاري  بالسجل  الت ااد  لم 

باملحكمة االبتدائاة بال ناطر  بتاريخ 

 74766 لحت رقم   2020 17  فناف 

سجل لجاري رقم 54753.

210 P

شركة م.يسا.م تور
ش.د.م.م

23، شارع أنفال عمار  فلفري 11

مكتب رقم 4 مامفزا، ال ناطر 

لأسيس شركة
مسجل  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

لم   2020 17  فناف  بال ناطر   فم 

عضع ال انفن األسا�ضي لشركة دات 

بالخصائص  محدعد   مسؤعلاة 

التالاة :
لفر  م.يسا.م  شركة   : التسماة 

ش.د.م.م.

امل ر االجتماعي : 23، شارع أنفال 

 4 رقم  مكتب   ،11 فلفري  عمار  

مامفزا، ال ناطر .

املد  : 99 سنة.

مفضفع الشركة :

م اعل في ن ل املستخدمين.

م اعل في ن ل السلع.

م اعل في الن ل املدر�ضي.
 100.000  : الشركة  رأسمال 

درهم.

الشركة  تساير  عهد   : التساير 

للساد  الفالح زكرياء.
التجاري  بالسجل  الت ااد  لم 

باملحكمة االبتدائاة بال ناطر  بتاريخ 

 74765 لحت رقم   2020 17  فناف 

سجل لجاري رقم 54755.

211 P

LAHLOU VISION
SARL AU

محاط، ملت ى شارع استرالاا 
فارسففاا الش ة 8 الرباط

في مسجل  عرفي  ع د   بم ت�ضى 
لم  قد  بالرباط   2020 16  فناف 
مسؤعلاة  دات  شركة  لأسيس 
محدعد  دات الشريك الفحاد لحمل 

الخصائص التالاة :
التسماة : لحلف فيز فن.

الهدف االجتماعي : 
أخصائي نظارات.

طب العافن.
لاجر بصري.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  م سمة 
100 درهم للحصة الفاحد  م سمة 

على الشكل التالي :
الساد  لحلف نفر .

من  ابتداء  سنة   99  : املد  
التأسيس النهائي.

من فالو  نا ر إلى   : السنة املالاة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 
األعلى التي لبتدئ من لاريخ التسجال.
ملت ى  محاط،   : امل ر االجتماعي 
 8 الش ة  فارسففاا،  استرالاا  شارع 

الرباط.
املسير  : الساد  الحب�ضي أمانة.

التجاري  بالسجل  الت ااد  رقم 
.143917

212 P

STE EL HARATY TRANS
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : COOPERATIVE
 HSINIA SOUK TLET EL GHARB
بتاريخ عرفي  ع د   بم ت�ضى 
ال انفن  عضع   2020 مارس   3
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
املحدعد  باملحكمة االبتدائاة بسفق 
بتاريخ عاملسجل  الغرب   األربعاء 
قد لم تغاير مسير   2020 مارس   18
اللطاف  عبد  الساد  من  الشركة 

اسماد  إلى الساد  ماريا عبداالعي.

بكتابة  ال انفني  اإل داع  لم  عقد 

بسفق  االبتدائاة  باملحكمة  الضبط 

األربعاء الغرب لحت رقم 2020/196 

بتاريخ 2  فناف 2020.

213 P

STE WEKISMART

SARL

RC : 31489

لأسيس شركة
العام الجمع  قرار   بم ت�ضى 

13 مارس 2020 لم إنشاء شركة دات 

بالخصائص  املحدعد   املسؤعلاة 

التالاة :

التسماة : WEKISMART ش.م.م.

باع   - الصاالت   : النشاط 

عاألجهز   الهفالف  معدات  عشراء 

االلكترعناة - أشغال متعدد  .

الفحد   لجزئة   : االجتماعي  امل ر 

الثاني  الطابق   884 رقم   E بلفك 

العافن.

من لاريخ  سنة ابتداء   99  : املد  

التأسيس.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

مفزعة  حصة   1000 على  م سمة 

كالتالي :

 350 زائر   بن  رضفان  الساد 

حصة.

الساد عبد الكبير ابف الدرهم 300 

حصة.

 350 نشاط  هللا  عبد  الساد 

حصة.

التساير : لم تعاين الساد رضفان 

غير  ملد   للشركة  كمسير  زائر   بن 

محدعد .

اإل داع  لم   : ال انفني  اإل داع 

بالعافن  االبتدائاة  باملحكمة 

رقم  لحت   2020 مارس   18 بتاريخ 

.2020/785

214 P
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 STE AFRIQUE

INNOVATION
SARL AU

RC : 31721

لأسيس شركة
16  فناف  بتاريخ  بالعافن  لم 

شركة دات املسؤعلاة  إنشاء   2020

املحدعد  بشريك عحاد بالخصائص 

التالاة :

 AFRIQUE  : التسماة 

INNOVATION

أعمال   - أشغال البناء   : النشاط 

متعدد .

 95 رقم  ب عة   : االجتماعي  امل ر 

الحي الصناعي املر�ضى العافن.

من لاريخ  سنة ابتداء   99  : املد  

التأسيس.

 1.000.000  : الشركة  رأسمال 

حصة   10000 على  م سمة  درهم 

مفزعة كالتالي :

 10000 احمد  طدريفي  الساد 

حصة.

الساد  تعاين  لم   : التساير 

ملد   للشركة  احمد كمسير  طدريفي 

غير محدعد .

اإل داع  لم   : ال انفني  اإل داع 
بالعافن  االبتدائاة  باملحكمة 

رقم  لحت   2020 16  فناف  بتاريخ 

.2020/963

215 P

 STE SAHARA MODERNE

GROUPE
SARL AU

RC : 30347

لأسيس شركة
6  نا ر  بتاريخ  بالعافن  لم 

شركة دات املسؤعلاة  إنشاء   2020

املحدعد  بشريك عحاد بالخصائص 

التالاة :

 SAHARA MODERNE : التسماة

 GROUPE

النشاط : أشغال النجار  - أعمال 

متعدد .

العراق  شارع   : االجتماعي  امل ر 

الصناعي  الحي   55 رقم   الحزام) 

العافن.

من لاريخ  سنة ابتداء   99  : املد  

التأسيس.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

مفزعة  حصة   1000 على  م سمة 

كالتالي :

الشرفي  محمد  سادي  الساد 

1000 حصة.

التساير : لم تعاين الساد سادي 

ملد   للشركة  كمسير  الشرفي  محمد 

غير محدعد .

اإل داع  لم   : ال انفني  اإل داع 

بتاريخ  بالعافن  االبتدائاة  باملحكمة 

6  نا ر 2020 لحت رقم 2020/25.

216 P

STE SN2SE
SARL AU

RC : 31259

لأسيس شركة
مارس   9 بتاريخ  بالعافن  لم 

شركة دات املسؤعلاة  إنشاء   2020

املحدعد  بشريك عحاد بالخصائص 

التالاة :

SN2SE : التسماة

الهفالف  علفزيع  باع   : النشاط 

السلع،  علفزيع  عمعداتها  الن الة 

األجهز  املنزلاة عاإللكترعناة.

الففاق  مد نة   : االجتماعي  امل ر 

الثالث  الطابق   302 رقم   D بلفك 

العافن.

من لاريخ  سنة ابتداء   99  : املد  

التأسيس.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

م سمة  حصة   1000 على  م سمة 

كالتالي :

 1000 لفريد  املنعم  عبد  الساد 

حصة.

الساد تعاين  لم   :  التساير 
عبد املنعم لفريد كمسير للشركة ملد  

غير محدعد .
اإل داع  لم   : ال انفني  اإل داع 
بتاريخ بالعافن  االبتدائاة   باملحكمة 
9 مارس 2020 لحت رقم 2020/655.
217 P

STE NACIRI ABORD
SARL AU

RC : 13573
لأسيس شركة

مارس   28 بتاريخ  بالداخلة  لم 
شركة دات املسؤعلاة  إنشاء   2019
املحدعد  بشريك عحاد بالخصائص 

التالاة :
NACIRI ABORD : التسماة

لصد ر   - عامة  لجار    : النشاط 
عاستيراد.

امل ر االجتماعي : حي االمل 1 بلفك 
29 رقم 7 الداخلة عاد الذهب. 

من لاريخ  سنة ابتداء   99  : املد  
التأسيس.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
م سمة  حصة   1000 على  م سمة 

كالتالي :
 1000 الناصري  عثمان  الساد 

حصة.
الساد تعاين  لم   :  التساير 
عثمان الناصري كمسير للشركة ملد  

غير محدعد .
اإل داع  لم   : ال انفني  اإل داع 
 باملحكمة االبتدائاة بالداخلة بتاريخ
رقم  لحت   2019 مارس   28

.2020/332
218 P

SOCIETE COSAMI
SARL

لأسيس شركة
بتاريخ عرفي  ع د   بمفجب 
18 ماي 2020 لم لأسيس شركة دات 

املميزات التالاة :
 SOCIETE COSAMI  : التسماة 

SARL

دات  شركة   : ال انفني  الشكل 
مسؤعلاة محدعد .

امل ر : شارع مزعار رقم 285 سفلي 
العافن املغرب.

نجار    : االجتماعاة  النشاطات 
الخشب االملنافم اللدائن.

الرأسمال : 100.000 درهم قسم 
لكل  درهم   100 حصة،   1000 إلى 

عاحد .
عبد  الساد  إلى  يعهد   : التساير 

ال ادر االكحل.
باملحكمة  لم  ال انفني  اإل داع 
ماي   22 بتاريخ  بالعافن  االبتدائاة 

2020 لحت رقم 2133/20.
219 P

الشركة االئتماناة للتساير عالحسابات
 Société Fiduciaire Comptable et de

Gestion
 FIDEL - GESTION SARL AGREE PAR

L’ETAT

STE TRANS ROUTE 67
SARL

بتاريخ عرفي  ع د   بم ت�ضى 
بمفجبه  لم   2017 أغسطس   22
انت ال م ر الشركة السالفة الذكر 
إلى مد نة الصخيرات لمار  رقم 212 

ش ة رقم 5 لجزئة عين الحاات.
لم اإل داع ال انفني لدى املحكمة 
أكتفبر   30 بالرباط  فمه  التجارية 

2017 لحت رقم 6149.

P 219 مكرر 

 DIANORA CONSULTING &
SUPPORT

شركة دات مسؤعلاة محدعد 
شريك عحاد

رأسمالها : 10.000 درهم
م رها االجتماعي : شارع فال أعالد 

عمير ع32 شارع عاد بهت أكدال
الرباط

للجمعاة  عرفي  محضر  على  بناء 
في املؤرخة  االستثنائاة   العمفماة 

 DIANORA 2 سبتمبر 2019 لشركة
 CONSULTING & SUPPORT
محدعد   مسؤعلاة  دات  شركة 
شريك عحاد، دات رأسمال 10.000 
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ن ل  الفحاد  الشريك  قرر  درهم، 

امل ر االجتماعي من 12 شارع صابري 

بفجمعة الطابق األعل الش ة 6 الدار 

الباضاء، إلى العنفان التالي شارع فال 

أعالد عمير ع32 شارع عاد بهت أكدال 

الرباط.

النظام  من   4 البند  تعد ل  لم 

األسا�ضي عف ا لذلك.

املحكمة  في  ال انفني  اإل داع  لم 

مارس   10 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2020 لحت الرقم 1660.
الستخراج عدكر

املسير

220 P

 JAMAL EL IDRISSI ET

ASSOCIES JEIA

SARL

شركة دات مسؤعلاة محدعد 

رأسمالها : 100.000 درهم

م رها االجتماعي : 74، شارع عاد 

زيز، رقم 4، أكدال، الرباط

للجمعاة  عرفي  محضر  على  بناء 

في املؤرخة  االستثنائاة   العمفماة 

 JAMAL لشركة   2020 أبريل   15

 EL IDRISSI ET ASSOCIES JEIA

محدعد ،  مسؤعلاة  دات  شركة 

قرر  درهم،   100.000 رأسمال  دات 

 JAMAL EL الشركاء تغاير اسم شركة

 JAMAL إلى  IDRISSI ET ASSOCIES

EL IDRISSI ET ASSOCIES JEIA

النظام  من   1 البند  تعد ل  لم 

األسا�ضي عف ا لذلك.

املحكمة  في  ال انفني  اإل داع  لم 

16  فناف  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2020 لحت الرقم 1836.
الستخراج عدكر

املسير

221 P

مكتب املستشار
37، زن ة جبل لازكا، رقم 1، أكدال، الرباط

الهالف : 05.37.77.50.71

البر د اإللكترعني :

aloumstachar@menara.ma

شوراكا صونطي وورماسيون
SHURAKA SANTE FORAMTION

SSF - SARL

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 
املحدعد  

بمفجب ع د عرفي بتاريخ 18 ماي 

األسا�ضي  ال انفن  عضع  لم   ،2020

لشركة دات الخصائص التالاة :

دات  شركة   : ال انفني  الشكل 

املسؤعلاة املحدعد .

صفنطي  »شفراكا   : االسم 

 SHURAKA SANTE ففرماسافن« 

.SSF باختصار FORAMTION

املد  : 99 سنة ابتداء من تسجاله 

في السجل التجاري.

االستشار  في   : الهدف االجتماعي 

الخدمات الصحاة عالتدريباة.

امل ر االجتماعي : 4، شارع عاد زيز، 
أكدال،   ،7 رقم  الخامس،  الطابق 

الرباط.
رأس املال : 20.000 درهم م سم 

م سمة  اجتماعاة  حصة   200 إلى 

كما  لي :

جان  باير  للساد  سهم   100

فرن�ضي  برلران،  جاك  غابريال 

سبتمبر   23 مفالاد  من  الجنساة، 

1957، عالحامل لبطاقة اإلقامة رقم 

AO96961D، عم ام في الرباط، 30، 
زن ة ب افات، لجزئة املنظر الجمال، 

السفي�ضي.
100 سهم للساد برعنف باير ماري 

برلران، فرن�ضي الجنساة، من مفالاد 

حامل لجفاز سفر   ،1961 15  نا ر 

عامل ام   ،AD9664217 رقم  فرن�ضي 

ابراهام،  سادي  شارع   ،99 رقم  في 

06130 كراص فرنسا.

: الساد باير جان غابريال  اإلدار  
جاك بيرلراند عالساد برعنف باير ماري 

بيرلراند.

املحكمة   : ال انفني  اإل داع 

التجارية بالرباط لحت رقم 143949 

بتاريخ 17  فناف 2020.

222 P

AL ISTICHARYA CONSULTING SARL

BOUZNIKA

O LAC BINAYATE
SARL

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد 

بم ت�ضى ع د عرفي مؤرخ بتاريخ 

فالو  فناف 2020، لم لأسيس شركة 

باملفاصفات  املسؤعلاة  محدعد  

التالاة :

 O LAC BINAYATE  : التسماة 

SARL

امل ر االجتماعي : مجمفعة الت دم 

ج ه 2-17 الطابق 2 سادي البرنف�ضي 

الدار الباضاء.

الهدف االجتماعي : منعش ع اري.

 100.000 في  محدد  الرأسمال 

حصة  1000 على  م سمة   درهم 

كما  لي :

الساد حرمة امين 500 حصة.

الساد  لطافة ريضا 250 حصة.

الساد  دناا حرمة 250 حصة.

املد  : 99 سنة من لاريخ لأسيسها.

التساير : حرمة امين.

املحكمة   : ال انفني  اإل داع 
التجارية الدار الباضاء، سجل لجاري 

رقم 461605.

223 P

KUFI EZZAHRA
SARL AU Sigle KE

التأسيس
محدعد   شركة  لأسيس  لم 

املسؤعلاة دات املفاصفات التالاة :

 KUFI EZZAHRA  : التسماة 

SARL AU ش.م.م.م.ع.

امل ر : شارع مفالي رشاد، العمار  

7، الش ة 10، حسان، الرباط.

املطعمة   : التجاري  النشاط 

املفاد  في  عالتصد ر  عاالستيراد 

الغذائاة عالتجار  العامة.

درهم   100.000  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  م سمة 

كاملة  حملها  مؤد ات  درهم   100

 EDAKKU PARAMBAN الساد 

.KUNHEEDU

املد  : 99 سنة.

 MR. EDAKKU  : التساير 

ملد    PARAMBAN KUNHEEDU

غير محدعد .

بالسجل  لم   : ال انفني  اإل داع 

التجاري للمحكمة التجارية بالرباط 

7  فناف  بتاريخ   143953 لحت رقم 

.2020

224 P

AMBIANCE ET STYLE
ش.م.م

دات رأسمال   در ب 100.000 

درهم

امل ر االجتماعي : زاعية شارع ع بة

عزن ة عاد فاس عمار  رقم 2

ش ة رقم7 أكدال الرباط

مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

لم   2020 مارس   12 بتاريخ  بالرباط 

للشركة،  األسا�ضي  ال انفن  إنشاء 

عالتي لتصف كما  لي :

الصفة ال انفناة : شركة محدعد  

املسؤعلاة.

 AMBIANCE ET STYLE  : اسمها 

SARL

هدفها :

الباع عالتسفيق عالتفزيع :

أدعات الد كفر عاألعمال الفناة.

األثاث الداخلي.

األثاث املكتبي.

أثفاب املفرعشات.

أعمال الزخرفة عالحرف الادعية.

د كفر الحد  ة.

أحجار الد كفر.
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النبالات عالشجيرات.

زهفر اصطناعاة.

إكسسفارات لزياناة.

مستلزمات علركابات اإلضاء .

جماع معدات الد كفر عالبناء.

باع املعدات املكتباة عالكمبافلر.

الحراسة  أنظمة  علركاب  باع 

عاملراقبة.

باع املعدات املتعل ة بتكنفلفجاا 

املعلفماات عأعمال شبكة الهالف.

استيراد.

التفاعض.

زاعية شارع ع بة عزن ة   : م رها 

 7 ش ة رقم   2 عاد فاس عمار  رقم 

أكدال الرباط.

سنة لبتدئ من  فم   99  : أمدها 

التأسيس.

درهم   100.000  : رأسمالها 

فئة  من  حصة   1000 إلى  م سمة 

درهم للحصة الفاحد  مفزعة   100

بين الشركاء على الشكل التالي :

الساد بن الشريف الفدغيري بدر 

500 حصة.

 500 دحماني  ريم  سار   الساد  

حصة.

إدارتها :  د ر الشركة :

الساد بن الشريف الفدغيري بدر.

من  لبتدئ   : االجتماعاة  السنة 

فالو  نا ر علنتهي في متم شهر ديسمبر 

من كل سنة.

:   تطع من األرباح  لفزيع األرباح 

االحتااط  أجل  من   %5 الصافاة 

الباقي من األرباح الصافاة  ال انفني. 

حسب  املشاركين  على  لفزع 

املبالغ املحتفظة  الحصص باستثناء 

املخصصة  أع  املتتالاة  للسنفات  بها 

لالحتااطات حسب قرارات الشركاء.

التجاري  بالسجل  الت ااد  رقم 

بالرباط  لحت رقم 143865.

225 P

 SOCIAL PERFORMANCE

CONSULTING
SIGLE SPC

ش.م.م

دات رأسمال   در ب 100.000 

درهم

امل ر االجتماعي : 15، شارع األبطال

ش ة رقم 4، أكدال، الرباط

مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

لم   2020 مارس   13 بتاريخ  بالرباط 

للشركة،  األسا�ضي  ال انفن  إنشاء 

عالتي لتصف كما  لي :

الصفة ال انفناة : شركة محدعد  

املسؤعلاة دات شريك عحاد.

 SOCIAL  : اسمها 

 PERFORMANCE CONSULTING

- SPC

هدفها :

عاالستشارات  التدريب  لففير 

أع  املنظمات  لجماع  عالخدمات 

مجال  عن  النظر  بغض  الشركات 

أع  عامة  هائة  عأي  عاألفراد  عملها 

شبه عامة بغض النظر عن الهاكل 

ال انفني.

األنشطة  جماع  علطفير  إدار  

بجماع  الفساطة  بمجال  املتعل ة 

أشكاله.

استشارات التطفير التنظامي، عال 

ساما من خالل عضع خطط التنماة 

عخطط العمل االسترالاجاة.

أع  منظمته  إدار   في  املد ر  دعم 

اإلدار   لفقعات  عإنتاج  شركته، 

عنشاط مراقبة املعلفمات في الفقت 

الح ا ي.

عالتدريب  املشفر   ل د م 

مجاالت  في  عمفظفيهم  للمد رين 

عاإلدار   البشرية  عاملفارد  اإلدار  

عالتسفيق.

استشارات األعمال عاالستشارات 

اإلدارية األخرى.

االلصال عالتنماة االجتماعاة.

فهم جاد للتحد ات عاسترالاجاة 

التنماة املستدامة.

التنماة  في  املساهمة  في  التدخل 
االقتصاد ة عاالجتماعاة.

التفاعض.
م رها : 15، شارع األبطال، ش ة 

رقم 4، أكدال، الرباط.
سنة لبتدئ من  فم   99  : أمدها 

التأسيس.
درهم   100.000  : رأسمالها 
فئة  من  حصة   1000 إلى  م سمة 
درهم للحصة الفاحد  منحت   100

جماعها للساد محمد خبر.
الساد  الشركة  :  د ر  إدارتها 

محمد خبر.
من  لبتدئ   : االجتماعاة  السنة 
فالو  نا ر علنتهي في متم شهر ديسمبر 

من كل سنة.
:   تطع من األرباح  لفزيع األرباح 
االحتااط  أجل  من   %5 الصافاة 
الباقي من األرباح الصافاة  ال انفني. 
حسب  املشاركين  على  لفزع 
املبالغ املحتفظة  الحصص باستثناء 
املخصصة  أع  املتتالاة  للسنفات  بها 
لالحتااطات حسب قرارات الشركاء.

التجاري  بالسجل  الت ااد  رقم 
بالرباط 143863.

226 P

 A.F. FOURNITURES DE
CONFECTION

Sigle : A2FC
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
امل ر االجتماعي : شارع ابن البناء

رقم 807 مكرر لجزئة رقم 69
الحي الصناعي سادي إبراهام فاس

رقم السجل التجاري : 35315
رفع رأسمال

بم ت�ضى محضر الجمع العام غير 
العادي املنع د بفاس بتاريخ 10 فبرا ر 
فبرا ر   17 بتاريخ  عاملسجل   2020
قرر   ،RE : 4971 لحت رقم   ،2020
 A.F. FOURNITURES شركاء شركة 
DE CONFECTION ش.م.م ما  لي :

رفع رأسمال الشركة من 750.000 
درهم إلى 2.500.000 درهم بفاسطة 

الحساب الجاري للشريك.

بمصلحة  ال انفني  اإل داع  لم 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

لحت   2020 أبريل   4 بتاريخ   بفاس 

رقم 020/1255.
بمثابة م تطف عباان

227 P

STE LESHOPBYBADR
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

دات الشريك الفحاد

رأس مال ب امة 100.000 درهم

لأسيس شركة
 27 بتاريخ  املؤرخ  الع د  حسب 
ال انفن  صااغة  لمت   2020  نا ر 

املسؤعلاة  دات  للشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  املحدعد  

خصائصها كالتالي :

 STE LESHOPBYBADR  : االسم 

.SARL AU

األر�ضي  الدعر   : االجتماعي  امل ر 

رقم 9 سفق الجلد طريق سادي عبد 

العزيز مراكش.

في  الشركة  تهدف   : األهداف 

املغرب أع الخارج إلى ما  لي :

عمفاد  منتجات  عشراء  باع 

للصناعة الت لاد ة.

بائع بالت ساط  السلع الجلد ة، 

بازار، السلع املستعملة).

عاملفاد  النحاس  منتجات  لجار  

التذكارية.

بازار بالت ساط.

لجار  عامة.

م اعلة في تساير الخدمات.

استيراد علصد ر.

لجارية  عملاة  كل  عام  بشكل 

عملاة  كل  أع  مالاة  أع  صناعاة  أع 

مرلبطة باملن فالت أع الع ارات، دت 

طابع بااني عليس لحد دي،لم تعاين 

عناصره املختلفة  مكن أن لكفن لها 

عالقة مباشر  أع غير مباشر  بهدف 

الشركة أع قابلة بأن تسهل لفسعها 

علطفرها.

مدتها : 99 سنة.
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رأسمالها : 100.000 درهم مفزعة 

على 1000 حصة من فئة 100 درهم 

لكل حصة لابعة مفزعة على الشكل 

التالي :

الساد بدر املاطي : 1000 حصة.

: تسير الشركة من طرف  التساير 

الشريك الفحاد الساد بدر املاطي.

فالو  من  ابتداء   : املالاة  السنة 

 نا ر من كل سنة إلى غا ة 31 ديسمبر 

من نفس السنة.

باملركز  ال انفني  اإل داع  لم 

 9 الجهفي لالستثمار بمراكش بتاريخ 

 فناف 2020 لحت رقم 113345.

228 P

STE NB ALUM
بم ت�ضى ع د مؤرخ لم لأسيس 

شركة لحمل الخصائص اآللاة :

دات  شركة   : ال انفني  الشكل 

املسؤعلاة املحدعد .

.NB ALUM التسماة : انبي ألام
زن ة   SCE6 عمار    2 رقم   : امل ر 

جد  - الرباط.

النشاط : نجار  األملانافم.

رأسمال : 100.000 درهم.

ععبد  الناصري  جفاد   : املسير 

الغني بن الزين.

املد  : 99 سنة.

التجارية  باملحكمة  اإل داع  لم 
التجاري  السجل  رقم  بالرباط 

.143569

229 P

STE DIYAR YAHIA
شركة محدعد  املسؤعلاة

دات شريك عحاد

 20 بتاريخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

شركة  شريك  قرر   2020 فبرا ر 

DIYAR YAHIA SARL AU ما  لي :

حصة عالتي هي في   1000 لففيت 

ملك الساد رشاد كرم لفائد  الساد 

بفريال عبد االله.

بفريال  االله  عبد  الساد  تعاين 

مسير للشركة.

اإلداري  التفقاع  حق  إسناد 
االله  عبد  الساد  لفائد   عالبنكي 

بفريال.
تغيري البندين 6، 7 و43 من القانون 

األسايس.

اإليداع القانوين : تم اإليداع القانوين 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

تحت   2020 مارس   12 بتاريخ  بأكادير 

رقم 89922.
للخالصة عالتذكير

230 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW
B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05.28.81.96.40

STE HORTICOLAS SEVILLA
SARL AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد 
بشريك عاحد

لأسيس
1 -  بم ت�ضى ع د عرفي بتاريخ 8 
ببافكرى حررت قفانين   فناف 2020 
محدعد   مسؤعلاة  دات  شركة 

بشريك عاحد خصائصها كالتالي :
 STE HORTICOLAS  : االسم 

.SEVILLA
األهداف : االستغالل الفالحي.

الففاكه  علصد ر  استيراد 
عالخضر.

شارع عالل بن   : امل ر االجتماعي 
6 بافكرى اشتفكة آ ت  عبد هللا رقم 

باها.
من لاريخ  سنة ابتداء   99  : املد  

التأسيس النهائي.
في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
إلى  م سم  درهم   100.000 مبلغ 
1000 حصة بثمن 100 درهم للفاحد 

مفزع كالتالي :
انخال  نرانخفا  سابااا  الساد 

نا ين : 1000 حصة.
املجمفع : 1000 حصة.

فالو  من  لبتدئ   : املالاة  السنة 
كل  من  ديسمبر   31 في  علنتهي   نا ر 

سنة.
الشركة  بتساير  :   فم  التساير 
سابااا  الساد  محدعد   غير  عملد  

نرانخفا انخال نا ين.

اإلمضاءات  لكفن   : اإلمضاءات 

سابااا  لساد  عالبنكاة  االجتماعاة 

نرانخف انخال نا ين.

لم اإل داع   : اإل داع ال انفني   -  2

باملحكمة  الضبط  بكتابة  ال انفني 

االبتدائاة بانزكان ب 16  فناف 2020 

لحت رقم 630.

231 P

STE P4 SERVICE
SARL

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

بتاريخ  عرفي  ع د   بم ت�ضى 

شركة  لأسيس  لم   2020 2  فناف 

محدعد  خصائصها  مسؤعلاة  دات 

كالتالي:

.STE P4 SERVICE : التسماة

 TRAVAUX DIVERS  : الهدف 

.OU CONSTRUCTIONS

 1700 رقم   : االجتماعي  امل ر 

سكتفر 2 زردال الغرباة أبي ال نادل 

- سال.

 20.000  : الشركة  مال  رأس 

حصة قامة   200 درهم م سمة إلى 

لحريرها  لم  درهم   100 عاحد   كل 

بالكامل مفزعة كما  لي :

 100  : الزديهري  حماد  الساد 

حصة.

 100  : محمد  االدري�ضي  الساد 

حصة.

املد  : 99 سنة.

الساد  تعاين  لم   : التساير 

لبطاقة  الحامل  حماد  الزديهري 

 AB 151909 التعريف الفطناة رقم 

الحامل  محمد  االدري�ضي  عالساد 

 AB رقم  الفطناة  التعريف  لبطاقة 

مسير ن للشركة ملد  غير   241562

محدعد .

بالسجل  الشركة  تسجال  لم 

بسال  االبتدائاة  للمحكمة  التجاري 

لحت رقم 31379.

232 P

STE BCHR STATION
SARL AU

RC : 31379
 لأسيس شركة

مارس   11 بتاريخ  بالعافن  لم 
شركة دات املسؤعلاة  إنشاء   2020
املحدعد  بشريك عحاد بالخصائص 

التالاة :
.STE BCHR STATION : التسماة
 - باع   - محطة الفقفد   : النشاط 

شراء علفزيع الفقفد عمشت اله.
الفحد   لجزئة   : االجتماعي  امل ر 

بلفك E  رقم 884 العافن.
من لاريخ  سنة ابتداء   99  : املد  

التأسيس.
درهم   100.000  : املال  رأس 
مفزعة  حصة   1000 على  م سمة 

كالتالي :
 1000  : بفشار  الحسين  الساد 

حصة.
الساد  تعاين  لم   : التساير 
الحسين بفشار كمسير للشركة ملد  

غير محدعد .
اإل داع  لم   : ال انفني  اإل داع 
بالعافن  االبتدائاة  باملحكمة 
رقم  لحت   2020 مارس   11 بتاريخ 

.2020/723
233 P

STE O-2A - FISH
SARL AU

رأسمالها : 10.000.000 درهم
م رها : الطابق األعل رقم 759 
مجمفعة د لجزئة الفحد  العافن

تعد الت قانفناة
الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 
بتاريخ 9  فناف 2020 لمت املصادقة 

على ما  لي :
العنفان  إلى  امل ر االجتماعي  ن ل 
اآلتي : ب عة رقم 136 الحي الصناعي  

املر�ضى العافن.
كما  االجتماعي  الغرض  لفساع 
ن ل   - لثمين املنتجات البحرية   :  لي 

األشخاص.
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اإل داع  لم   : ال انفني  اإل داع 
بالعافن  االبتدائاة  باملحكمة 

رقم  لحت   2020 17  فناف  بتاريخ 

.2020/982

234 P

 STE SABAMOU
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

م رها : شارع محمد الخامس 
الطابق  األعل رقم 1 ففق التجاري 

عفا بنك العافن

تعد الت قانفناة
 15 بتاريخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

من  املصادقة  لمت   2020  فناف 

طرف الشركاء على ما  لي :

لم   : اجتماعاة  حصص  لففيت 

 100 ب امة  حصة   1000 لففيت 

درهم للفاحد  كما  لي :

لصالح  ناصر  سعاد  الساد  من 

الساد ابراهام حمفنف.

من  الشركة  رأسمال  في  الزيد  

 1.000.000 إلى  درهم   100.000

درهم.

ابراهام  الساد  تعاين   : التساير 

غير  ملد   للشركة  كمسير  حمفنف 

محدعد .

اإل داع  لم   : ال انفني  اإل داع 
بالعافن  االبتدائاة  باملحكمة 

رقم  لحت   2020 17  فناف  بتاريخ 

.2020/992

235 P

STE BIOMRILEC
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

دات الشريك الفحاد

لأسيس
لبعا لع د عرفي مؤرخ في 3 فبرا ر 

2020 مسجل ببن سلامان في 6 فبرا ر 

التأسي�ضي  ال انفن  عضع  لم   2020

دات  املسؤعلاة  محدعد   لشركة 

الخاصاات  دات  الفحاد  الشريك 

التالاة :

الشركة  لأخذ   : التسماة 
محدعد   شركة   BIOMRILEC

املسؤعلاة دات الشريك الفحاد.
التركابات  أعمال   : الهدف 
الكهربائاة، مختلف األعمال أو البناء.
املقر  يقع   : االجتماعي  املقر 
 711 رقم   : في  للشركة  االجتماعي 
الثاني تجزئة شمس املدينة  الطابق 

بن سليمان.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة.
 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 
1000 حصة من  درهم مقسمة على 
الواحدة  للحصة  درهم   100 قيمة 
وتمثل كلها حصص نقدية قدمت إلى 

الشركة من طرف :
العمري عبد هللا : 1000 حصة.

املجموع : 1000 حصة.
عين بمقت�ضى القانون   : التسيير 
غير  ملدة  مسير  للشركة  األسا�ضي 
هللا  عبد  العمري  السيد  محدودة 
التعريف  لبطاقة  لبطاقة  الحامل 

.TA 80164 الوطنية رقم
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
ببن  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 2020 يونيو  فاتح  بتاريخ  سليمان 
السجل  رقم  تحت   204 رقم  تحت 

التجاري 6187.
236 P

شركة ائتماناة

شركة سوويكاس
ش.م.م.

STE SOFIGAS SARL
رقم 38 إقامة جنان عالل شارع 

طارق بن زياد - لمار 
شركة دات مسؤعلاة محدعد 

ش.م.م.
لأسيس

 21 بتاريخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 
سبتمبر 2018 بتمار ، حاث لم عضع 
التأسي�ضي لشركة محدعد   ال انفن 

املسؤعلاة ش.م.م مميزاتها كالتالي :
شركة   : الشكل ال انفني للشركة 

محدعد  املسؤعلاة ش.م.م.

مرعى  طفب  شركة   : التسماة 

.TOP MAROUA

قاعة   - م هى   : الهدف االجتماعي 

شاي.

إقامة مجمفعة   : امل ر االجتماعي 

الحمد 6 عمار  5 رقم 17 - عين عتاق 

- لمار .

مد  الشركة : 99 سنة.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

إلى  م سمة  درهم   100.000 مبلغ 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

عحررت  اكتتبت  الفاحد   للحصة 

كلها من طرف :

 500  : الساد مصطفى ال ابفس 

حصة ب امة 50.000 درهم.

 500  : الفتو  أبف  أحمد  الساد 

حصة ب امة 50.000 درهم.

مصطفى  الساد    : التساير 

ال ابفس يعتبر مسير الشركة ملد  غير 

محدعد .

من  لبتدئ   : االجتماعاة  السنة 

فالو  نا ر إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

اإل داع  لم   : ال انفني  اإل داع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  ال انفني 

 2927 رقم  لحت  بتمار   االبتدائاة 

بتاريخ 26 ديسمبر 2019.
عن النسخة عالنص

سففاكاس

237 P

STE EXTINC
SARL

شركة دات مسؤعلاة محدعد 

رأسمالها : 300.000 درهم

آ ت اعزيز جماعة اغبالف قااد  

بفماة مادلت

في  محرر  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

عضع   2020 ماي   4 بتاريخ  مادلت 

دات  لشركة  األسا�ضي  ال انفن 

عحاد  شريك  محدعد   مسؤعلاة 

 EXTINC SARL شركة  اسم  لحمل 

ش.م.م. خصائصها كالتالي :

غرض الشركة :

أع  املختلفة  األشغال  في  م اعل 

البناء.

كراء اآللاات.

: آ ت اعزيز جماعة  امل ر الرئي�ضي 

اغبالف قااد  بفماة مادلت.

من  فم  ابتداء  سنة   99  : املد  

تسجالها في السجل التجاري.

 300.000  : االجتماعي  الرأسمال 

حصة مبلغ   3000 درهم  ن سم إلى 

كل حصة 100 درهم.

إدار  الشركة : ستسير الشركة من 

طرف الساد اعرحف غازي.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

16  فناف  بتاريخ  مادلت  االبتدائاة 

2020 لحت رقم 2020/75 بالسجل 

التجاري رقم 2379.
ملخص قصد النشر

املسير

238 P

STE GARD FORDING
SARL AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد 

شريك عحاد

رأسمالها : 100.000 درهم

دعار آ ت ناصر ا تزار  مادلت

محرر  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

 2020 ماي   4 بتاريخ  مادلت  في 

لشركة  األسا�ضي  ال انفن  عضع 

شريك  محدعد   مسؤعلاة  دات 

 GARD شركة  اسم  لحمل  عحاد 

ش.م.م.   FORDING SARL AU

خصائصها كالتالي :

غرض الشركة :

الحراسة عخدمات الصاانة.

ناصر  آ ت  دعار   : الرئي�ضي  امل ر 

ا تزار  مادلت.

من  فم  ابتداء  سنة   99  : املد  

تسجالها في السجل التجاري.

 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 

حصة مبلغ   1000 درهم  ن سم إلى 

كل حصة 100 درهم.
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إدار  الشركة : ستسير الشركة من 

طرف الساد جفاد حساني.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

15  فناف  بتاريخ  مادلت  االبتدائاة 

2020 لحت رقم 2020/73 بالسجل 

التجاري رقم 2377.
ملخص قصد النشر

املسير

239 P

STE VILLA MIDELT
SARL

شركة دات مسؤعلاة محدعد 

رأسمالها : 100.000 درهم

رقم 01 شارع الفرابي الساحة 

الخضراء  - مادلت

في  محرر  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

عضع   2020 مارس   2 مادلت بتاريخ 

دات  لشركة  األسا�ضي  ال انفن 

مسؤعلاة محدعد  لحمل اسم شركة 

VILLA MIDELT ش.م.م. خصائصها 

كالتالي :

غرض الشركة :

فندق.

مطعم.

لنظام الحفالت.

شارع   01 رقم   : الرئي�ضي  امل ر 

الفرابي الساحة الخضراء  - مادلت.

من  فم  ابتداء  سنة   99  : املد  

تسجالها في السجل التجاري.

 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 

حصة مبلغ   1000 درهم  ن سم إلى 

كل حصة 100 درهم.

إدار  الشركة : ستسير الشركة من 

طرف الساد طابي علفي محمد.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

15  فناف  بتاريخ  مادلت  االبتدائاة 

2020 لحت رقم 2020/72 بالسجل 

التجاري رقم 2375.
ملخص قصد النشر

املسير

240 P

STE MIDELT ENERGIE
SARL AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد 
رأسمالها : 1.100.000 درهم

لجزئة كصباعي مامالل  - مادلت

العام  الجمع  محضر  بم ت�ضى 

 2020 ماي   19 بتاريخ  االستثنائي 

 STE لشركة  الفحاد  الشريك  قرر 

ش.م.م.    MIDELT ENERGIE SARL

ما  لي :

االجتماعي  الرأسمال  من  الرفع 

 STE MIDELT ENERGIE لشركة 

 100.000 مبلغ  من  ش.م.م.   SARL

درهم إلى 1.100.000 درهم أي بمبلغ 

عدلك  مكتتبة  درهم   1.000.000

 100 ب امة  حصة   10.000 بإنشاء 

درهم للحصة.

تغاير الفصلين السادس عالسابع 

من ال انفن األسا�ضي للشركة كما  لي :

الفصل السادس الجد د :

الرأسمال  من  للرفع  لبعا  

االجتماعي أصبو الرأسمال االجتماعي 

كما  لي :

الساد بفهتيت حمف : 1.100.000 

درهم.

الفصل السابع الجد د :

حدد الرأسمال االجتماعي في مبلغ 

 11000 درهم مفزع إلى   1.100.000

درهم   100 ب امة  اجتماعاة  حصة 

عمخصصة  كلاا  محرر   للحصة، 

للشريك الفحاد  كما  لي :

 11000  : حمف  بفهتيت  الساد 

حصة.

املجمفع : 11000 حصة.

محمد  هرار  الساد  تعين 

مسيرا للشركة ملد  غير   UB19097

محدعد .

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

15  فناف  بتاريخ  مادلت  االبتدائاة 

2020 لحت رقم 2020/74 بالسجل 

التجاري رقم 1787.
ملخص قصد النشر

املسير

241 P

STE ARAB GREEN SERVICE
SARL

امل ر االجتماعي : 136 زن ة ال اهر  

كفمالراف 1 لمار 

إعالن تعد ل شركة
بمفجب محضر اجتماع الجمعاة 

 ARAB للشركة  العاد ة  غير  العامة 

 22 بتاريخ   GREEN SERVICE SARL

ماي 2020 ل رر :

فؤاد  الساد  حصص  لففيت 

 7500 ملفشاخ للساد معاش حسن 

حصة.

لففيت حصص الساد امراك�ضي 

جفاد  الغزعاني  للساد  لحفسين 

7500 حصة.

إلى   TAIBATI الشركة  اسم  تغاير 

.ARAB GREEN SERVICE

لمد د األنشطة :

التنظاف  الحدائق،  م اعالت 

عجماع الخدمات.

حسن  معاش  الساد  تعاين 

مد رين  جفاد  الغزعاني  عالساد 

محدعد   غير  لفتر   مشاركين 

عاست الة الساد امراك�ضي لحفسين.
التجاري  السجل  إ داع  لم 

باملحكمة التجارية لحت رقم 90593 

بتاريخ 11  فناف  2020.

242 P

STE AMSIR TRANS
SARL AU

امل ر االجتماعي : الرباط أكدال زن ة 

جبل لازكا العمار  37 الش ة 13

إعالن تعد ل شركة
بمفجب محضر اجتماع الجمعاة 

 AMSIR العامة غير العاد ة للشركة 

ماي   25 بتاريخ   TRANS SARL AU

2020 ل رر :
طريق  عن  املال  رأس  زياد  

 2.000.000 املساهمات العاناة من 

درهم  اثنتي   12.000.000 درهم إلى 

أي زياد  ن د ة  عشر ملافن درهم) 

بمبلغ 10.000.000 درهم.

لمد د األنشطة :

أعمال الطرق.

 - الصرف الصحي   - مااه الشرب 

املفاسير.

إنشاء أعمال الري الرئيساة.

الزراعاة  املسارات  لطفير 

عالريفاة.

عصاانة  لأهال  عإعاد   فتو 

مسارات الغابات.

ن ل علفريد الركام.

ن ل عربة صهريج.

لأجير املعدات.

أعمال مختلفة.
التجاري  السجل  إ داع  لم 

رقم  لحت  التجارية  باملحكمة 

104051 بتاريخ 15  فناف 2020.

243 P

STE MIDELT IRRIGATION
SARL

شركة دات مسؤعلاة محدعد 

لأسيس
الذي  العرفي  الع د  إثر  على 

لم  أسفله،  الشركة  شركاء  عقعه 

لشركة  األساساة  ال فانين  عضع 

من  عالتي  محدعد   مسؤعلاة  دات 

خصائصها :

 STE  : االجتماعاة  التسماة 

.MIDELT IRRIGATION SARL

الدراسات  مكتب   : املفضفع 

األشغال  عاألبحاث،  عالتح ا ات 
طرق  املفاعضة،  للبناء،  أع  املختلفة 

لاجر  بالتن اط،  إ صال قنفات املاء 

اآلالت الفالحاة، أشغال التهائة.

 - أغبالف  مركز   : االجتماعي  امل ر 

مادلت.

املد  : 99 عاما.

الرأسمال : 40.000 درهم، مكفنة 

درهم   100 ب امة  حصة،   400 من 

للحصة مفزعة على الشكل التالي :

الساد رحف العالعي : 240 حصة.

 160  : العالعي  محمد  الساد 

حصة.
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للساد  التساير  أسند   : التساير 

رحف العالعي ملد  غير محدعد .

السنة املحاسباة : من فالو  نا ر 

إلى 31 ديسمبر.

اإل داع : لم اإل داع ال انفني لدى 

باملحكمة  التجاري  السجل  مصلحة 

رقم  لحت  بمادلت  االبتدائاة 

 2020 11  فناف  بتاريخ   2020/70

السجل التجاري رقم 2373.

244 P

STE QADIT
SARL AU

لأسيس شركة
عضع   2020 فبرا ر   18 لم بتاريخ 

قانفن منظم لشركة دات املسؤعلاة 

باملميزات  عحاد  بشريك  املحدعد  

التالاة :

 STE QADIT SARL  : التسماة 

.AU

الهدف :

م اعل في األشغال العامة أع البناء.

لاجر.

أعالد  دعار   : االجتماعي  امل ر 

العطاعية،  عاركي  إدريس،جماعة 

قلعة السراغنة.

سنة لبتدئ من لاريخ   99  : املد  

18 فبرا ر 2020.

الرأسمال االجتماعي : 1.000.000 

10.000 سهم من  درهم م سم على 

فئة 100 درهم مفزع كاآلتي :

 : ال اد ري  الد ن  نفر  الساد 

10.000 حصة.

من فالو  نا ر إلى   : السنة املالاة 

31 ديسمبر.

اإلدار  : تسير من طرف الساد نفر 

الد ن ال اد ري.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 16 السراغنة  فم  ل لعة  االبتدائاة 

 فناف 2020 لحت رقم 2020/103.

السجل التجاري رقم 4009.

245 P

STE EL ABBASY BTP
SARL

لأسيس شركة
عضع   2020 مارس   6 بتاريخ  لم 
قانفن منظم لشركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  باملميزات التالاة :
 STE EL ABBASY BTP : التسماة

.SARL
الهدف :

األشغال العامة أع البناء.
لاجر.

بائع الع اقير.
مفالي  دعار   : االجتماعي  امل ر 
قلعة  جفالة،  جماعة  صالح، 

السراغنة.
املد  : 99 سنة.

 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 
درهم م سم على 1000 سهم من فئة 

100 درهم مفزع كاآلتي :
 500  : العبا�ضي  زكرياء  الساد 

حصة.
الساد عبد الرزاق العبا�ضي : 500 

حصة.
من فالو  نا ر إلى   : السنة املالاة 

31 ديسمبر.
الساد  طرف  من  تسير   : اإلدار  

زكرياء العبا�ضي.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 12 السراغنة  فم  ل لعة  االبتدائاة 

 فناف 2020 لحت رقم 2020/92.
السجل التجاري رقم 3991.

246 P

 STE GLOBALE TRAVAUX
PUBLICS

SARL
شركة دات مسؤعلاة محدعد 

امل ر االجتماعي : ش ة 4 عمار  رقم 
10 املنظر الجمال مكناس

RC : 34067
إعالن عن تعد الت الشركة

في  املؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 
قرر مساهمف شركة   2020 ماي   27
 GLOBALE TRAVAUX PUBLICS

SARL ما  لي :

رفع الرأسمال االجتماعي للشركة 
رأسمال  من  الرفع  الشركاء  قرر   :
إلى  درهم   1.000.000 من  الشركة 
قدرها  بزياد   أي  درهم   4.000.000
عدلك عن طريق  درهم   3.000.000
املفجفد   الشركاء  حسابات  إدماج 

بحساب الشركة.
الجد د  التفزيع  أصبو  عهكذا 

لرأسمال الشركة كالتالي :
10.000 حصة  قمر  زدى  الساد 

ب امة 1.000.000 درهم.
 10.000 عصام   زدى  الساد 

حصة ب امة 1.000.000 درهم.
الساد زدى فريد  10.000 حصة 

ب امة 1.000.000 درهم.
 10.000 فاضل   زدى  الساد 

حصة ب امة 1.000.000 درهم.
األسا�ضي  ال انفن  صااغة  إعاد  

للشركة.
التفقاع عالتساير : الساد قمر زدى  

لجماع الفثائق املتعل ة بالشركة.
باملحكمة  لم   : ال انفني  اإل داع 
 1557 رقم  لحت  بمكناس  التجارية 
رقم السجل   2020 16  فناف  بتاريخ 

التجاري 34067.
247 P

 STE BARROU KARIM
HOLDING

SARL AU
م رها االجتماعي : زاعية 10 ع35 
مجمفعة 2 حي السدري سادي 

عثمان - الدار الباضاء
قفل التصفاة

العام  الجمع  محضر  بم ت�ضى 
االستثنائي املؤرخ في 4 نففمبر 2019 

قرر الشركاء ما  لي :
املفاف ة على حسابات التصفاة.

إبراء املصفي.
اإلقفال النهائي للشركة.

كتابة  لدى  لم  ال انفني  اإل داع 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
الباضاء بتاريخ 12  فناف 2020 لحت 

رقم 10064.
248 P

 STE AL MOUSTAKBAL DE
COMMERCE GENERAL

SARL
شركة دات مسؤعلاة محدعد 

لأسيس
مسجل  عرفي  ع د  بم ت�ضى 
عضع  لم   2020 ماي   30 بتاريخ 
دات  لشركة  األسا�ضي  ال انفن 
الصفات  دات  املحدعد   املسؤعلاة 

التالاة :
 STE AL  : التسماة 
 MOUSTAKBAL DE COMMERCE

GENERAL SARL ش.م.م.
التصد ر   : االجتماعي  الهدف 
املفاد  الغذائاة،  املفاد  عاالستيراد 
كل  عامة  عبصفة  العامة  الغذائاة 
العملاات التجارية الصناعاة املالاة 
املتعل ة  املن فلة  الغير  أع  املن فلة 
مباشر   غير  أع  مباشر   بطري ة 
باألنشطة املذكفر  أعاله أع من شأنها 

املساهمة في لطفر الشركة.
الكائن  املحل   : الاجتماعي  امل ر 
 - أكدال   ،7 15، شارع األبطال، رقم 

الرباط.
من  فم  ابتداء  سنة   99  : املد  
إدا  إال  التجاري  بالسجل  التسجال 
تعرضت الشركة للحل املسبق أع لم 

لمد دها.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
م سم إلى 1000 حصة من فئة 100 
درهم للحصة الفاحد  عاملفصلة كما 

 لي :
 500  : الشمري  إبراهام  أحمد 
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الفاحد .
عبد هللا الد ابات : 500 حصة من 

فئة 100 درهم للحصة الفاحد .
ابراهام  أحمد  الساد   : املسير 
الد ابات  عبد هللا  عالساد  الشمري 

عملد  غير محدعد .
بفالو  لبدأ   : االجتماعاة  السنة 
 نا ر علنتهي  فم 31 ديسمبر من نفس 
السنة ما عدا السنة األعلى لبتدئ من 

لاريخ التسجال في السجل التجاري.
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التجارية  باملحكمة  الت ااد  لم 

17  فناف 2020 لحت  الرباط بتاريخ 

رقم 143941.

بمثابة م تطف عباان

249 P

STE GENERAL ELASTIC

SARL

مسجل  ع د  مل ررات  لبعا 

لم   2020 ماي   25 بتاريخ  بالرباط 

عضع ال انفن األسا�ضي لشركة دات 

مسؤعلاة محدعد  باملميزات التالاة :

 STE GENERAL  : التسماة 

ELASTIC ش.م.م.

رقم  لجزئة   : االجتماعي  امل ر 

طريق  الصباحي  الصناعي  الحي   9

ال ناطر  سال.

املفضفع : صناعة عباع الكمامات 

عالفسائل التي لدخل في حكمها.

من  ابتداء  سنة   99  : املد  

التأسيس الفعلي للشركة.

: تسير الشركة من طرف  التساير 

عشكاب  أمحزعن  حماني  الساد  

فااللي أد ب ملد  غير محدد .

درهم   100.000  : الرأسمال 

م سمة إلى 1000 حصة ب امة 100 

درهم للحصة في ملكاة الشركاء :

حماني امحزعن : 600 حصة.

عشكاب فااللي أد ب : 400 حصة.

السنة االجتماعاة : لبتدئ في فالو 

ديسمبر باستثناء   31  نا ر علنتهي في 

سنة التأسيس.

كتابة  لدى  ال انفني  اإل داع  لم 

الضبط باملحكمة االبتدائاة بسال.

السجل التجاري رقم 31369.

250 P

AFIFI CONSULTING
TRAVAUX DE COMPTABILITE

GSM : 06.61.35.57.83
afifi.consulting@gmail.com

STE TAMICO STONE
لبعا ل رار للشريك الفحاد بتاريخ 
بالرباط  املسجل   2020 مارس   3
شركة   TAMICO STONE لشركة 
عنفانها  محدعد   مسؤعلاة  دات 
 42 رقم  الفرح  لجزئة   : التجاري 

حصا ن سال قرر ما  لي :
مل اعل  الشركة  نشاط  لفساع 

ع اري.
لحد ث ال انفن األسا�ضي لشركة.
كتابة  لدى  ال انفني  اإل داع  لم 
بسال  االبتدائاة  باملحكمة  الضبط 
رقم  لحت   2020 11  فناف  بتاريخ 
رقم  التجاري  السجل   34423

.30511
251 P

AFIFI CONSULTING

FASHION VILLAGE
SARL

مسجل  ع د  مل ررات  لبعا 
لم   2020 فبرا ر   17 بتاريخ  بفاس 
عضع ال انفن األسا�ضي لشركة دات 
مسؤعلاة محدعد  باملميزات التالاة :

 FASHION VILLAGE  : التسماة 
.SARL

 ،103 عمار  ب   : امل ر االجتماعي 
الهاثم،  ابن  شارع  األعل،  الطابق 

سادي ابرهام، فاس.
املفضفع : خااطة املالبس.

من  ابتداء  سنة   99  : املد  
التأسيس الفعلي للشركة.

تسير الشركة من طرف   : التساير 
الساد  حماني امحزعن خالد التيسافي 
 HARALAMBOUS JOHNادري�ضي ع

ملد  غير محدد .
السنة االجتماعاة : لبتدئ في فالو 
ديسمبر باستثناء   31  نا ر علنتهي في 

سنة التأسيس.
لم اإل داع ال انفني لدى املحكمة 
 765 رقم  لحت  بفاس  التجارية 

السجل التجاري رقم 62113.
252 P

STE BOUDRISS AMIS
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 Siège social : N°4 EL KASSBA

CENTRE VILLE, TAN-TAN

لففيت حصص
1 - بم ت�ضى محضر الجمع العام 

 BOUDRISS لشركة  االستثنائي 

ماي   30 املؤرخ بتاريخ   AMIS SARL

2018 بطانطان قررما  لي :

باع الحصص االجتماعاة.

رزين  الرحمان  عبد  الساد  باع 

 300 جماع حصصه عالتي لتمثل في 

الذي  مباضة  حماد  للساد  حصة 

أصبو مكتتبا ملا مجمفعه 700 حصة 

.Boudriss amis sarl بشركة

كما لم تعد ل الفصفل ال انفناة 

1، 7 ع8 من ال انفن األسا�ضي للشركة 

مباضة  حماد  بالساد  عاالحتفاظ 

مسيرا للشركة ملد  غير محدعد .

بكتابة  ال انفني  اإل داع  لم 

االبتدائاة  باملحكمة  الضبط 

 2018 سبتمبر   17 بتاريخ  بطانطان 

لحت رقم 401/2018.

253 P

STE MULLER CATERING
SARL AU

لأسيس شركة
بم ت�ضى ع د عرفي مؤرخ بالدار 

لم   2020 مارس   12 بتاريخ  الباضاء 

لأسيس شركة باملفاصفات التالاة :

 SUN MULLER  : التسماة 

.CATERING SARL AU
زن ة   151  : االجتماعي  امل ر 

أسامة بن زيد، الطابق الثاني، الجهة 

اليسرى، املعاريف، الدار الباضاء.

الهدف االجتماعي : ممفل الحفالت.

دات  شركة   : ال انفني  الشكل 

املسؤعلاة املحدعد  بالشريك الفحاد.

الرأسمال : 100.000 درهم.

أ ت  منصف  الساد   : الحصص 

ال ا�ضي 1000 حصة.

التساير : لم تعاين الساد منصف 

للبطاقة  الحامل  ال ا�ضي،  أ ت 

مسيرا   BK179145 رقم  الفطناة 

للشركة.

من  لبتدئ   : االجتماعاة  السنة 

فالو  نا ر إلى 31 ديسمبر.

املد  : لم لحد دها في 99 سنة.

اإل داع  لم   : ال انفني  اإل داع 

للدار  التجارية  باملحكمة  ال انفني 

الباضاء بتاريخ 15  فناف 2020 لحت 

التجاري  عالسجل   735877  رقم 

رقم 461771.

254 P

زوما استيراد وتصدير

لففيت حصص
حصص  لففيت  ع د  بم ت�ضى 

لشركة   2019 فبرا ر   22 بتاريخ 

رأسمالها  املحدعد   املسؤعلاة  دات 

م رها  عالكائن  درهم   500.000

زن ة  الباضاء  بالدار  االجتماعي 

ال ا�ضي بكار حي بيرجير ففت الساد 

حصة   2250 ابنكيران  نباه  احمد 

»زعما استيراد علصد ر«  من شركة 

لفائد  الساد  زعهر  الزم,

العام  بالجمع  الشركاء  صادق 

 2019 فبرا ر   22 بتاريخ  االستثنائي 

على ما  لي :

حصة من الشركة   2250 لففيت 

زعما استيراد علصد ر لفائد  الساد  

زعهر  الزم.

التفزيع الجد د لرأسمال الشركة :

الساد احمد نباه ابنكيران 1250 

حصة ؛

الساد  زعهر  الزم 3750 حصة.

بكتابة  ال انفني  اإل داع  لم 

التجاريةبالدار  باملحكمة  الضبط 

الباضاء في 10 أبريل 2019 لحت رقم 

.699413

255 P
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SCARLET EVENT

SARL

سجل لجاري : 422831

لففيت الحصص

العام االستثنائي  الجمع  بمفجب 

في 5 ديسمبر 2019 قرر شركاء شركة 

SCARLET EVENT ما  لي :

 دفع الساد االدري�ضي را د عين ل 

 400 العمراني  حسناء  الساد   إلى 

منها  لكل  درهم   100 ب امة  حصة 

التي  درهم   40.000 باع قدره  بسعر 

.SCARLET EVENT ملكها في شركة 

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

في  الباضاء  بالدار   التجارية 

18 ديسمبر 2019 لحت رقم 723945.

256 P

SILVER FISHING

SARL AU

 Immeuble Boubakar n°1, Rue

Lasarga, Dakhla

Registre de Commerce n°5051

بتاريخ  مؤرخ  محضر   بمفجب 

الشريك  قرر   ،2020 مارس   30

 SILVER FISHING لشركة  الفحاد 

 Robin الساد  است الة  عإد  الحظ 

من منصبه كمسير لشركة   Moody

.SILVER FISHING

 Mehdi مهدي  الساد  تعاين 

لشركة  مسيرا   Squalli Houssaini

SILVER FISHING لفتر  غير محدد .

النظام األسا�ضي لشركة  لحد ث 

.SILVER FISHING

لم اإل داع ال انفني لدى املحكمة 

االبتدائاة بالداخلة بتاريخ 12  فناف 

2020 لحت رقم 324.

257 P

 STE DE POISSON DE COTE

D’OUED DAHAB
SOPCODA

SARL

 Immeuble Boubakar n°1, Rue

Lasarga, Dakhla

Registre de Commerce n° 1037

الجمع  محضر  بمفجب   -  1

بتاريخ  املنع د  االستثنائي   العام 

شركة  قرر شركاء   ،2020 مارس   30

.SOPCODA

حصة  لحفيل  على  املفاف ة 

لصالح   Oumhani Djouli الساد  

.Mehdi Squalli Houssaini الساد

 Robin عإد  الحظ است الة الساد

من منصبه كمسير لشركة   Moody

.SOPCODA

 Mehdi مهدي  الساد  تعاين 

لشركة  مسيرا   Squalli Houssaini

SOPCODA لفتر  غير محدد .

النظام األسا�ضي لشركة  لحد ث 

.SOPCODA

لم اإل داع ال انفني لدى املحكمة 

االبتدائاة بالداخلة بتاريخ 12  فناف 

2020 لحت رقم 325.

258 P

LA FONCIERE EMERGENCE
63,Boulevard Moulay Youssef, 

Résidence Adrianna, 7ème 

étage, Casablanca

R.C N° 224741

قرر  املساهمفن في محضر الجمع 

مارس   11 بتاريخ  االستثنائي  العام 

2020 ما  لي :

بمبلغ  الشركة  رأسمال  زياد  

رأس  لاصبو  درهم   28.041.900

املال من 372.172.274 درهم مبلغه 

الحالي إلى 400.214.174 درهم.

للنظام  املترابط  التعد ل   -  1

األسا�ضي  النظام  عاعتماد  األسا�ضي 

املعدل.

لمكين مجلس اإلدار  من مراقبة 

نفاد  استكمال زياد  رأس املال عبدء 

التغايرات ال انفناة.

2 - بمفجب محضر مجلس اإلدار  

بتاريخ 11 ماي 2020 ل رر :

رأسمال  في  الزياد   من  لح ق 

درهم   28.041.900 بمبلغ  الشركة 

 372.172.274 املال  رأس  لاصبو 

 400.214.174 درهم عمبلغه الحالي 

درهم.

حيز  ال انفناة  التغايرات  دخفل 

التنفاذ.

3 - لم اإل داع ال انفني باملحكمة 

بتاريخ  الباضاء  الدار   التجارية 

27 ماي 2020 لحت رقم 735024.

259 P

STE JAMAL MATERIAUX
SARL AU

حل شركة
بم ت�ضى ع د عرفي مؤرخ بالدار  

 2020 مارس   10 بتاريخ  الباضاء 

دات  الشركة  حل  عن  اإلعالن  لم 

املفاصفات التالاة :

 STE JAMAL  : االسم 

.MATERIAUX

 11 شارع   75  : االجتماعي  امل ر 

 ،169 الش ة  األعل،  الطابق   نا ر، 

الدار الباضاء.

مفاد  باع   : االجتماعي  الهدف 

املعامالت  عجماع  بالت ساط  البناء 

املختلفة للبناء.

دات  شركة   : ال انفني  الشكل 

مسؤعلاة محدعد  بالشريك الفحاد.

الساد جمال الفاف ي،   : التساير 

رقم  الفطناة  للبطاقة  الحامل 

BK182356 عين محال للشركة.

باملحكمة  لم   : ال انفني  اإل داع 

بتاريخ  الباضاء  بالدار   التجارية 

 735717 12  فناف 2020 لحت رقم 

تعد ل رقم 10037.

260 P

LIBRAIRIE MRISSITA
SARL AU

لأسيس
بتاريخ  اجتماع  محضر   بم ت�ضى 

8  فناف 2020 لم لأسيس شركة دات 

املفاصفات  مسؤعلاة محدعد  دات 

التالاة :

 LIBRAIRIE شركة   : التسماة 

.MRISSITA SARL AU

مكتباة،  لفازم  باع   : املفضفع 

م اعل أعمال مختلفة أع البناء.
الحي   34 رقم   : االجتماعي  امل ر 

االقتصادي، لافلت.
في  حدد   : الشركة  رأسمال 

 1000 إلى  م سم  درهم   100.000

حصة من قامة 100 درهم للفاحد  

لفائد  رمزي عفاطف.

فالو  من  لبتدئ   : املالاة  السنة 

 نا ر إلى 31 ديسمبر.

من  ابتداء  سنة   99  : املد  

التأسيس النهائي للشركة.

بكتابة  ال انفني  اإل داع  لم 

الضبط باملحكمة االبتدائاة بتافلت 

لحت رقم 58 بتاريخ 15  فناف 2020 

سجل لجاري رقم 341.

261 P

PROGRESSION LINE
SARL

شركة دات مسؤعلاة محدعد 

الرأسمال : 500.000 درهم
رقم 4، زن ة عاد زيز، الطابق 

الثالث، الش ة 7، أكدال، الرباط

بتاريخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  لم 

لأسيس شركة دات  ماي 2020،   19

بالخصائص  محدعد   مسؤعلاة 

التالاة :

لحمل الشركة تسماة   : التسماة 

.PROGRESSION LINE SARL

الهدف االجتماعي :

عالخاصة  العامة  األعمال  جماع 

األعمال  عجماع  املباني  لتشياد 

للحرف الثانفية ؛
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العامة  عاألشغال  العامة  املباني 

عاألعمال اإلنشائاة عاألعمال الثانفية 

 الكهرباء عالسباكة عالتدفئة عالنجار  

الخشباة عاألملنافم عاملعادن عالطالء 

عالتزجاج) عجماع أعمال البناء.
زن ة   ،4 رقم   : االجتماعي  امل ر 

 ،7 الش ة  الطابق الثالث،  عاد زيز، 

أكدال، الرباط.

الرأسمال االجتماعي : حدد الرأسمال 

االجتماعي في 500.000 درهما مفزعة 

كالتالي :

 2500 ناصر  بن  الخمالي  الساد 

حصة اجتماعاة ؛

 2500 مرعان  مصدق  الساد 

حصة اجتماعاة.

الشريكين  تعاين  لم   : التساير 

مسير ن للشركة لفتر  غير محدد .

لم اإل داع ال انفني بكتابة الضبط 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   باملحكمة 

17  فناف 2020 لحت رقم 104990.

262 P

POWER DEV
SARL

شركة دات مسؤعلاة محدعد 

الرأسمال : 100.000 درهم

23 زن ة أنفال، عمار  فلفري 11 

مكتب رقم 4، مامفزا، ال ناطر 

تعد ل الهدف االجتماعي
بتاريخ  عرفي  ع د   بم ت�ضى 

االجتماعي  بامل ر   2020 مارس   4

لشركة POWER DEV SARL شركة 

دات مسؤعلاة محدعد  إقرار ما  لي :

 100 اجتماعاة  حصة   250 باع 

الفاضلي  الساد  من  للحصة  درهم 

الفاضلي  الساد  إلى  الرحام  عبد 

صابر.

النظام  من   7 الفصل  تعد ل 

األسا�ضي :

الرحام  عبد  الفاضلي  الساد 

مالك 750 حصة ؛

الساد الفاضلي صابر مالك 250 

حصة.

 POWER DEV شركة  لحفيل 

محدعد   مسؤعلاة  دات  شركة  من 

دات الشريك الفحاد إلى شركة دات 

مسؤعلاة محدعد .

بكتابة  ال انفني  اإل داع  لم 

االبتدائاة  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ   53887 بال ناطر  لحت رقم 

16  فناف 2020.

263 P

FONCIERE LE BHOU
SARL

شركة محدعد  املسؤعلاة

رأسمال : 100.000 درهم

لأسيس شركة
بم ت�ضى ع د عرفي حرر بالرباط 

عاملصادق   2020 مارس   19 بتاريخ 

علاه بتاريخ 20 ع26 مارس 2020 لم 

لشركة  األساساة  ال فانين  لحد د 

محدعد  املسؤعلاة دات الخصائص 

التالاة :

 FONCIERE LE  : التسماة   -  1

.BHOU SARL

تهدف   : االجتماعي  الهدف   -  2

الشركة باملغرب أع الخارج إلى :

لأجير الع ارات املفرعشة أع غير 

املفرعشة ؛

علرعيج  علمفيل  عإنجاز  دراسة 

املشاريع  جماع  عإدار   عتسفيق 

الع ارية ع/أع السااحة عخاصة بناء 

عتسفيق  عتشغال  علجهيز  علطفير 

جماع املجمعات أع املركبات الع ارية ؛

لجماع  عالتجزئة  باع  شراء، 

ال،  أم  مبناة  كانت  سفاء  األرا�ضي، 

عبناء جماع اإلنشاءات عليها ؛

عاملعدات  املفاد  جماع  شراء 

ألنشطتها  الالزمة  عاملنتجات  عاملفاد 

سفاء في السفق املحلي أع باالستيراد ؛

أع  مباشر   عاملشفر   املساعد  

بمساعد  عاحد أع أكثر من امل اعلين 

على  عاإلدار   للتنظام  الباطن،  من 

حد سفاء ؛

العملاات  جماع  عام  عبشكل 
التجارية عالصناعاة، الع ارية عالغير 
مباشر   بصفة  املرلبطة   ع ارية 
أع غير مباشر  بهدف الشركة أع  مكنها 

لنماة هذا الهدف.
حدد امل ر   : امل ر االجتماعي   -  3
م1   -  4 سكتفر  بالرباط  االجتماعي 

شارع األرز، حي الرياض.
4 - املد  : حددت املد  99 سنة.

حدد    : الرأسمال االجتماعي   -  5
درهم   100.000 مبلغ  في  الرأسمال 
اجتماعاة  حصة   1000 إلى  م سم 
دات قامة اسماة تساعي 100 درهم 

للحصة.
الساد  تعاين  لم   : التساير   -  6
محمد الس لي كمسير للشركة عملد  

غير محدعد .
7 - السجل التجاري رقم 143945.
264 P

 ENTREPRISE GENERAL
 DE CONDUITE ET
ENVIRONEMENT

لأسيس شركة دات اسم جماعي
مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى   -  1
بالدار الباضاء بتاريخ 18  نا ر 2007 
لم لأسيس شركة دات اسم جماعي 

مميزاتها كالتالي :
 ENTREPRISE  : التسماة 
 GENERAL DE CONDUITE ET

.ENVIRONEMENT SARL
.E.G.C.E : الرمز

عأشغال  أعمال  جماع   : الهدف 
البناء عالتجهيز املختلفة.

دعار الخير،   95  : امل ر االجتماعي 
الدار  ملال،  لاط  بفعزيز،  هفالد 

الباضاء.
املد  : حددت مد  الشركة في 99 

سنة ابتداء من  فم التأسيس.
حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
في  للشركة  االجتماعي  الرأسمال 
 1000 إلى  م سم  درهم   100.000
حصة اجتماعاة من فئة 100 درهم 
على  مفزعة  االجتماعاة،  للحصة 

الشركاء كالتالي :

عبد  مفالي  االدري�ضي  الساد 
 138  : بالعنفان  الساكن  الرحمان، 
 ،4 الش ة  احمد،  بن  عالل  زن ة 
الباضاء،  الدار  بلفد ر،   ،4 الطابق 
 B531506، الفطناة  البطاقة  رقم 

600 حصة اجتماعاة ؛
الساد  الكرشالي لفريا الساكنة 
ابن  عالل  زن ة   138  : بالعنفان 
احمد، الش ة 4، الطابق 4، بلفد ر، 
رقم البطاقة الفطناة  الدار الباضاء 

B623305، 400 حصة اجتماعاة ؛
املجمفع 1000 حصة اجتماعاة.

الساد  الشركة  :  د ر  التساير 
االدري�ضي مفالي عبد الرحمان.

السنة الحساباة : لبتدئ من فالو 
كل  من  ديسمبر   31 في  علنتهي   نا ر 

سنة.
سيتم اإل داع ال انفني لدى   -  2
لفال ة  لالستثمار  الجهفي  املركز 
رقم الت ااد بالسجل  الدار الباضاء 

التجاري 161051.
265 P

 STE ENTREPRISE GENERAL
 DE CONDUITE ET
ENVIRONEMENT

الزياد  في رأسمال الشركة
العام  الجمع  بم ت�ضى   -  1
ماي   20 بتاريخ  املنع د  االستثنائي 
قرر  الباضاء  الدار  بمد نة   2019

الشركاء ما  لي :
الشركة  رأسمال  في  الزياد  
بإضافة  درهم   1.000.000 لاصبو 
 9000 إلى  م سم  درهم   900.000
حصة اجتماعاة من فئة 100 درهم 
للحصة االجتماعاة املجمفع 10000 
حصة اجتماعاة مفزعة على الشركاء 

كالتالي :
الساد االدري�ضي مفالي عبد الرحمان 
 600.000 اجتماعاة  حصة   6000

درهم ؛
 4000 لفريا  الكرشالي  الساد  

حصة اجتماعاة 400.000 درهم.
ال انفن  من  ع7   6 البند  تغاير 

األسا�ضي.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
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بتاريخ  الباضاء  بالدار   التجارية 
11  فناف 2019 لحت رقم 705025.

266 P

 STE ENTREPRISE GENERAL
 DE CONDUITE ET
ENVIRONEMENT

الزياد  في رأسمال الشركة
العام  الجمع  بم ت�ضى   -  1
االستثنائي املنع د بتاريخ 10 أكتفبر 
قرر  الباضاء  الدار  بمد نة   2019

الشركاء ما  لي :
الشركة  رأسمال  في  الزياد  
بإضافة  درهم   2.000.000 لاصبو 
1.000.000 درهم م سم إلى 10000 
حصة اجتماعاة من فئة 100 درهم 
للحصة االجتماعاة املجمفع 20000 
حصة اجتماعاة مفزعة على الشركاء 

كالتالي :
عبد  مفالي  االدري�ضي  الساد 
اجتماعاة  حصة   12.000 الرحمان 

1.200.000 درهم ؛
 8000 لفريا  الكرشالي  الساد  

حصة اجتماعاة 800.000 درهم.
ال انفن  من  ع7   6 البند  تغاير 

األسا�ضي.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
بتاريخ  الباضاء  بالدار   التجارية 

2 ديسمبر 2019 لحت رقم 721857.
267 P

STE PRESSA CAFE
شركة محدعد  املسؤعلاة لشريك 

عحاد
التأسيس

بتاريخ  عرفي  ع د   بم ت�ضى 
حررت  بأكاد ر   2020 11  فناف 
املسؤعلاة  محدعد   شركة  قفانين 

لشريك عحاد خصائصها كالتالي :
.PRESSA CAFE االسم : شركة

الهدف : م هى، مطعم.
امل ر االجتماعي : رقم 12، الطابق 
السفلي من العمار ، رقم 21، حدائق 
املحمدي،  الحي   C1-21-1 سفس 

أكاد ر.

سنة ابتداءا من لاريخ   99  : املد  
التأسيس النهائي.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
إلى  م سم  درهم   100.000 مبلغ 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000
للفاحد  لكتب بكاملها علحدد عتسند 
الساد سفاان  الفحاد  املؤسس  إلى 

الذ ب.
فالو  من  لبتدئ   : املالاة  السنة 
كل  من  ديسمبر   31 في  علنتهي   نا ر 
سنة ما عدا السنة املالاة األعلى التي 
إلى غا ة  التأسيس  لاريخ  لبتدئ من 

31 ديسمبر.
الشركة  بتساير  :   فم  التساير 
سفاان  الساد  محدعد   غير  عملد  

الذ ب.
لتكفين   %5 :  تم اقتطاع  األرباح 
علاه  املنصفص  االحتااطي  الرصاد 
أع  خصص  عالصافي  فزع  قانفناا 
جد د  من  مرحل  مبلغ  أع  احتااطاا 

برمته أع جزئاا.
اإل داع  لم   : ال انفني  اإل داع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  ال انفني 
 التجارية بأكاد ر بتاريخ 17  فناف 2020 

لحت رقم 90297.
للخالصة عالتذكير

268 P

شركة طوب قاميس
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
دات رأسمال : 200.000 درهم

امل ر االجتماعي : قسارية الرحمة، 
الطابق األعل، رقم 27، شارع أ ت 

باها، إنزكان
بم ت�ضى الجمع العام االستثنائي 
صادق   2020 مارس   6 في  املؤرخ 
على  قاميس«  »طفب  مسيرع شركة 

ما  لي :
حصة   167 لففيت  قبفل 
اجتماعاة اململفكة للساد بن براهام 
رشدي  الساد  لفائد   الكبير  عبد 

ابراهام ؛
حصة   167 لففيت  قبفل 
اجتماعاة اململفكة للساد بن ابراهام 
عبد الكبير لفائد  الساد حبيب هللا 

محمد ؛

قبفل لففيت 166 حصة اجتماعاة 
اململفكة للساد بن ابراهام عبد الكبير 

لفائد  الساد عرباعي سعاد.
عملاة  بإلمام  للمسير  الترخاص 

التففيت بشكل نهائي.
الحصص  البنفد  6  تغاير 
االجتماعاة)  7 الرأسمال االجتماعي) 

من ال انفن األسا�ضي.
أسئلة مختلفة.

لم اإل داع ال انفني بكتابة الضبط 
بتاريخ  بإنزكان  االبتدائاة   باملحكمة 

16  فناف 2020 لحت رقم 621.
بمثابة م تطف عباان

املسير

269 P

TAMESNA PLUS
SARL AU

مسجل  عرفي  ع د  بم ت�ضى 
لم  بالرباط   2020 مارس   4 بتاريخ 
املسؤعلاة  دات  شركة  لأسيس 

املحدعد  بشريك عاحد.
.TAMESNA PLUS : التسماة

األمفال،  لحفيل   : الهدف 
االشتراك  الففالير،  استخالص 
باع  الن ل،  لذاكر  الهالف،  عبر 
الهالف،  ملح ات  املكتباة،  اللفازم 
مستحضرات  باع  الساارات،  كراء 

التجمال، مصبنة.
العنفان التجاري : املحل التجاري 

رقم 4 عمار  16 امال 1، لامسنا.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
 100 إلى  م سمة  درهم   10.000 في 
للحصة  درهم   100 ب امة  حصة 
للساد  حصة   100 كالتالي  م سمة 

سعاد العلمي.
التساير : لم تعاين الساد  لطافة 
غير  ملد   للشركة  كمسير   خرباش 

محدعد .
من فالو  نا ر إلى   : السنة املالاة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األعلى لبتدئ من لاريخ التسجال.
التجاري  السجل  في  الت ااد  لم 
بتاريخ   129875 رقم  لحت   لمار  

17  فناف 2020.
270 P

BATIPRO SERVICE
SARL AU

RC 1437711
لأسيس

بم ت�ضى ع د عرفي حرر بالرباط 
لم عضع ال انفن   2020 13  نا ر  في 
األسا�ضي لشركة محدعد  املسؤعلاة 
دات مؤسس عاحد دات املفاصفات 

التالاة :
 BATIPRO SERVICE  : التسماة 

.SARL AU
امل ر االجتماعي : عمار  2، ساحة 
ابف بكر الصد ق، الش ة 10، أكدال، 

الرباط.
في  الرأسمال  حدد   : الرأسمال 

100.000 درهم.
الغرض :

التسفيق عالتفاعض ؛
لنظام األحداث.
املد  : 99 سنة.

املسير : الساد  أساة مساعف.
اإل داع  لم   : ال انفني  اإل داع 
لدى  التجاري  بالسجل  ال انفني 
لحت  بالرباط  التجارية  املحكمة 

الرقم 88224.
271 P

ZN.COM
SARL AU
لأسيس

بم ت�ضى ع د عرفي حرر بتمار  
لم عضع   2020 فبرا ر   17 لاريخ  في 
محدعد   لشركة  األسا�ضي  ال انفن 
دات  عاحد  دات مؤسس  املسؤعلاة 

املفاصفات التالاة :
.ZN.COM SARL AU : التسماة

النصر  لجزئة   : االجتماعي  امل ر 
214، عمار  154 الش ة 6، لمار .

في  الرأسمال  حدد   : الرأسمال 
100.000 درهم.

الغرض :
عاملعدات  اللفازم  في  التجار  

املكتباة.
املد  : 99 سنة.
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املسير : الساد  زهير  باحر.

اإل داع  لم   : ال انفني  اإل داع 

لدى  التجاري  بالسجل  ال انفني 

لحت  بتمار   االبتدائاة  املحكمة 

الرقم 129825.

272 P

STE SONAPS
SARL AU

بم ت�ضى ع د عرفي للجمع العام 

 SONAPS SARL غير العادي لشركة

بسال   2019 ديسمبر   27 بتاريخ   AU

ل رر ما  لي :

املصادقة على لففيت حصص :

بفي اد  ا ت  رشاد  الساد  باع 

لحرش  للساد   50 ملجمفع حصصه 

محمد حجاب ؛

باع الساد لحسن أناصر ملجمفع 

محمد  لحرش  للساد   50 حصصه 

حجاب.

2 - لحفيل الشكل ال انفني لشركة 

محدعد  مسؤعلاة  دات  شركة  من 

محدعد   مسؤعلاة  دات  شركة  إلى 

بشريك عحاد.

3 - لحفيل امل ر االجتماعي للشركة 

من ساناة الطالبي، زن ة حلب رقم 4 

سال  مف�ضى،  سادي  الثاني،  الطابق 

زن ة دعالة،  إلى ساناة الحاج عباد، 

رقم 134، سادي مف�ضى، سال.

4 - تعد ل الفصل 1، 4، 6 ع8 من 

ال انفن األسا�ضي للشركة.

ا ت  رشاد  الساد  است الة   -  5

للشركة  كمسير  مهامه  من  بفي اد 

عتعاين الساد لحرش محمد حجاب 

كمسير جد د للشركة.

األسا�ضي  ال انفن  تعد ل   -  6

للشركة.

باملحكمة  لم   : ال انفني  اإل داع 

االبتدائاة لسال بتاريخ 12 مارس 2020 

لحت رقم 34408.

273 P

مكتب محمد بفزبع
لمار 

SCOTIM
س.ت الرباط : 50255
زياد  رأسمال الشركة

لحاين ال انفن األسا�ضي للشركة
بم ت�ضى ع د عرفي حرر بتمار  
6 فبرا ر 2020 قرر الشريك الفحاد 
لشركة SCOTIM ش.د.م.م رأسمالها 
بتمار ،  م رها  درهم،   6.000.000
 ،3 رقم   ،135 عمار    ،1  املسير  

ما  لي :
زياد  9.000.000 درهم في رأسمال 
درهم   15.000.000 الشركة لاصبو 
بامل اصة  درهم   6.000.000 عفض 
مع الحساب الجاري للشريك الفحاد.
لحاين ال فانين األساساة للشركة.

 6 املادلين  تعد ل  لم   عبذلك 
ع7 من ال انفن األسا�ضي للشركة.

2 - لم اإل داع ال انفني لدى كتابة 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  لحت   2020 17  فناف  بتاريخ 

.104966
من أجل االستخالص عالباان

274 P

CENTRE BAYANE
SARL AU

شركة دات املسؤعلاة املحدعد  
بشريك عحاد

م رها االجتماعي : لجزئة الففاق، 
رقم 3124، ش ة رقم 16، لمار 

لأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  ع د   بم ت�ضى 
لأسيس  لم  بتمار    2019 أكتفبر   7

شركة لحمل الخصائص التالاة :
ش.م.م  »سفنتر باان«   : التسماة 

بشريك عحاد.
الترعيض   : االجتماعي  الهدف 

الطبي.
رأس املال : 237.000 درهم مساهمة 
إلى  م سمة  باان  مشرعح  الشريكة 

2370 حصة من فئة 100 درهم.
من لاريخ  سنة ابتداء   99  : املد  

الت اد بالسجل التجاري.

لجزئة الففاق،   : امل ر االجتماعي 
رقم 3124 ش ة رقم 16، لمار .

باان  مشرعح  الساد    : التساير 
مسير  ملد  غير محدعد .

بكتابة  ال انفني  اإل داع  لم  ل د 
لتمار   االبتدائاة  املحكمة  الضبط 
رقم  لحت   2020 10  فناف  بتاريخ 
رقم الت اد بالسجل التجاري   3367

.129849
275 P

SPORT APPAREL
SARL

شركة محدعد  املسؤعلاة
رأسمالها : 100.000.00 درهم

49، الفحد  4 الحي الصناعي سادي 
بفزكري 50000مكناس

الرقم املفحد : 
002442368000059

التعريف الضريبي : 45710896
السجل التجاري  عدد : 49745 

بمكناس
مسجل  عرفي  ع د  بم ت�ضى   (I
 2020 مارس   18 في  بمكناس 
باملركز الجهزي لإلستثمار  عاملفضفع 
بمكناس، لم إ داع ال انفن األسا�ضي 
لشركة محدعد  املسؤعلاة، خاصاتها 

كالتالي :
SPORT APPAREL : التسماة

.SARL
مؤسسة  استغالل   : الغا ة 

صناعاة إلنتاج املالبس الجاهز .
ال اام بجماع األعمال التي لتعلق 
بشكل مباشر أع غير مباشر باملفضفع 

اإلجتماعي.
الفحد    ،49  : اإلجتماعي  امل ر 
بفزكري  سادي  الصناعي  الحي   4

50000مكناس.
املد  : 99 سنة ابتداء من لاريخ 

لأسيسها.
 100.000.00  : الشركة  رأسمال 
درهم مفزعة على 1000 حصة لكل 
عاحد  منهم 100 درهم عهي مفزعة 

كالتالي :
 STE. ALLIANCE INDISTRIELLE

DU ZENITH, SARL 997 حصة.

الساد رشاد التازي 1 حصة.
الساد كريم التازي 1 حصة.

الساد جمال التازي 1 حصة.
املجمفع : 1.000 حصة.

اإلدار  : الشركة تسير من طرف 
الساد رشاد التازي ملد  غير محدعد .
:  ففض  اإلجتماعي  التفقاع 
رشاد  للساد  اإلجتماعي  التفقاع 

التازي بصفة إنفراد ة.
فالو  من  لبتدئ   : املالاة  السنة 

 نا ر إلى 31ديسمبر من كل سنة.
لتكفين   %  5  : األرباح  لفزيع 
عالباقي   سم  ال انفني  اإلحتااط 
الرصاد  لرحال  عدا  الحصص  على 
عاإلحتااطي  اإلضافاة  عاملستندات 

اإلستثنائي.
II) لم اإل داع ال انفني عدد 1471 
بتاريخ  بمكناس  التجارية  باملحكمة 
بالسجل  عاملسجلة   2020 8  فناف 

التجاري رقم 49745.
276 P

PRIVE DISTRIBUTION
شركة دات مسؤعلاة محدعد  

شريك عحاد
رأسمالها : 100000 درهم

م رها اإلجتماعي: 33 شارع مفالي 
 فسف الرباط

للجمعاة  عرفي  محضر  على  بناء 
املؤرخة  اإلستثنائاة  العمفماة 
 PRIVE لشركة   2020 9  نا ر  في 
دات  شركة   DISTRIBUTION
عحاد،  شريك  محدعد   مسؤعلاة 
قرر  درهم،   100000 رأسمال  دات 

الشريك الفحاد ما  لي :
املصادقة على ن ل امل ر اإلجتماعي 
شارع مفالي   33 في نفس املد نة ل 

 فسف الرباط.
نشاط  تعد ل  على  املفاف ة 

الشركة من خالل األنشطة التالاة :
 لجار  بالجملة ألجهز  الكمبافلر، 

عأجهز  عبرامج الكمبافلر.
للمكفنات  بالجملة  علجار  
عاإللصاالت،  اإللكترعناة  عاملعدات 
برمجة  األخرى،  البرامج  عنشر  

الكمبافلر.
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الحاسفباة  اإلستشارات  إدار  
عاألعمال  الكمبافلر  لتركابات 
اإلدارية  عاإلستشارات  التجارية 

األخرى.
املحكمة  في  ال انفني  اإل داع  لم 
17  فناف  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2020 لحت الرقم 1878.
إلستخراج عدكر

املسير

277P

POINCIBLE
شركة محدعد  املسؤعلاة

رأسمالها :100.000.00 درهم
م رها اإلجتماعي : لجزئة األمل 2 

عمار  2 ش ة رقم 5 ال ناطر 
لأسيس شركة

أعال بم ت�ضى ع د عرفي مسجل 
حرر   2018 ماي   8 بال ناطر  بتاريخ 
محدعد   لشركة  األسا�ضي  ال انفن 
املسؤعلاة لحمل املفاصفات التالاة :

.POINCIBLE : 1 التسماة-
-2 الهدف : هدف الشركة :

املعلفمالاة  املعدات  باع   
عاإلنشاءات الكهربائاة.

-3 امل ر اإلجتماعي : لجزئة األمل 2 
عمار  2 ش ة رقم 5 ال ناطر .

-4 املد  : 99 سنة.
حدد   : اإلجتماعي  املال  رأس   5-
درهم   100.000 مبلغ  في  املال  رأس 
م سمة على 1000 حصة ب امة 100 
مخصصة  الفاحد   للحصة  درهم 

للشركاء.
 500 معاد  سعاداني  الساد 

حصة.
الساد محداد  فنس 500 حصة.

لدار الشركة من قبل   : -6 اإلدار  
معاد،  سعاداني  الساد  املسير ن 
مغربي،   ،1985 نففمبر   5 في  مزداد 
حامل لبطاقة التعريف الفطناة رقم 

.G496742
مزداد في  عالساد محداد  فنس، 
حامل  مغربي،   ،1981 أكتفبر   11
رقم  الفطناة  التعريف  لبطاقة 

.U134003

-7 السنة املالاة : من فالو  نا ر إلى 

31 ديسمبر.

إلنشاء   %  5 :ل تطع  األرباح   8-

عيخصص  ال انفني  اإلحتااط  املال 

الفائض حسب قرار الشركاء.

 -9 الحصص : لم تسد د الحصص 

ن دا بما قدره 100.000درهم أعدعت 

في صندعق الشركة.

لم   : ال انفني  اإل داع   : ثاناا 

اإل داع ال انفني باملحكمة اإلبتدائاة 

بال ناطر  بتاريخ 11  فناف 2020 علم 

التجاري  بالسجل  الشركة  تسجال 

لحت رقم 54681.

 278 P

LOS MUSICOS
SARL AU

السجل التجاري : 435.783

الضريبة التجارية : 31200932

العام  الجمع  محضر  بم ت�ضى 

مارس   9 بتاريخ  املنع د  اإلستثنائي 

2020 ل رر ما  لي :

لصفاة الشركة .

عزالد ن  فهمي  الساد  تعاين 

بصفة مصفي للشركة.

في  التصفاة  م ر  لحد د 

زن ة فيردي الطابق   4 الدارالباضاء 

السفلي بلفد ر.

 17 بتاريخ  ال انفني  اإل داع  لم 

 10.352 رقم  لحت   2020  فناف 

باملحكمة التجارية بالدارالباضاء.

279 P

ECOMARO
SARL AU

113 قطاع املنطلق بفلنفار خرباكة

لأسيس شركة
لم لحرير  15  فناف 2020  بتاريخ 

محدعد   لشركة  األسا�ضي  ال انفن 

الفحاد  الشريك  دات  املسؤعلاة 

مميزاتها كما  لي :

.ECOMARO : اإلسم

الهدف اإلجتماعي : 

اإلستيراد عالتصد ر.

قطاع   113  : اإلجتماعي  امل ر 

املنطلق بفلنفار خرباكة.

درهم   100.000.00  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  م سمة 

100 درهم مفزعة كما  لي :

ECOMARO 1000حصة.

لريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املد  

إنشائها.

من  الشركة  تسير   : التساير 

طرف الساد حسان مغاث ملد  غير 

محدعد .

: لبتدئ من فالو  السنة التجارية 

 نا ر إلى ديسمبر.

اإل داع ال انفني : لم اإل داع لدى 

بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكمة 

السجل  لحت رقم   2020 17  فناف 

التجاري 6343.
قصد النشر عاإلعالن

280 P

SOCIETE SROC
 SIEGE SOCIAL : RESIDENCE

 ARZ-23, IMM.I, APPT.N°2, HAY

RIAD, RABAT

زياد  رأس املال : قرر الجمع العام 

ثالثة  من  الشركة  املال  رأس  زياد  

مال ين درهم إلى خمسة مال ين درهم 

من خالل إنشاء 20.000 سهم ب امة 

درهم للسهم مدففعة بالكامل   100

امل اصة  حسابات  كل  قبل  من 

2.000.000 درهم.

األسا�ضي  النظام  حالة  لحد ث 

سيتم  التعد ل،  بعد هذا   : للشركة 

النظام  من  ع7   6 املادلان  تعد ل 

النظام  لحد ث  عسيتم  األسا�ضي 

األسا�ضي للشركة أ ضا.

لم اإل داع ال انفني : لدى املحكمة 

18  فناف  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2020 لحت عدد 105009.

281 P

RESIDENCE DE LA GARE
SARL

شركة محدعد  املسؤعلاة
رأسمالها اإلجتماعي : 100.000.00 

درهم

امل ر العام : 433، شارع محمد 

الخامس الدارالباضاء

بم ت�ضى قرار الجمع العام الغير 
قرر   ،2020 ماي   11 بتاريخ  العادي 

 RESIDENCE DE LA شركة  شركاء 

GARE SARL ما  لي :

-1 لحفيل امل ر اإلجتماعي للشركة 

حي عادل،   6 إلى العنفان التالي رقم 
زن ة 17 الدارالباضاء.

ال انفن  من   4 البند  تغاير   2-

األسا�ضي للشركة.

-3 إعطاء الصالحاات.

 : ال انفني  اإل داع  لم  عقد 

بالدارالباضاء  التجارية  باملحكمة 

رقم  لحت   2020 15  فناف  بتاريخ 

.735848

282 P

FIDUTEMA

مكتب اإلستشار   ش.م.م
رقم 163 شارع ال اهر  الطابق األعل ش ة رقم 

1 كفمطراف 1 لمار 

الهالف : 0537644248

الفاكس : 0537644764

 TOPRAK INDUSTRIE

AGRICOLE
SARL AU

 TOPRAK إعالن عن تأسيس رشكة
INDUSTRIE AGRICOLE

SARL AU

ش.م.م دات الشريك الفحاد

الكائن م رها : رقم 163 شارع 

ال اهر  الطابق األعل ش ة رقم 1 

كفمطراف 1 لمار 

بم ت�ضى ع د عرفي مؤرخ في 12 

لأسيس شركة  لم  قد   2020 مارس 

 TOPRAK INDUSTRIE AGRICOLE

دات املسؤعلاة املحدعد    SARL AU

لحمل  عالتي  الفحاد  الشريك  دات 

الخصائص التالاة :
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 TOPRAK INDUSTRIE : التسماة

.AGRICOLE SARL AU

دات  شركة   : ال انفناة  الصفة 

الشريك  دات  املحدعد   املسؤعلاة 

الفحاد.
 100.000.00  : الشركة  رأسمال 

درهم.

الهدف اإلجتماعي :

باع اآلالت الفالحاة.
 1000 رشاد ا ت املكي   : الشركاء 

حصة.
رشاد ا ت املكي مسير   : التساير 

للشركة.

من فالو  نا ر إلى   : السنة املالاة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األعلى لبتدئ من لاريخ التسجال.

الت ااد  لم   : ال انفني  اإل داع 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 

لحت   2020 16  فناف  بتمار  بتاريخ 
رقم 129869.

283 P

FIDUTEMA

مكتب اإلستشار   ش.م.م
رقم 163 شارع ال اهر  الطابق األعل ش ة رقم 

1 كفمطراف 1 لمار 

الهالف : 0537644248

الفاكس : 0537644764

CHEVAL SHOP MAROC
SARL

 CHEVAL إعالن عن لأسيس شركة
SHOP MAROC  SARL

ش.م.م

الكائن م رها : رقم 163 شارع 

ال اهر  الطابق األعل ش ة رقم 1 

كفمطراف 1 لمار 

بم ت�ضى ع د عرفي مؤرخ في 26 

شركة  لأسيس  لم  قد   2020 ماي 

 CHEVAL SHOP MAROC SARL

دات املسؤعلاة املحدعد  عالتي لحمل 

الخصائص التالاة :

 CHEVAL SHOP  : التسماة 

.MAROC SARL

دات  شركة   : ال انفناة  الصفة 

مسؤعلاة محدعد .

 100.000.00  : الشركة  رأسمال 

درهم.

الهدف اإلجتماعي :

عاملعدات  عاملعدات  آالالت  باع 

الخاصة بالفرس.

 500 عبد املجاد مامف   : الشركاء 

حصة.

دانيال كا لين مارلنيز 500 حصة.

التساير : عبد املجاد مامف عدانيال 

كا لين مارلنيز مسير ن للشركة.

من فالو  نا ر إلى   : السنة املالاة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األعلى لبتدئ من لاريخ التسجال.

الت ااد  لم   : ال انفني  اإل داع 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 

لحت   2020 16  فناف  بتمار  بتاريخ 
رقم 129867.

284 P

FIDUTEMA

مكتب اإلستشار   ش.م.م
رقم 163 شارع ال اهر  الطابق األعل ش ة رقم 

1 كفمطراف 1 لمار 

الهالف : 0537644248

الفاكس : 0537644764

MIRAJE MARKET
SARL AU

 MIRAJE إعالن عن لأسيس شركة
MARKET  SARL AU ش.م.م

دات الشريك الفحاد

الكائن م رها : الطابق السفلي رقم 

165 الكائن بتجزئة العبادي لمار 

بم ت�ضى ع د عرفي مؤرخ في 26 

شركة  لأسيس  لم  قد   2020 ماي 

دات   MIRAJE MARKET SARL AU

الشريك  دات  املحدعد   املسؤعلاة 

الخصائص  لحمل  عالتي  الفحاد 

التالاة :

 MIRAJE MARKET  : التسماة 

.SARL AU

دات  شركة   : ال انفناة  الصفة 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
 100.000.00  : الشركة  رأسمال 

درهم.

الهدف اإلجتماعي :

م اعل في لنظاف املتاجر عالش ق.

باع مفاد التنظاف.

باع املفاد الغذائاة عمستحضرات 

التجمال.

الشركاء : مفالي احمد زين الد ن 

1000 حصة.

التساير : مفالي احمد زين الد ن 

مسير للشركة.

من فالو  نا ر إلى   : السنة املالاة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األعلى لبتدئ من لاريخ التسجال.

الت ااد  لم   : ال انفني  اإل داع 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 

لحت   2020 16  فناف  بتمار  بتاريخ 
رقم 129865.

285 P

SOCIETE TEXTILE NIHAS
SARL AU

CAPITAL DE : 100.000.00 DH

 SIEGE SOCIAL : HAY OUROBA

 GR/G RUE6 N°8 1er ETAGE

KSAR EL KEBIR

لأسيس شركة
بم ت�ضى ع د عرفي لم بتاريخ 26 

ماي 2020 عضع عاملصادقة عتسجال 

 SOCIETE الفثائق املتعل ة بتأسيس 

.TEXTILE NIHAS SARL AU

 SOCIETE  : التجاري  العنفان 

.TEXTILE NIHAS SARL AU

امل ر اإلجتماعي : بحي العرعبة م/ج 
زن ة 6 رقم 8 ال صر الكبير.

املد  : 99 سنة.
 100.000.00  : الشركة  رأسمال 

درهم .

النشاط املزاعل.

اإلستيراد عالتصد ر.

باع األثفاب.

دات  شركة   : ال انفني  الشكل 

املسؤعلاة املحدعد  بمسؤعل عحاد.

: تسير الشركة من طرف  التساير 

الساد العاي�ضي رشاد.

عالتسجال   : لم اإل داع ال انفني   

الكبير  بال صر  اإلبتدائاة  باملحكمة 

رقم  لحت   2020 16  فناف  بتاريخ 

.235

286 P

 SOCIETE DAR HAFALAT

BELKAID

SARL AU

CAPITAL SOCIAL DE : 100.000 DH

 SIEGE SOCIAL : GR SIDI

 REDOUANE RUE 1 N°14 M

KSAR EL KEBIR

لأسيس شركة
بتاريخ  لم  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

عاملصادقة  عضع   2020 مارس   6

بتأسيس  املتعل ة  الفثائق  عتسجال 

 SOCIETE DAR HAFALAT

.BELKAID SARL AU

 SOCIETE  : التجاري  العنفان 

 DAR HAFALAT BELKAIDSARL

.AU

بمجمفعة   : اإلجتماعي  امل ر 

14 مكرر  1 رقم  سادي رضفان زن ة 

ال صر الكبير.

املد  : 99 سنة.

 100.000.00  : الشركة  رأسمال 

درهم .

النشاط املزاعل :

ممفن حفالت.

دات  شركة   : ال انفني  الشكل 

املسؤعلاة املحدعد  بمسؤعل عحاد.

: تسير الشركة من طرف  التساير 

الساد محمد بال ائد.

عالتسجال   : لم اإل داع ال انفني   

الكبير  بال صر  اإلبتدائاة  باملحكمة 

رقم  لحت   2020 16  فناف  بتاريخ 

.234

287 P
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 الشركة العقارية قيسية
الزياد  في رأسمال الشركة

اإلستثنائي  العام  الجمع  قرر   1-
ش.م  قيساة  الع ارية  للشركة 
درهم   14.875.000 رأسمالها 
زن ة   7 بمراكش  اإلجتماعي  عم رها 
رأسمال  في  الزياد   مفريطاناة، 
الشركة بما قدره 10.000.000 درهم 
إلى  درهم   14.875.000 بذلك  ليرفع 
كاملة  لكتتب  درهم   24.875.000

علحرر ن دا بالربع .
هذه الزياد  لمت املصادقة عليها 
اإلستثنائي  العام  الجمع  اجتماع  في 

املنع د في 28 مارس 2019.
-2 لم اإل داع ال انفني : باملحكمة 
مارس   10 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2020 لحت رقم 113820.
للخالصة عاإل جاز

املجلس اإلداري

288 P

PROMOSTORE
لأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 
عضع  لم  بتمار    2020 مارس   2
ال انفن التأسي�ضي  لشركة محدعد    

املسؤعلاة دات شريك عحاد.
.PROMOSTORE : التسماة

الهدف اإلجتماعي : 
 PVC أع  معدناة  أملنافم،  نجار ، 

 م اعل).
أعمال مختلفة.

امل ر اإلجتماعي : لجزئة أعالد زعير 
رقم 258 عين عفد  لمار .
مد  الشركة : 99 سنة.

 50.000  : اإلجتماعي  الرأسمال 
درهم م سمة إلى 500 حصة من فئة 
100 درهم للحصة الفاحد  اكتتبت 

عحررت كلها من طرف :
الساد معاد بنحسان 500 حصة.

التساير : الساد معاد بنحسان.
 السنة اإلجتماعاة : من فالو  نا ر 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
 لم اإل داع : بكتابة الضبط بتمار   
رقم  لحت   2020 18  فناف  بتاريخ 

.129879
289 P

شركة الحسابات التساير الدراسات عالجبا ات
SOCIETE DE GESTION

ETUDE FISCALITE& COMPTABILTE
SOGEFCO

 L’INFORMATIQUE AU SERVICE DE LA
 GESTION

SOCIETE MODROMA
S.A.R.L

2 شارع ابن الخطاب فاال 3 ملعب 
الخال فاس

 5 بتاريخ  عرفي  ع د  -1بم ت�ضى 
مسجل بنفس املد نة   ،2020  فناف 
لحلال  لم   2020 12  فناف  بتاريخ 
املحدعد ،  املسؤعلاة  دات  شركة 

دات املميزات التالاة :
شركة   MODROMA  : التسماة 

دات مسؤعلاة محدعد .
لحلال  لم  ل د   : الشركة  لحلال 
العام  الجمع  بمفاف ة  الشركة 
خد جة  الدحداح  الساد   عتسماة 

مصفاة للشركة.
-2 لم اإل داع ال انفني لدى كتابة 
بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  لحت   2020 16  فناف  بتاريخ 

20/1352 السجل التجاري 56233.
290 P

DOMAINE LILIA
SARL AU

حل الشركة
العام  الجمع  قرار  بم ت�ضى 
 3 بتاريخ  بتمار ،  املنع د  العادي 
الفحاد  الشريك  قرر   ،2019  فلاف 
 DOMAINE LILIA SARL لشركة 
عثمان  أعالد  الصباح  لجزئة   AU

الصخيرات لمار  ما  لي :
الحل املسبق للشركة.

عبد  الحمداعي  الساد  تعاين 
هللا كمصفي للشركة علحد د مكان 

التصفاة بم ر الشركة.
للشركة   ال انفني  اإل داع  لم 
املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 
سبتمبر   2 بتاريخ  بتمار   اإلبتدائاة 

2020 لحت رقم 101883.
م تطف قصد اإلشهار

291 P

FRERE HAMDAOUI CARS
SARL A.U

بم ت�ضى ع د عرفي مؤرخ بتاريخ 
شركة  لأسيس  لم   2020 فبرا ر   3
 FRERE املحدعد   املسؤعلاة  دات 
 HAMDAOUI CARS SARL A.U

على الشكل التالي :
 FRERE  : الشركة  تسماة 

.HAMDAOUI CARS SARL A.U
دات  شركة   : الشركة  شكل 
شريك  دات  املحدعد   املسؤعلاة 

عحاد.
غرض الشركة :
 كراء الساارات.

امل ر اإلجتماعي :الرقم 28 زن ة 2 
مارس سادي سلامان شراعة بركان.

مد   لحد د  لم   : الشركة  مد  
أق�ضى  كحد  سنة   99 في  الشركة 
عكذا  السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 
حاالت التمد د عالكل عف ا لل فانين 

السارية املفعفل.
الشريك الفحاد : 

الساد عبد الرحمان حمداعي،   -
لبطاقة  الحامل  الجنساة،  مغربي 
 144069 فا  رقم  الفطناة  التعريف 
لجزئة   5 رقم   8 امل ام بالرقم بزن ة 
بركان  سلامان  سادي  حي  لريفة 

شريك عحاد في الشركة.
-الساد  فاطمة الزهراء حمداعي، 
لبطاقة  الحاملة  الجنساة،  مغرباة 
 106799 فا  رقم  الفطناة  التعريف 
امل امة بشارع 9 ابريل إقامة 8 ابريل 
جناح ف 2ط 2 رقم 3 لطفان مسير  

عغير شريكة  في الشركة.
رأس مال الشركة : لم لحد د رأس 
درهم   100000.00 في  مال الشركة  

لم ل اادها ن دا.
حمداعي  الرحمان  عبد  الساد 

100000.00 درهم.
املجمفع : 100000.00 درهم.

ال انفني   اإل داع  لم   : اإل داع 
اإلبتدائاة  املحكمة  ضبط  بكتابة 
لحت  فبرا ر 2020   18 ببركان بتاريخ 

رقم 2020/88.
292 P

 SOCIETE SIHAM LIL

ACHGHAL
SARL

بم ت�ضى ع د عرفي مؤرخ بتاريخ 

شركة  لأسيس  لم   2020 14  نا ر 

 SOCIETE دات املسؤعلاة املحدعد  

SIHAM LIL ACHGHAL SARL على 

الشكل التالي :

 SOCIETE  : الشركة  تسماة 

.SIHAM LIL ACHGHAL SARL

دات  شركة   : الشركة  شكل 

شريك  دات  املحدعد   املسؤعلاة 

عحاد.

غرض الشركة : 

األشغال املختلفة.

اإلستيراد عالتصد ر.

عالطاقة  الكهربائاة  التركابات 

الشمساة.
حي   67 :رقم  اإلجتماعي  امل ر 

شراعة  سلامان  سادي  بفلغالغ 

بركان.

مد   لحد د  لم   : الشركة  مد  

أق�ضى  كحد  سنة   99 في  الشركة 

عكذا  السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 

حاالت التمد د عالكل عف ا لل فانين 

السارية املفعفل.

الشريكة الفحاد  : 

مغرباة  سهام  خلف،  الساد    -

الحاملة لبطاقة التعريف  الجنساة، 

امل امة   150646 فا  رقم  الفطناة 
بالرقم 8 زن ة بفسكفر  حي السعاد  

في  عحاد   عشريكة  مسير   بركان 

الشركة.
رأس مال الشركة : لم لحد د رأس 

درهم   100000.00 في  مال الشركة  

لم ل اادها ن دا.

الساد  سهام  خلف 100000.00 

درهم.

املجمفع : 100000.00 درهم.

عللزم  الشركة  تسير   : التساير 

بإمضاء الساد  سهام  خلف، في كل 

ما  تعلق باملسائل ال انفناة عاإلدارية 

عاملالاة للشركة.



عدد 5618 - 9 دع ال عد  1441  فالو  فلاف 2020)الجريدة الرسمية   67 8

ال انفني   اإل داع  لم   : اإل داع 
اإلبتدائاة  املحكمة  ضبط  بكتابة 
لحت   2020 29  نا ر  ببركان بتاريخ 

رقم 2020/47.
293 P

 SOCIETE DIGITAL RECORD
 PRODUCTION

SARL AU
بم ت�ضى ع د عرفي مؤرخ بتاريخ 
لم لأسيس شركة   2019 نففمبر   27
دات  املحدعد   املسؤعلاة  دات 
 SOCIETE DIGITAL عحاد  شريك 
 RECORD PRODUCTION  SARL

AU على الشكل التالي :
 SOCIETE  : الشركة  تسماة 
 DIGITAL RECORD

.PRODUCTION  SARL AU
دات  شركة   : الشركة  شكل 
شريك  دات  املحدعد   املسؤعلاة 

عحاد.
غرض الشركة : 

اإلعالن الرقمي عالتسفيق.
لنظام املناسبات عالحفالت.

اإلنتاج السمعي البصري عرقمنة 
ال طاع.

مفالي  رقم   : اإلجتماعي  امل ر 
إدريس رقم 204 حي بفكراع بركان. 

مد   لحد د  لم   : الشركة  مد  
أق�ضى  كحد  سنة   99 في  الشركة 
عكذا  السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 
حاالت التمد د عالكل عف ا لل فانين 

السارية املفعفل.
الشريك الفحاد : 

مغربي  محمد،  املختفم  الساد   -
الحامل لبطاقة التعريف  الجنساة، 
امل ام   176106 فا  رقم  الفطناة 
بالرقم 5 زن ة الفردعس حي الرامي 2 
بركان مسير عشريك عحاد في الشركة.
رأس مال الشركة : لم لحد د رأس 
درهم   100000.00 في  مال الشركة  

لم ل اادها ن دا.
محمد  املختفم  الساد 

100000.00 درهم.

درهم.  100000.00  : املجمفع 
التساير : تسير الشركة عللزم بإمضاء 
ما  كل  في  محمد،  املختفم  الساد 
 تعلق باملسائل ال انفناة عاإلدارية ع 

املالاة للشركة.
ال انفني   اإل داع  لم   : اإل داع 
اإلبتدائاة  املحكمة  ضبط  بكتابة 
ببركان بتاريخ 26 ديسمبر 2020 لحت 

رقم 19/760.
294 P

OUKILI’S
 SARL

بم ت�ضى ع د عرفي مؤرخ بتاريخ 
شركة  لأسيس  لم   2020 9  نا ر 
  OUKILI’S دات املسؤعلاة املحدعد  

SARL على الشكل التالي :
  OUKILI’S  : الشركة  تسماة 

.SARL
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
غرض الشركة : 

اإلستيراد عالتصد ر.
غرس أشجار الفاكهة عالنبالات.

نفال  لجزئة   : اإلجتماعي  امل ر 
لجزئة رقم 31 بركان. 

لحد د  لم   : الشركة  مد  
99 سنة كحد أق�ضى  مد الشركة في 
عكذا  السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 
حاالت التمد د عالكل عف ا لل فانين 

السارية املفعفل.
الشركاء : 

مغربي  لفكالي،  علي  -الساد 
الحامل لبطاقة التعريف  الجنساة، 
الفطناة رقم فا 53367 امل ام بالرقم 
بركان  الحسني  حي  فاس  زن ة   132

شريك عمسير عحاد في الشركة.
مغربي  لفكالي،  امين  -الساد 
الحامل لبطاقة التعريف  الجنساة، 
امل ام   191780 فا  رقم  الفطناة 
زن ة فاس حي الحسني   132 بالرقم 

بركان شريك في الشركة.
مغرباة  بكاعي،  نجا   -الساد  
الحاملة لبطاقة التعريف  الجنساة، 
امل امة   613610 فا  رقم  الفطناة 
الحسني  حي   132 رقم  فاس  بزن ة 

بركان شريكة في الشركة.

رأس مال الشركة : لم لحد د رأس 

درهم   100000.00 في  مال الشركة  

لم ل اادها ن دا.

 40000.00 لفكالي  علي  الساد 

درهم.

 40000.00 بكاعي  نجا   الساد  

درهم.

 20000.00 امين لفكالي  الساد  

درهم.

املجمفع : 100000.00 درهم.

عللزم  الشركة  تسير   : التساير 

بإمضاء الساد علي لفكالي، في كل ما 

عاإلدارية  ال انفناة  باملسائل   تعلق 

للشركة.

ال انفني   اإل داع  لم   : اإل داع 

اإلبتدائاة  املحكمة  ضبط  بكتابة 

لحت   2020 فبرا ر   6 بتاريخ  ببركان 
رقم 2020/69.

295 P

SOCIETE PARA 13
SARL A.U

بم ت�ضى ع د عرفي مؤرخ بتاريخ 

لم لأسيس شركة   2020 ديسمبر   4

دات املسؤعلاة املحدعد   دات شريك 

 SOCIETE PARA 13 SARL عحاد 

A.U على الشكل التالي :

 SOCIETE PARA : تسماة الشركة

.13 SARL A.U

دات  شركة   : الشركة  شكل 

شريك  دات  املحدعد   املسؤعلاة 

عحاد.

غرض الشركة : 

باع مفاد الصادالناة.

الكفاشف  علفزيع  استيراد 

إلستخدام التشخا�ضي.
الشاعي  زن ة   : اإلجتماعي  امل ر 

ثفرية حي الحسني بركان. 

مد   لحد د  لم   : الشركة  مد  

أق�ضى  كحد  سنة   99 في  الشركة 

عكذا  السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 

حاالت التمد د عالكل عف ا لل فانين 

السارية املفعفل.

الشركاء الفحاد : 

مغربي  التاج،  احمد  -الساد 

الحامل لبطاقة التعريف  الجنساة، 

الفطناة رقم ف 620306 امل ام بحي 

النصر زن ة انفال رقم 12 عجد  مسير 

عشريك عحاد في الشركة.
رأس مال الشركة : لم لحد د رأس 

درهم   100000.00 في  مال الشركة  

لم ل اادها ن دا.

 100000.00 التاج  الساد احمد 

درهم.

املجمفع : 100000.00 درهم.

عللزم  الشركة  تسير   : التساير 

في كل  التاج،  الساد احمد  بإمضاء 

ما  تعلق باملسائل ال انفناة عاإلدارية 

عاملالاة للشركة.

ال انفني   اإل داع  لم   : اإل داع 

اإلبتدائاة  املحكمة  ضبط  بكتابة 

ببركان بتاريخ 24 ديسمبر 2020 لحت 
رقم 2019/758.

296 P

 NORD EST OUVRAGE
 SARL

بم ت�ضى ع د عرفي مؤرخ بتاريخ 

العام   الجمع  قرر   2020 فبرا ر   21

  NORD EST OUVRAGE لشركة 
درهم،   90000.00 رأسمالها   SARL
ال انفن  من  فصفل  تغاير  على 

األسا�ضي للشركة عدلك على الشكل 

التالي :

حصة من الساد   450 لم باع   1

املركز  بمداغ  ال اطن  هشام،  مهراز 

إلى الساد الركراكي مصطفى، مغربي 

الحاملة لبطاقة التعريف  الجنساة، 

الفطناة رقم G86095 امل ام بالرقم 

81 مكرر حي الداخلة بركان.

من  فصفل  تغاير  لم  عبذلك 

لماشاا   للشركة  األسا�ضي  ال انفن 

مع عملاة باع الحصص على الشكل 

التالي :

الفصل السادس : الحصص : 

مصطفى  الركراكي  الساد 

90000.00 درهم.
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املجمفع : 90000.00 درهم.
الفصل السابع : رأس مال الشركة 

محدد في 90000.00 درهم م سم 

إلى 900.00 حصة من 100.00 درهم 

مفزعة على الشكل التالي :

 500 مصطفى  الركراكي  الساد 

حصة.

املجمفع : 1000 حصة.

الشكل ال انفني للشركة : ل د لم 

من  للشركة  ال انفني  الشكل  تغاير 

إلى  محدعد   مسؤعلاة  دات  شركة 

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

شريك عحاد.

الساد  حدف  لم  ل د   : التساير 

الجنساة،  مغربي  هشام،  مهراز 

الفطناة  التعريف  لبطاقة  الحامل 
املركز  بمداغ  امل ام   FE4931 رقم 

بركان من مهمة التساير.

بإمضاء  عللزم  الشركة  تسير 

مغربي  مصطفى،  الركراكي  الساد 

الجنساة، الحاملة لبطاقة التعريف 

الفطناة رقم G86098 امل ام بالرقم 

81 مكرر حي الداخلة بركان في كل ما 

عاإلدارية  ال انفناة  باملسائل   تعلق 

عاملالاة للشركة مسير عشريك عحاد 

في الشركة..

ال انفني   اإل داع  لم   : اإل داع 

اإلبتدائاة  املحكمة  ضبط  بكتابة 

لحت   2020 مارس   9 بتاريخ  ببركان 
رقم 134/2020.

297 P

 GAM BUSINESS

SOLUTIONS
لكفين شركة مساهمة

لكمن  التي  الشركة  لكفين  لم  أ/ 

10  فناف  بتاريخ  فاما  لي  مميزاتها 

 : 2020

الشكل : شركة مساهمة.

 GAM BUSINESS  : التسماىة 

.SOLUTIONS

الغرض :  كمن غرض الشركة في 

املغرب كما في الخارج في :

اإلستغالل،  التدبير،  اإلحداث،   -
لدبير  مركز  لكل  املشترك  الكراء 
 DATA CENTER, BIG املعطاات 
DATA CENTER لحت أي شكل كان 
لحسابه أع لحساب كل األغاار عكذا 
معالجة  خدمات  إ جارات  جماع 

عاستاداع املعطاات.
خدمات  إ جارات  -جماع 
الخبر ،  الهندسة،  اإلستشار ، 
عالدراسة  املساعد   االفتحاص، 
عالبرانام  األنظمة  مجال  في  الت ناة 
LOGICIELS أع حلفل معلفمالاة فس 
ع  DATA MINING SOLUTION

DATA WAREHOUSE أع الطبع.
التصناع،  التصد ر،  اإلستيراد،   -
اإلصالح  التفزيع،  التسفيق، 
اإلقامة لجماع  الكراء،  عاإلصطاان، 
لإلستهالك،  ال ابلة  املفاد  املعدات، 
علجهيزات املكتب   LOGICIEL البرنام 

اإللكترعناة عاملعلفمالاة.
سنة ابتدا من قادها   99  : املد  

بالسجل التجاري.
الدارالباضاء   : الشركة  م ر 
ال اد رية،  لجزئة   ،24  ليساسفة) 

الطابق الثالث.
 300.000  : الشركة  رأسمال 
سهم   3.000 إلى  امل سم  درهم، 
درهم ك امة إسماة لكل   100 دات 
نضاا  بكاملها  املكتتبة  عاحد،  سهم 

عاملدففعة ال امة كلاا.
عبد  مفالي  الساد   : املتصرففن 
بالدارالباضاء  الساكن  العلمي،  هللا 

 املعاريف) 37، زن ة إبن حزم.
 AOD PARTICIPATIONS شركة 
محدعد   مسؤعلاة  دات  شركة 
 100.000 رأسمالها  عحاد  بشريك 
بالدارالباضاء  م رها  الكائن  درهم، 
71، زن ة عالل بن عبد هللا، الطابق 

الرابع.
كفيلهف  لفبفك  فرانك  الساد   -
 FRANCK LEBOUC-GUILHOU
بفعز )  بالدارالباضاء  دار  الساكن 

إقامة سلامة، فاال 12.
شركة   : الحسابات  مراقبة 
فادارعك كران لفرنتفن الدارالاضاء 

47، زن ة عالل بن عبد هللا.

:  تكفن  عاألرباح  اإلحتااطاات 
الربو  من  للتفزيع  ال ابل  الربو 
بعد  املالاة،  للسنة  الصافي 
ال انفني  لإلحتااطي  املخصص 
علخصاص النتائج الصافاة الساب ة 
الربو،  مكن  هذا  عمن  املرحلة، 
جماع  ل تطع  أن  العامة  للجمعاة 
أن  املناسب  من  لرى  التي  املبالغ  
أمفال  لجماع  تستعملها كمخصص 
أع لرحالها من جد د،  اإلحتااطاات 
للمساهمين  عجد  إن  الرصاد   منو 

على شكل رباحات.
:  خضع  قابلاة األسهم للتففيت 
ل بفل  األغاار  إلى  األسهم  لففيت 

مجلس اإلدار .
ال اام  لم   : ال انفني  اإل داع 
الضبط  بكتابة  ال انفني  باإل داع 
لدى املحكمة التجارية للدارالباضاء 
رقم  لحت   2020 10  فناف  بتاريخ 

.735.520
بالسجل  الشركة  قاد  لم  ب/ 
رقم  لحت  للدارالباضاء  التجاري  

461.417 من السجل التحلالي.
مجلس اإلدار 

298 P

LOCATRUCK
لكفين شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  بشريك عحاد
لكمن  التي  الشركة  لكفين  لم  أ/ 
2  فناف  بتاريخ  فاما  لي  مميزاتها 

 : 2020
مسؤعلاة  دات  شركة   : الشكل 

محدعد  بشريك عحاد.
.LOCATRUCK : التسماىة

شركة   : الفحاد  الشريك 
مساهمة  شركة   ،LOCAFINANCE
رأسمالها 50.000.000 درهم، الكائن 
شارع   ،421 بالداراباضاء  م رها  
بالسجل  امل اد   اسماعال  مفالي 
رقم  لحت  للدارالباضاء  التجاري 

.83.089
رأسمال الشركة : 100.000 درهم
م ر الشركة : الدارالباضاء 421، 

شارع مفالي اسماعال.

99 سنة ابتداء من قادها   : املد  
بالسجل التجاري.

الغرض :  كمن غرض الشركة في 
لساارات  عطفيل  قصير  ألمد  الكراء 

ن ل البضائع بسائق أع بدعنه.
الفحاد  الشريك  عين   : املدبرية 
البفري  فؤاد  الساد  بصفته مدبرا، 
إقامة  الصخيرات  شاطئ  الساكن 

فاالت Eole رقم 33.
السجل التجاري: لم قاد الشركة 
للدارالباضاء  التجاري  بالسجل 
رقم  لحت   2020 2  فناف  بتاريخ 

461.113 من السجل التحلالي.
املدبر

299 P

PORTE INCENDIE
عفا  الهالكة أمانة بنش رعن، أرملة 

السالعي
 أ لفلة لركة حصصها في الشركة 

لفائد  عرثتها 
تعد الت لالزماة للنظام األسا�ضي

غير  العامة  الجمعاة  إن   -I
العاد ة املنع د  في 21 فبرا ر 2020 
 PROTEC لتسماة  الحاملة  للشركة 
مسؤعلاة  دات  شركة   ،INCENDIE
محدعد  رأسمالها 3.000.000 درهم، 
 ،241 بالدارالباضاء  م رها  الكائن 
الثالث  الطابق  زعال،  إمال  شارع 
رقم   السجل التجاري الدارالباضاء 

101.657) قد :
أمانة  الهالكة  عفا   سجلت   -
بنش رعن، أرملة السالعي الفاقعة في 

25 أغسطس 2019 بالدارالباضاء.
 12 ل  اإلرثاة  األ لفلة  سجلة   -
الهالكة  لمتلكها  كانت  التي  حصة 
السالعي  أرملة  بنش رعن،  أمانة 
لفائد  عرثتها، أي إبنها الساد محمد 
الساد   بنتاها،  السالعي،  إبراهام 
بنمنصفر  زعجة  السالعي،  ناد ة 
ملاكة  عالساد   الحسني  الحفتي 
أحمد  الساد  عحفاداها،  السالعي، 
محمد  عالساد  السالعي  إسماعال 
الساد   عحفادتها  السالعي   اسين 

عالاة السالعي.
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- عدلت لالزماا الفصلين السادس 

عالسابع من النظام األسا�ضي.

ال انفني  باإل داع  ال اام  لم   -II

املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 

التجارية للدارالباضاء بتاريخ 2  فناف 

2020 لحت رقم 735.199.
املدبر

300 P

 SOCIETE IMMOBILIRE

SMADIRA
عفا  الهالكة أمانة بنش رعن، أرملة 

السالعي 
أ لفلة لركة حصصها في الشركة 

لفائد  عرثتها 
تعد الت لالزماة للنظام األسا�ضي

غير  العامة  الجمعاة  إن   -I

العاد ة املنع د  في 21 فبرا ر 2020 

 SOCIETE للشركة الحاملة لتسماة 

شركة   ،IMMOBILIRE SMADIRA

رأسمالها  محدعد   مسؤعلاة  دات 

م رها  الكائن  درهم،   2.000.000

لكفاسم،  دعار  بالدارالباضاء 

الثالثاة  الطريق  بفسكفر ،  طريق 

التجاري  6.1  السجل  كلم   ،1077

الدارالباضاء رقم 328.323) قد :

أمانة  الهالكة  عفا   -سجلت 

بنش رعن، أرملة السالعي الفاقعة في 

25 أغسطس 2019 بالدارالباضاء.

 50 ل  اإلرثاة  األ لفلة  سجلة   -

الهالكة  لمتلكها  كانت  التي  حصة 

السالعي  أرملة  بنش رعن،  أمانة 

لفائد  عرثتها، أي إبنها الساد محمد 

الساد   بنتاها،  السالعي،  إبراهام 

بنمنصفر  زعجة  السالعي،  ناد ة 

ملاكة  عالساد   الحسني  الحفتي 

أحمد  الساد  عحفاداها،  السالعي، 

محمد  عالساد  السالعي  إسماعال 

الساد   عحفادتها  السالعي   اسين 

عالاة السالعي.

عدلت لالزماا الفصلين السابع   -

عالثامن من النظام األسا�ضي.

ال انفني  باإل داع  ال اام  لم   -II

املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 

التجارية للدارالباضاء بتاريخ 2  فناف 

2020 لحت رقم 735.197.
املدبر

301 P

FRANCE NEON

عفا  الهالكة أمانة بنش رعن، أرملة 
السالعي

 أ لفلة لركة حصصها في الشركة 
لفائد  عرثتها 

تعد الت لالزماة للنظام األسا�ضي
I- إن الجمعاة العامة غير العاد ة 

املنع د  في 21 فبرا ر 2020 للشركة 

 ،FRANCE NEON الحاملة لتسماة

محدعد   مسؤعلاة  دات  شركة 

الكائن  درهم،   5.000.000 رأسمالها 

بفسكفر ،  بالدارالباضاء  م رها 
التجاري  لكفاسم، السجل  دعار 

الدارالباضاء رقم 19.609) قد :

أمانة  الهالكة  عفا   -سجلت 

بنش رعن، أرملة السالعي الفاقعة في 

25 أغسطس 2019 بالدارالباضاء.

 15 ل  اإلرثاة  األ لفلة  سجلة   -

الهالكة  لمتلكها  كانت  التي  حصة 
السالعي  أرملة  بنش رعن،  أمانة 

لفائد  عرثتها، أي إبنها الساد محمد 

الساد   بنتاها،  السالعي،  إبراهام 

بنمنصفر  زعجة  السالعي،  ناد ة 

ملاكة  عالساد   الحسني  الحفتي 

أحمد  الساد  عحفاداها،  السالعي، 

محمد  عالساد  السالعي  إسماعال 

الساد   عحفادتها  السالعي   اسين 

عالاة السالعي.

- عدلت لالزماا الفصلين السادس 

عالسابع من النظام األسا�ضي.

ال انفني  باإل داع  ال اام  لم   -II

املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 

التجارية للدارالباضاء بتاريخ 2  فناف 

2020 لحت رقم 735.201.
املدبر

302 P

 SOCIETE IMMOBILIRE
 KALIMA

عفا  الهالكة أمانة بنش رعن، أرملة 
السالعي

 أ لفلة لركة حصصها في الشركة 
لفائد  عرثتها 

تعد الت لالزماة للنظام األسا�ضي
غير  العامة  الجمعاة  إن   -I
العاد ة املنع د  في 21 فبرا ر 2020 
 SOCIETE للشركة الحاملة لتسماة 
شركة   ،IMMOBILIRE KALIMA
رأسمالها  محدعد   مسؤعلاة  دات 
الكائن  درهم،   1.000.000
بفسكفر ،  بالدارالباضاء  م رها 
التجاري  لكفاسم، السجل  دعار 

الدارالباضاء رقم 185.347) قد :
أمانة  الهالكة  عفا   -سجلت 
بنش رعن، أرملة السالعي الفاقعة في 

25 أغسطس 2019 بالدارالباضاء.
 50 ل  اإلرثاة  األ لفلة--  سجلة   -
الهالكة  لمتلكها  كانت  التي  حصص 
السالعي  أرملة  بنش رعن،  أمانة 
لفائد  عرثتها، أي إبنها الساد محمد 
الساد   بنتاها،  السالعي،  إبراهام 
بنمنصفر  زعجة  السالعي،  ناد ة 
ملاكة  عالساد   الحسني  الحفتي 
أحمد  الساد  عحفاداها،  السالعي، 
محمد  عالساد  السالعي  إسماعال 

 اسين السالعي.
عدلت لالزماا الفصلين السابع   -

عالثامن من النظام األسا�ضي.
ال انفني  باإل داع  ال اام  لم   -II
املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 
التجارية للدارالباضاء بتاريخ 2  فناف 

2020 لحت رقم 735.200.
املدبر

303 P

NURSERIE DE L’ATLAS
استمرار الشركة

I-بمفجب الجمعاة العامة العاد ة 
في  املنع د   للشركاء  العاد ة  عغير 
الحاملة  للشركة   2019 مارس   29
 ،NURSERIE DE L’ATLAS لتسماة 
محدعد   مسؤعلاة  دات  شركة 
الكائن  درهم،   300.000 رأسمالها 

م رها بالدارالباضاء لجزئة التففاق 
1  السجل  زن ة   ،29 رقم  عمار  
 ،(208.533 الدارالباضاء  التجاري 
لطبا ا  الشركة  استمرار  قررت 

للماد  86 من ال انفن رقم 5-96.
ال انفني  باإل داع  ال اام  لم   -II
املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 
 12 بتاريخ  للدارالباضاء  التجارية 

مارس 2020 لحت رقم 734177.
املدبر

304 P

STE SORA LINE
شركة دات مسؤعلاة محدعد 

لاسيس شركة
في  املؤرخ  العرفي  للع د  طب ا 
لم عضع ال انفن   2020 فالو  فناف 
املسؤعلاة  دات  للشركة  االسا�ضي 

املحدعد  على الشكل التالي :
.STE SORA LINE : اسم الشركة

غرض  :  كمن  الشركة  غرض 
الشركة في :

االلصاالت  علصد ر،  استيراد 
استنساخ  عالجرافاكاة،  املرئاة 

الرسفمات.
 156  : للشركة  االجتماعي  امل ر 
اقامة الحد  ة شارع لجيرعند محل 

5 الدارالباضاء.
الشركة  راسمال  حدد   : راسمال 
عقسم الى  درهما،   100.000 في مبلغ 
1000 حصة اجتماعاة لساد حسن 
لكل حصة  االسماة  ال امة  جراب، 

هي 100 درهما.
لم تعاين الساد أمانة   : التساير 
غير  ملد   للشركة  كمسير  الدك 

محدعد .
السنة  لبتدئ   : املالاة  السنة 
 31 في  علنتهي  فالو  نا ر  املالاة من 

ديسمبر من كل سنة.
اال داع  لم   : ال انفني  اال داع 
ال انفني للشركة لدى كتابة الضبط 
 18 بالرباط  فم  التجارية  باملحكمة 

 فناف 2020، لحت رقم 462019.
م تطف بمثابة اعالن

305 P
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FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL
شركة دات مسؤعلاة محدعد

بشريك عحاد

STE OMNISUR
SARL AU
لأسيس

عرفي لم لاسيس  بم ت�ضى ع د  
محدعد   مسؤعلاة  دات  شركة 

بشريك عحاد.
 STE  : االجتماعي  الل ب 

.OMNISUR SARL AU
الشريك عاملساهم الفحاد : الساد 
 D565389 .عثمان الحفات، ب.ع.ط

1000 ...... سهم.
محمد  الساد   : الفحاد  املسير 

.D656340 .لحلفح، ب.ع.ط
رأسمال : 100.000 درهم.

االعمال  أعمال البناء،   : النشاط 
املدناة عالتداعل التجاري.

املد  : 99 سنة.
العنفان : 37 شارع ادريس االكبر، 
الثالث،  الطابق   ،6 رقم  الش ة 

حسان الرباط.
باملحكمة  ال انفني  اال داع  لم 
18  فناف  بتاريخ  بالرباط  التجارية 
التجاري  السجل  رقم  لحت   ،2020

رقم 143959.
للباان

306 P

 STE SHIDA
INTERNATIONAL TRADING

 L.L.C
SARL

شركة دات مسؤعلاة محدعد  
االستثنائي  العام  الجمع  اطار  في 
 SHIDA INTERNATIONAL لشركة 

.TRADING L.L.C
 2020 15  فناف  بتاريخ  عاملنع د 

ل رر ما  لي :
الساد مرعان املكاعي  ففت 500 
 100 الفاحد   الحصة  ثمن  حصة 
الى  درهم   50.000 يعادل  ما  درهم 

الساد عمر نصر هللا.
من   7 عاملاد    6 املاد   تعد ل 

ال انفن االسا�ضي للشركة.

الساد سعاد بن لحسن 50.000 
درهم.

 50.000 هللا  نصر  عمر  الساد 
درهم.

املجمفع ... 100.000 درهم.
قررت الجمعاة العامة االست الة 
مرعان  الساد  املشارك  املسير  من 
سيتم  الشركة  فان  لذلك  املكاعي، 
تسايرها من طرف الساد سعاد بن 

لحسن املعين.
املسير الفحاد للشركة لفتر  غير 

محدعد .
لم اال داع ال انفني للشركة لدى 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بتمار .
باملحكمة  ال انفني  اال داع  لم 
التسجال  رقم  بتمار ،  التجارية 

التجاري للشركة هف 126491.
م تطف بمثابة اعالن

307 P

STE NOMAD FINANCE
هبة حصص الشركة

عفا  الهالكة أمانة بنش رعن، أرملة 
السالعي أ لفلة لركة حصصها في 

الشركة لفائد  عرثتها 
تعد الت لالزماة للنظام االسا�ضي

العرفاين  الع د ن  عن   ترلب 
 2019 ديسمبر   20 في  املؤرخين 
الساد   أن   ،2020 فبرا ر  ع21 
 294 عهبت  قد  السالعي،  ملاكة 
لمتلكها  كانت  التي  شركة  حصة 
 ،  NOMAD FINANCE شركة  في 
محدعد ،  مسؤعلاة  دات  شركة 
الكائن  درهم،   100.000 راسمالها 
بفسكفر ،  بالدارالباضاء  م رها 
التجاري  السجل  لكفاسم،  دعار 
  ،175.207 رقم  بالدارالباضاء 
لفائد  الساد  ناد ة السالعي، زعجة 
الساكنة  بنمنصفر الحفتي الحسني، 
بان  زن ة   ،-8 أنفا  بالدارالباضاء 

براسفل.
العاد ة  غير  العامة  الجمعاة  إن 
املنع د  في 21 فبرا ر 2020 للشركة 

املعانة قد :

ملاكة  الساد   هبة  سجلت 
عددها  البالغ  لحصصها  السالعي 
ناد ة  الساد   لفائد   حصة   250
الحفتي  بنمنصفر  زعجة  السالعي 

الحسني ؛
أمانة  الهالكة  عفا   سجلت   
بنش رعن، أرملة السالعي الفاقعة في 
25 أغسطس 2019 بالدارالباضاء ؛

 250 ل  االرثاة  اال لفلة  سجلت 
الهالكة  لمتلكها  كانت  التي  حصة 
السالعي  ارملة  بنش رعن،  أمانة 
لفائد  عرثتها، أي ابنها الساد محمد 
الساد   بنتاها،  السالعي،  ابراهام 
بنمنصفر  زعجة  السالعي،  ناد ة 
ملاكة  عالساد   الحسني  الحفتي 
أحمد  الساد  عحفاداها،  السالعي، 
محمد  عالساد  السالعي  اسماعال 
الساد   عحفادتها  السالعي   اسين 

عالاة السالعي ؛
الجلسة  نفس  في  الهبة  سجلت 
السالعي،  ملاكة  الساد   من طرف 
ناد ة  لفائد  الساد   حصة،   44 ل 
الحفتي  بنمنصفر  زعجة  السالعي 

الحسني ؛
عدلت لالزماا الفصلين السادس 

عالسابع من النظام االسا�ضي.
لم ال اام باال داع ال انفني بكتابة 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
للدارالباضاء بتاريخ 12  فناف 2020، 

لحت رقم 735.739.
املدبر

308 P

 STE IMMOBILIERE DU
 BOULEVARD DE LA GARE
 ET DE L’AVENUE DE LA

 MARINE
»SIGAMA«

عفا  الهالكة أمانة بنش رعن، أرملة 
السالعي أ لفلة لركة حصصها في 

الشركة لفائد  عرثتها 
تعد الت لالزماة للنظام االسا�ضي

العاد ة  غير  العامة  الجمعاة  إن 
ديسمبر   31 في  املنع د   عالعاد ة 

 STE IMMOBILIERE لشركة   2019

 DU BOULEVARD DE LA GARE

 ET DE L’AVENUE DE LA MARINE

دات  شركة   ،»SIGAMA«
راسمالها  محدعد ،  مسؤعلاة 

م رها  الكائن  درهم،   300.000

شارع    ،60  - املعاريف  بالدارالباضاء 
التجاري  السجل  املنصفر،  يع فب 

الدارالباضاء رقم 143، قد :

أمانة  الهالكة  عفا   سجلت 

بنش رعن، أرملة السالعي الفاقعة في 

25 أغسطس 2019 بالدارالباضاء ؛

 300 ل  االرثاة  اال لفلة  سجلت 

الهالكة  لمتلكها  كانت  التي  حصة 
السالعي  ارملة  بنش رعن،  أمانة 

لفائد  عرثتها، أي ابنها الساد محمد 

الساد   بنتاها،  السالعي،  ابراهام 
بنمنصفر  زعجة  السالعي،  ناد ة 

ملاكة  عالساد   الحسني  الحفتي 

أحمد  الساد  عحفادها،  السالعي، 

محمد  عالساد  السالعي  اسماعال 

الساد   عحفاداها  السالعي   اسين 

عالاة السالعي ؛

السادس  الفصل  لالزماا  عدلت 

من النظام االسا�ضي.

لم ال اام باال داع ال انفني بكتابة 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

للدارالباضاء بتاريخ 12  فناف 2020، 

لحت رقم 735.738.
املدبر

309 P

 STE AUXI F&I
SARL AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  

بشريك عحاد

الراسمال االجتماعي : 10.000 درهم

م رها االجتماعي : 15 شارع االبطال 
رقم 4 اكدال الرباط

اعالن
بعد لداعالت 2 مارس 2020، قرر 

االستثنائي حل شركة  العام  الجمع 

علصفاتها   AUXI F&I SARL AU

الحباة.
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العام  الجمع  عين  الغرض  لهذا 
املهدي  الساد  للشركة  كمصفي 
شارع  بطانة   : ب  الساكن  املذنب، 
لمكانه  مع  سال،   6 رقم  الفطاسين 
بجماع الصالحاات من أجل لصفاة 

شاملة.
شارع   15  : م ر التصفاة عين في 
االبطال رقم 4 اكدال الرباط، الفضع 
عضع  التصفاة،  ملحضر  ال انفني 
بالرباط،  التجارية   املحكمة  بم ر 
رقم  لحت   ،2020 17  فناف  بتاريخ 

.104978
لفقاع املهدي املذنب

310 P

 STE FCP AC SECUR
RENDEMENT

صندعق مشترك للتفظاف، 
م بفل ب رار الهائة املغرباة 
لسفق الرسامال  لحت رقم 

GP20048
بمفجب   2020 ماي   20 بتاريخ 
9  فناف 2020،  ع د عرفي مؤرخ في 
لم عضع نظام لدبير صندعق مشترك 

للتفظاف لكمن مميزاله فاما  لي :
 FCP AC SECUR  : التسماة 

.RENDEMENT
من لاريخ  99 سنة ابتداء    : املد  
ا داع نظام لدبير هذا بكتابة الضبط 
مؤس�ضي  طرف  من  املحكمة  لدى 
الصندعق املشترك للتفظاف املعني،  
عدا حاالت الحل املسبق أع التمد د 

التي  نص عليها هذا النظام.
شركة   : التدبير  املؤسسة 
 ،AFRICAPITAL MANAGEMENT
م رها  الكائن  مساهمة،  شركة 
بالدارالباضاء 92 شارع أنفا ، الطابق 8.
املنتدب االعل للحسابات : مكتب 
لمثله  عشركاؤه«  السعادي  »ع. 

الساد  بهاء السعادي.
 : االصلاة  الت دمات  مبلغ 
 1000 درهم م سم الى   1.000.000
ك امة  درهم   1000 دات  حصة 
املكتتبة  الفاحد ،  للحصة  اسماة 

كلاا.

لم لكفين املبلغ االصلي بكامله عن 
طريق الدفع ن دا.

ال  مكن  الذي  املفجفدات  مبلغ 
الحصص  أدناه ال اام باعاد  شراء 

500.000 درهم.
لم ال اام باال داع ال انفني بكتابة 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
للدارالباضاء بتاريخ 18  فناف 2020، 

لحت رقم 736237.
عن املستخلص عالباانات

311  P

STE SOS ENTRETIEN
شركة دات مسؤعلاة محدعد 
رأسمالها : 9.000.000 درهم

 TEMARA : م رها االجتماعي
 N°625 CITE GUICHE DES

 OUDAYAS LOT LAAYOUNE
APPRT 3

لففيت حصص االجتماعاة
طرف  من  محرر  ع د  بم ت�ضى 
مفث ة  العففي،  صفناا  االستاد  
لم   2020 مارس   9 بتاريخ  بالرباط 
لففيت حصص اجتماعاة في شركة 
دات  شركة   SOS ENTRETIEN

املسؤعلاة محدعد  عدلك كالتالي :
 SOS GARDIENNAGE شركة 
شركة دات مسؤعلاة محدعد  عدلك 
طرف  من  املمثلة  الفحاد  الشريك 

الساد محمد شكاب جباري
جماع  عحفلت  عففلت  باعت 
 SOS حصصها االجتماعاة في شركة
الساد  الى   ENTRETIEN SARL
محمد شكاب جباري الحامل لبطاقة 

.A254916 التعريف الفطناة رقم
 : االجتماعاة  الحصص  تعاين 
من  مملفكة  اجتماعاة  حصة   500
في   SOS GARDIENNAGE شركة 

SOS ENTRETIEN شركة
دات  شركة  الى  الشركة  لحفيل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
التجاري  م اعل  النشاط  لمد د 

صاانة عنظافة عطبخ).
االساساة  ال فاناين  لحاين 

للشركة.

اال داع ال انفني.
باملحكمة  ال انفني  اال داع  لم 
18  فناف  بتاريخ  التجاريةبالرباط 

2020، لحت رقم 1893.
حرر بالرباط

بتاريخ 19  فناف 2020

312 P

 GARE ROUTIERE DES
VOYAGEURS DE NADOR

.S.A
CAPITAL : 3.400.000 DHS

املجلس االداري
االدار   املجلس  محضر  بمفجب 
لشركة   2020 9  فناف  في  املؤرخ 
للمسافرين  الطرقاة«  »املحطة 
 3.400.000 براسمال  بالناظفر، 
االجتماعي  مركزها  حاث  درهم، 
: شارع الجيش  كائن بمد نة الناظفر 

امللكي، ف د ل رر ما  لي :
جد د  عضف  اختاار  لم  ل د 
رفاق  الساد  االداري:  للمجلس 
مجعاط ملد  الفكالة للعضف الخارج 

من املجلس املذكفر.
التسماة بصفته رئيسا للمجلس 
الذي  االداري الساد رفاق مجعاط، 
سيتمتع بكافة الصالحاات املمنفحة 
عال انفن  ال انفن  قبل  من  له 

التاسي�ضي.
لدى  ال انفني  اال داع  لم  قد 
االبتدائاة  للمحكمة  الضبط  كتابة 
 ،2020 15  فناف  بتاريخ  بالناظفر 

لحت رقم 540.
313 P

 STE AGGLOS MAGIQUE
SARL AU

الرأسمال : 100.000 درهم
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لاسيس شركة

بتافلت  عرفي  ع د  بم ت�ضى 
عضع  لم   ،2020 16  فناف  بتاريخ 
دات  لشركة  االسا�ضي  ال انفن 
شريك  دات  املحدعد   املسؤعلاة 

عاحد الخصائص التالاة :

 STE  : االجتماعاة  التسماة  

.AGGLOS MAGIQUE SARL AU

صناعة عباع   : الهدف االجتماعي 

مفاد البناء / أشغال البناء/ االستيراد 

عالتصد ر.
الحامة  راس   : االجتماعي  امل ر 

عين الجفهر سادي سادي بفخلخال 

لافلت الخميسات.

املد  االجتماعاة : 99 سنة ابتداء 

من لاريخ لاسيسها.

حدد   : االجتماعي  الراسمال 
 100.000 مبلغ  في  الشركة  راسمال 

درهم مفزع على 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة عزعت كما  لي :

عالزاعيت  املجاد  عبد  الساد 

1000 حصة.

السنة االجتماعاة : لبدأ من فالو 

 نا ر الى 31 ديسمبر من كل سنة.

عبد  الساد  تعاين  لم   : التساير 

عحاد  كمسير  عالزعا ت  املجاد 

للشركة ملد  غير محدعد .
التجاري  السجل  اال داع  لم 

بمكتب الضبط باملحكمة االبتدائاة 

بتافلت بتاريخ 17  فناف 2020، لحت 
رقم 2020/60.

314 P

STE GYHA ELECTRO
SARL

الراسمال : 100.000 درهم

شركة دات مسؤعلاة محدعد 

لاسيس شركة
بتافلت  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

عضع  لم   ،2020 ماي   20 بتاريخ 

دات  لشركة  االسا�ضي  ال انفن 

املسؤعلاة املحدعد  دات الخصائص 

التالاة :

 STE  : االجتماعاة  التسماة  

.GYHA ELECTRO SARL

االجهز   باع   : االجتماعي  الهدف 

املنزلاة عاملعدات املنزلاة.

امل ر االجتماعي : الطابق االر�ضي، 

عالل  سادي   75 رقم  النهضة  حي 

البحراعي.
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املد  االجتماعاة : 99 سنة ابتداء 

من لاريخ لاسيسها.

حدد   : االجتماعي  الراسمال 

 100.000 مبلغ  في  الشركة  راسمال 

درهم مفزع على 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة عزعت كما  لي :

 500 الغالعي   الساد  اسين 

حصة.

 500 عالراس   خد جة  لساد 

حصة.

السنة االجتماعاة : لبدأ من فالو 

 نا ر الى 31 ديسمبر من كل سنة.

: لم تعاين الساد  اسين  التساير 

كمسير عحاد للشركة ملد   الغالعي  

غير محدعد .

التجاري  السجل  اال داع  لم 

بمكتب الضبط باملحكمة االبتدائاة 

بتافلت بتاريخ 16  فناف 2020، لحت 

رقم 59.

315 P

STE MEDOCEAN

شركة مساهمة

رأسمالها : 7.000.000 درهم

م رها االجتماعي : 29 زن ة محمد 

عبدع عحي النخال أنفا الدارالباضاء

السجل التجاري رقم : 178209

الدارالباضاء

استمرارية النشاط االجتماعي

 27 بتاريخ  مداعالت  بم ت�ضى 

الجمعاة  قررت   ،2019 أغسطس 

العاد ة عف ا مل تضاات  العامة غير 

 17-95 ال انفن  من   375 املاد  

املنظم لشركات املساهمة، عدم حل 

نشاطها  استمرارية  عبالتالي  الشركة 

االجتماعي.

اال داع  لم   : ال انفني  اال داع 

التجارية  باملحكمة  ال انفني 

15  فناف  بتاريخ  بالدارالباضاء 

2020، لحت رقم 735919.
من اجل التخلاص عالنشر

مجلس االدار 

316 P

STE AHDDOUNE TRANS
SARL AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  

بشريك عحاد

لاسيس شركة
محرر  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

لم   2020 مارس   6 بال ناطر  بتاريخ 

انشاء شركة دات مسؤعلاة محدعد  

الخاصاات  دات  عحاد  بشريك 

التالاة :

 STE AHDDOUNE  : االسم 

.TRANS

دات  شركة   : ال انفني  الشكل 

مسؤعلاة محدعد  بشريك عحاد.

م اعل ن ل   : املفضفع االجتماعي 
االشخاص، استيراد علصد ر عم اعل 

االشغال مختلفة أع بناء.

املد  : 99 سنة.

امل ر االجتماعي : لجزئة الااسمين 

رقم 112 الطابق االعل سادي قاسم.

درهم   100.000  : الراسمال 

فئة  من  حصة   1000 الى  م سمة 

100 درهم للحصة الفاحد .

 1000 أهدعن حسن   : الحصص 

حصة.

حسن  أهدعن  الساد   : التساير 

كمسير للشركة ملد  غير محدعد .

السجل التجاري رقم : 28419.

من فالو  نا ر الى   : السنة املالاة 

31 ديسمبر من كل سنة.

للشركة  ال انفني  اال داع  لم 

قاسم  بسادي  االبتدائاة  باملحكمة 

رقم  لحت   ،2020 15  فناف  بتاريخ 

.28419

317 P

 STE CBS NETTOYAGE
 MAROC
SARL AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  
بشريك عحاد

راسمالها : 100.000 درهم
م رها االجتماعي : بال ناطر ، زاعية 
زن ة سبف عشارع عالل ابن عبد هللا 

2 مكتب رقم 20
بتاريخ  املحرر  املحضر  بم ت�ضى 
الشريك  قرر   ،2020 أبريل   20

الفحاد للشركة ما  لي :
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره 
دمج  طريق  عن  درهم   200.000
لاصبو  للشركة  املحتجز   االرباح 
مبلغ  في  محددا  راسمالها  بذلك 

300.000 درهم.
بالسجل  ال انفني  اال داع  لم 
االبتدائاة  للمحكمة  التجاري 
 ،2020 17  فناف  بتاريخ  بال ناطر  

لحت رقم 74802.
بمثابة م تطف عباان

املسير

318 P

STE BOUZAHAR TRANS
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

رأسمالها : 100.000 درهم
م رها االجتماعي : 15 زن ة سبف، 

مركز املعامالت »الشفب« مكتب رقم 
2 الطابق الخامس ال ناطر 

لاسيس شركة
بال ناطر   عرفي  ع د  بم ت�ضى 
مسجل بال ناطر ، لم عضع ال انفن 
املسؤعلاة  دات  لشرطة  االسا�ضي 

املحدعد  دات املفاصفات التالاة :
 STE BOUZAHAR  : التسماة 

.TRANS SARL AU
دات  شركة   : ال انفني  الشكل 

املسؤعلاة املحدعد .
سبف،  زن ة   5  : االجتماعي  امل ر 
مركز املعامالت »الشفب« مكتب رقم 

2 الطابق الخامس ال ناطر .
مفضفع الشركة : امل اعلة في ن ل 

االشخاص.

راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعاة  حصة   1000 الى  م سم 

محرر   للفاحد ،  درهم   100 ب امة 

بكاملها، مكتتبة عمفزعة على الشركاء 

كالتالي :

 500  .. محمد  بفزهار  الساد 

حصة.

 500  ... العربي  بفزهار  الساد 

حصة.

املد  : 99 سنة.

التساير : أسند الى الساد بفزهار 

الحامل  مغرباة،  الجنساة  محمد، 

رقم  الفطناة  التعريف  للبطاقة 

G415666 ، عالساد بفزهار العربي، 

للبطاقة  الحامل  مغرباة،  الجنساة 

.G529302 الفطناة رقم

من فالو  نا ر الى   : السنة املالاة 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  الت ااد  لم 

باملحكمة االبتدائاة بال ناطر  لحت 
رقم 54743، بتاريخ 15  فناف 2020.

319 P

STE NSACOM
شركة دات مسؤعلاة محدعد  

بشريك عحاد

لففيت حصص
بم ت�ضى  ع د لففيت الحصص 

أبريل   19 في  بال ناطر  مؤرخ  املبرم 

لبعا  ما  لي  لحد د  لم   ،2017

للمحضر.

ل  غاد   الرفاقي  الساد   نففيت 

 100 حصة لكل منهن من فئة   100

درهم للفاحد  لفائد  اسباعي هشام 

 صبو التفزيع الجد د ل 100 حصة 

كالتالي : 

 100  ... هشام  اسباعي  الساد 

حصة.

مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

لم   2017 ابريل   19 بال ناطر   فم 

لحد د ما  لي لبعا للمحضر.

هشام  اسباعي  الساد  تسماة  

كمسير للشركة عاعطائه حق التفقاع.
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كتابة  لدى  ال انفني  اال داع  لم 
االبتدائاة  باملحكمة  الضبط 
 ،2020 16  فناف  بتاريخ  بال ناطر  

لحت رقم 74759.
320 P

STE YASSIR TRANSIT
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم
م رها االجتماعي : شارع صالح 
الد ن اقامة عفاء ب مكتب 11 

ال ناطر 
بم ت�ضى الع د العرفي بتاريخ 11 
للشركة  املساهم  قرر   2020 فبرا ر 
YASSIR TRANSIT SARL AU عالذي 
درهم   100.000 رأسمالها االجتماعي 

ما  لي :
تغاير املفضفع االجتماعي :

تغاير املفضفع االجتماعي كما  لي : 
ن ل االمتعة غير املصحفبة ناابة عن 

االخرين.
عكل عملاة لجارية عمالاة من فلة 
أع غير من فلة متعل ة مباشر  أع غير 

مباشر  بالهدف االجتماعي.
باملحكمة  ال انفني  اال داع  لم 
مارس   5 االبتدائاة بال ناطر  بتاريخ 

.D74428 2020، لحت رقم
بمثابة باان عم تطف 

املسير الفحاد

321 P

STE SERVICHIM
 SARL

رأسمالها : 100.000 درهم
م رها االجتماعي : 101 شارع 
معمفر  عمار  10  ال ناطر 

بتاريخ  العرفي  الع د  بم ت�ضى 
املساهمفن  قرر   2019 أكتفبر   17
  STE SERVICHIM SARL للشركة 
عالذي رأسمالها االجتماعي 100.000 

درهم ما  لي :
لحفيل الحصص :

نجا   الساد   حصص  لحفيل 
حجاجي البالغفن عددها 500 حصة 
الى  للفاحد   درهم   100 فئة  من 

الساد صغيري عبد هللا.

الراسمال  عبالتالي  صبو 

على  م سم  للشركة  االجتماعي 

الشكل االتي :

 1000 هللا  عبد  صغيري  الساد 

حصة.

لحفيل الشكل ال انفني للشركة :

للشركة  ال انفني  الشكل  لحفيل 

من شركة دات مسؤعلاة محدعد  الى 

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

شريك عحاد.

باملحكمة  ال انفني  اال داع  لم 

االبتدائاة بال ناطر  بتاريخ 11 نفنبر 

السجل   ،73383 لحت رقم   ،2019

التجاري رقم 30384.
بمثابة باان عم تطف 

املسير الفحاد

322 P

بنلمليو 
 SARL

رأسمالها : 411.000 درهم

شارع  زاعية   2: االجتماعي  م رها 

ال ناطر   علي  عامام  شفقي  احمد 

بتاريخ  العرفي  الع د  بم ت�ضى 

املساهمة  قررت   2020 فبرا ر   28

عالذي    SARL بنلملاو   للشركة 

درهم   411.000 رأسمالها االجتماعي 

ما  لي :

لحفيل الحصص :

الساد  حصص  مجمفع  لحفيل 

 822 البالغ عددها  بنلملاو محمد  

للفاحد   درهم   100 حصة من فئة 

الى الساد  بنملاو سمير .

الراسمال  عبالتالي  صبو 

االجتماعي للشركة م سم كالتالي :

 4110.. سمير   بنلمليو  الساد  

حصة.

باملحكمة  ال انفني  اال داع  لم 

االبتدائاة بال ناطر  بتاريخ 16  فناف 

2020، لحت رقم 74768.
بمثابة باان عم تطف 

املسير  الفحاد 

323 P

 STE DES NOUVEAUX
COPTOIRS DU BEHT

»BENCO«
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

رأسمالها :1.200.000 درهم
م رها االجتماعي : 29 شارع بئر 

أنزران، سادي سلامان
السجل التجاري رقم : 24485

تعاين مسير جد د
العام  الجمع  محضر  بم ت�ضى 
 STE DES لشركة  العادي،  الغير 
 NOUVEAUX COMPTOIRS
مسؤعلاة  دات  شركة   ،DU BEHT

محدعد ، ل رر ما  لي :
الساد  املسير ن  است الة  قبفل 
عالساد  السالم  عبد  مفالي  لشكر 
لشكر مفالي رشاد من مهام تساير 
الساد  عتعاين  عابرائهم،  الشركة 
للبطاقة  الحامل  املنتصير،  املعرعفي 
 ،  G36115 رقم  الفطناة  التعريف 
مسير عحاد ملد  غير محدعد  علخفيله 

جماع الصالحاات.
باملحكمة  ال انفني  اال داع  لم 
السجل  االبتدائاة بسادي سلامان، 

التجاري رقم 24485.
324 P

 STE MSH INDUSTRIE
SARL AU

لاسيس شركة
لشركة  االسا�ضي  ال انفن  أقام 
بم ت�ضى  محدعد   مسؤعلاة  دات 
 ،2015 ماي   25 بتاريخ  عرفي  ع د 

كالتالي :
 STE MSH  : شركة  االسم 

.INDUSTRIE SARL AU
مسؤعلاة  دات  شركة   : الشكل 

محدعد  دات الشريك  الفحاد.
رقم   153 زن ة   : امل ر االجتماعي 

342 افكا فادان الباض ال ناطر .
من لاريخ  سنة ابتداء   99  : املد  

تسجاالها بالسجل التجاري.
درعكيسيت،   : الشركة  مفضفع 

م اعل في االشغال العامة علاجر.

بأ ة عملاة  ال اام  عبصفة عامة 

خدمالاة لرلبط بشكل مباشر أع غير 

مباشر باحدى االنشطة أعاله أع التي 

من شانها لنماة مفضفع الشركة.
راسمال الشركة : حدد في 10.000 

درهم م سمة الى 100 حصة، قامة 

الفاحد  منها 100 درهم.

الشركة  تساير  عهد   : التساير 

بتاريخ  املزداد  للساد مرعان حمامة 

للبطاقة  عالحامل   1990 نفنبر   16

.G658186 : الفطناة رقم

بمصلحة  الشركة  ل ااد  لم 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائاة 

بال ناطر  لحت رقم 43215.

325 P

TIMA SERVICES

TRADUCTION & INTERPRETATION

STE PRESFISCO

SARL

 STE DE PROCEDES ET

 TRAVAUX SPECIAUX
»SPTS«

SARL

شركة دات مسؤعلاة محدعد 

االستثنائي  العام  الجمع  قرارات 

 ،2020 ماي   11 بتاريخ  للشركاء 

للشركة  االجتماعي  بامل ر  انع د 

العام  الجمع   ،2020 ماي   11  فمه 

بشارع  بالدارالباضاء،  االستثنائي 

بريب  عمار   الدر ،  جمال  محمد 

الش ة رقم 6، بفسيت، عين السبع، 

لشركة الت ناات عاالشغال الخاصة 

 ،  SPTS SARL باسم  عاختصارا 

لحت  التجاري  بالسجل  عامل اد  

برأسمال قدره 5.340.800   ،77523

من   26704 الى  م سم  درهم، 

لكل  درهم   200 ب امة  الحصص 

الشركاء  حضره  حاث  حصة، 
الحضفر  عرقة  على  لفقاعهم  بعد 

بمفجب  عهذا  لذلك،  املخصصة 
أحكام املحضر، حاث لضمن جداعل 

االعمال مناقشة الن ط الثالثة على 

عجه الخصفص :
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باالحاطة علما بففا  الساد فير را 

ناكفالس مانفيل  شريك) التي طرأت 

 ،2019 ديسمبر    6 في  بالدارالباضاء 

حاث أن املتففى خلف عراءه زعجته 

عطفلين عهم الفرثة الفحادعن عف ا 

مل تضاات ع د التفثاق بعد الففا  

عالذي أنجزله املفث ة االستاد  نجا  

الخااط في 15 فبرا ر 2020.

البالغ  الحصص  جماع  باسناد 

الشركة  في  حصة   6676 عددها 

الت ناات  شركة  باسم  املعرعفة 

باسم  عاختصار  الخاصة  عاالشغال 

التففى  ملكاة  في   SPTS« SARL«

لصالح زعجته عطفلاه.

ع7   6 املادلين  تعد ل  عبالتالي  

عاملتعل ة  االسا�ضي  ال انفن  من 

باملساهمات عبرأسمال االجتماعي.

لم اال داع ال انفني لدى الضابطة 

التجارية  باملحكمة  ال ضائاة 

بالدارالباضاء بتاريخ 20 ماي 2020، 

لحت رقم 734941.
من أجل لضمين باان مفجز
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TRADUCTION & INTERPRETATION

STE PRESFISCO

SARL

 STE DE PRODUITS ET

TRAVAUX D'ETANCHEITE

ET CONSTRUCTION

 »SPTEC«
SARL

االستثنائي  العام  الجمع  قرارات 

للشركاء بتاريخ 11 ماي 2020، انع د 

 11 للشركة  فمه  االجتماعي  بامل ر 

الجمع العام االستثنائي  ماي 2020، 

بشارع محمد جمال  بالدارالباضاء، 

 ،6 رقم  الش ة  بريب  عمار   الدر ، 

لشركة املفاد  عين السبع،  بفسيت، 

التسربات،   عمنع  البناء  عأشغال 

»سبتاك« ش.م.م ، عامل اد  بالسجل 

برأسمال   ،258423 لحت  التجاري 

الضى  م سم  درهم،   100.000 قدره 

 100 ب امة  الحصص  من   1000
حضره  حاث  حصة،  لكل  درهم 
عرقة  على  لفقاعهم  بعد  الشركاء 
عهذا  لذلك،  املخصصة  الحضفر 
بمفجب أحكام املحضر، عقد لضمن 
الن ط  مناقشة  االعمال  جدعل 

الثالثة على عجه الخصفص :
باالحاطة علما بففا  الساد فير را 
ناكفالس مانفيل  شريك) التي طرأت 
 ،2019 ديسمبر    6 في  بالدارالباضاء 
حاث أن املتففى خلف عراءه زعجته 
عطفلين عهم الفرثة الفحادعن عف ا 
مل تضاات ع د التفثاق بعد الففا  
عالذي أنجزله املفث ة االستاد  نجا  

الخااط في 15 فبرا ر 2020.
البالغ  الحصص  جماع  باسناد 
الشركة  في  حصة   330 عددها 
املعرعفة باسم شركة املفاد عاشغال 
»سبتاك«  التسربات  عمنع  عالبناء 
 SPETEC باسم  عاختصار  ش.م.م 
لصالح  املتففى  ملكاة  في    SARL

زعجته عطفلاه.
ع7   6 املادلين  تعد ل  عبالتالي  
عاملتعل ة  االسا�ضي  ال انفن  من 

باملساهمات عبرأسمال االجتماعي.
لم اال داع ال انفني لدى الضابطة 
التجارية  باملحكمة  ال ضائاة 
بالدارالباضاء بتاريخ 20 ماي 2020، 

لحت رقم 734940.
من أجل لضمين باان مفجز
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STE YAZAK TRADE  
شركة دات مسؤعلاة محدعد 

بشريك عحاد
رأسمال : 100.000 درهم

م رها االجتماعي : طنجة 2 ساحة 
الكفيت طابق 1 رقم 4

لكفين شركة
بم ت�ضى  سند عرفي مؤرخ بطنجة 
عمسجل   2020 01  فناف  بتاريخ 
رقم  علحت   ،2020 9  فناف  بتاريخ 
اال داع 25335 ف د لم انشاء عاقامة 
شركة دات مسؤعلاة محدعد  عالتي 

لتضمن املميزات التالاة :

 STE YAZAK TRADE  : التسماة 
ش.د.م.م.

الهدف : ان الشركة تهدف الى :
املمتلكات  ادار   : أساسا 
بشكل  الع اري  الترعيج  عالسااحة، 
شراء  عالتجار  عاالدار ،  البناء  عام، 
املبناة  أع  املبناة  الع ارات  جماع 
عباعها، شراء عباع عاستئجار لحسابها 
جماع  حسابات  في  كما  الخاص 

الفاالت عاالرا�ضي الع ارية.
أع  الت د م  علصد ر،  استيراد 
املشاركة في اي سفق أع دعف  للعطاء 

لالشار  الى االشااء املذكفر  أعاله.
العملاات  كل   : عمفما  أكثر 
التجارية، الصناعة، املالاة عالع ارية 
أع الغير الع ارية عخصفصا السمسر  
التي لها عالقة مباشر  أع غير مباشر  
باحد االهداف السالفة الذكر أع كل 

هدف مماثل أع مشابه.
: طنجة 2 ساحة  امل ر االجتماعي 

الكفيت طابق 1 رقم 4.
من  فم  لنطلق  سنة   99  : املد  

التأسيس.
ب  حدد   : االجتماعي  رأسمال 
 1000 الى  مجزئ  درهم   100.000
 100 قامة  دات  اجتماعاة  حصة 

درهم للفاحد خصصت ل :
الساد ناجي محمد ..... 300 حصة 

اجتماعاة.
 300  .... أمال  الفعري  الساد  

حصة اجتماعاة.
 200  .... ناجي  اسمين  االنسة 

حصة اجتماعاة.
الساد ناجي زكرياء ..... 200 حصة 

اجتماعاة.
عالكل م ابل أداء ال امة ن دا ملا 

مجمفعه 100.000 درهم.
من  اكثر  أع  عاحد   : التساير 

املساير ن بصالحاة عاسعة.
عين الساد ناجي محمد عالساد  
ملد   للشركة  مسيران  أمال  الفعري 

غير محدعد .
من  لنطلق   : االجتماعاة  السنة 

فالو  نا ر الى 31 ديسمبر.
الصافاة  النتائج  ان   : النتائج 
ال انفناة  االقتطاعات  بعد  للشركة 

عالتنظاماة، ل سم بين الشركاء على 
اململفكة لكل  حسب رقم الحصص 

عاحد منهم.
 اال داع ال انفني لم انجازه لدى 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بطنجة  فم 12  فناف 2020، لحت 
سجل التجاري رقم 105325 علحت 

رقم اال داع 231715.
مستخلص مطابق لالصل

التساير
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 STE CAFE KASR  
MARCHAN

شركة دات مسؤعلاة محدعد 
بشريك عحاد

رأسمال : 100.000 درهم
م رها االجتماعي : طنجة 13 شارع 

امام مالك الطابق ار�ضي 
لكفين شركة

مؤرخ  عرفي  سند  بم ت�ضى  
 2020 مارس   06 بتاريخ  بطنجة 
 ،2020 مارس   12 بتاريخ  عمسجل 
ف د لم   19336 علحت رقم اال داع 
عاقامة شركة دات مسؤعلاة  انشاء 
املميزات  لتضمن  عالتي  محدعد  

التالاة :
 STE CAFE KSAR  : التسماة 
لشريك  ش.د.م.م.   MARCHAN

عحاد.
الهدف : ان الشركة تهدف الى :

عتشغال  عانشاء  اقتناء   : أساسا 
علطفير جماع قاعات الشاي عامل اهي 
املطاعم  عاملخبفزات  كريم  عااليس 

الباتزا عاملطاعم.
عتسفيق  علصد ر،  استيراد 
جماع  من  عمتنفعة  كاملة  نطاقات 

املطاعم عاملفاد الغذائاة.
شراء،  عام،  بشكل  التجار  
جماع  لصناع  لفزيع،  لمثال،  باع، 
املنتجات عالسلع عاللفازم عامللح ات 

املتتعل ة باحد االشااء املحدد .
شراء عباع جماع املنتجات الغذائاة.
لها  التي  املنشآت  جماع  تشغال 
مع  مباشر   غير  أع  مباشر   عالقة 

االنشطة املذكفر  أعاله.
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العملاات  كل   : عمفما  أكثر 
التجارية، الصناعة، املالاة عالع ارية 
أع الغير الع ارية عخصفصا السمسر  
التي لها عالقة مباشر  أع غير مباشر  
باحد االهداف السالفة الذكر أع كل 

هدف مماثل أع مشابه.
: طنجة 13 شارع  امل ر االجتماعي 

امام مالك الطابق االر�ضي.
من  فم  لنطلق  سنة   99  : املد  

التأسيس.
ب  حدد   : االجتماعي  رأسمال 
 1000 الى  مجزئ  درهم   100.000
 100 قامة  دات  اجتماعاة  حصة 

درهم للفاحد خصصت ل :
الساد  الزرعقي ارحامف ... 1000 

حصة اجتماعاة.
عالكل م ابل أداء ال امة ن دا ملا 

مجمفعه 100.000 درهم.
التساير : عاحد أع اكثر من املساير ن 

بصالحاة عاسعة.
ارحامف    الزرعقي  الساد   عين 

للشركة ملد  غير محدعد .
من  لنطلق   : االجتماعاة  السنة 

فالو  نا ر الى 31 ديسمبر.
الصافاة  النتائج  ان   : النتائج 
ال انفناة  االقتطاعات  بعد  للشركة 
عالتنظاماة، ل سم بين الشركاء على 
لكل  اململفكة  الحصص  رقم  حسب 

عاحد منهم.
 اال داع ال انفني لم انجازه لدى 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
لحت   ،2020 9  فناف  بطنجة  فم 
سجل التجاري رقم 105239 علحت 

رقم اال داع 231635.
مستخلص مطابق لالصل

التساير
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STE ABBALANAN 19  
شركة دات مسؤعلاة محدعد 

بشريك عحاد
رأسمال : 100.000 درهم

م رها االجتماعي : طنجة 2 ساحة 
الكفيت طابق 1 رقم 4

لكفين شركة
بم ت�ضى  سند عرفي مؤرخ بطنجة 
بتاريخ 02 أبريل 2020 عمسجل بتاريخ 
27 أبريل 2020، علحت رقم اال داع 
22574 ف د لم انشاء عاقامة شركة 

دات مسؤعلاة محدعد  عالتي لتضمن 
املميزات التالاة :

 STE ABBALANAN  : التسماة 
19 ش.د.م.م. لشريك الفحاد.

الهدف : ان الشركة تهدف الى :
أساسا :  استيراد علصد ر عبفات.
التصناع  التفزيع،  التجار ، 

عاملعامالت املتنفعة.
التعبئة عالتغلاف بجماع أنفاعه 
الشرائط،  البالستاك،   الكرلفن، 
الغذائاة،  املفاد  االفالم،  االغماد، 
امللص ات،  الصفاني،  االكااس، 

االساعر املرنة، الحبال ....).
التغلاف الصناعي ؛

املفاد عاملعدات املتنفعة ؛
املنتجات  جماع  علفزيع  استيراد 

املستفرد  أع الصناعاة.
املعدات  أع  املفاد  جماع  استيراد 
مفاد   لكفن  أن  املحتمل  من  التي 

لنشاط الشركة.
املغرب  في  الشركات  مع  التمثال 
في  املصالح  اكتساب   : عالخارج 
بنشاط  نشاطها  شركة  تعلق  أي 

الشركة.
العملاات  كل   : عمفما  اكثر 
املالاة  الصناعاة،  التجارية، 
عالع ارية أع الغير الع ارية عخصفصا 
السمسر  التي لها عالقة مباشر  أع 
غير مباشر  باحد االهداف السالفة 

الذكر أع كل هدف مماثل أع مشابه.
امل ر االجتماعي : طنجة، 2 ساحة 

الكفيت طابق 1 رقم 4.
من  فم  لنطلق  سنة   99  : املد  

التاسيس.
حدد   : االجتماعي  رأسمالها 
الراسمال ب 100.000 درهم مجزء 
دات  اجتماعاة  حصة   1000 الى 
قامة 100 درهم للفاحد  خصصت 

ل :
الساد النفر أحمد أحمد ... 1000 

حصة اجتماعاة.
عالكل م ابل أداء ال امة ن دا ملا 

مجمفعه 100.000 درهم.
من  اكثر  أع  عاحد   : التساير 

املساير ن بصالحاة عاسعة.

أحمد  أحمد  النفر  الساد  عين 
محدد   غير  ملد   للشركة  مسيرا 
السنة االجتماعاة : لنطلق من فالو 

 نا ر الى 31 ديسمبر.
الصافاة  النتائج  ان   : النتائج 
ال انفناة  االقتطاعات  بعد  للشركة 
عالتنظاماة، ل سم بين الشركاء على 
اململفكة لكل  حسب رقم الحصص 

عاحد منهم.
 اال داع ال انفني لم انجازه لدى 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
لحت   ،2020 9  فناف  بطنجة  فم 
سجل التجاري رقم 105237 علحت 

رقم اال داع 231634.
مستخلص مطابق لالصل

التساير
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STE N & K LIGHTING  
شركة دات مسؤعلاة محدعد 

بشريك عحاد
رأسمال : 100.000 درهم

م رها االجتماعي : طنجة 2 ساحة 
الكفيت طابق 1 رقم 4

لكفين شركة
مؤرخ  عرفي  سند  بم ت�ضى  
 2020 مارس   12 بتاريخ  بطنجة 
 ،2020 مارس   16 بتاريخ  عمسجل 
ف د لم   20280 علحت رقم اال داع 
عاقامة شركة دات مسؤعلاة  انشاء 
املميزات  لتضمن  عالتي  محدعد  

التالاة :
STE  N&K LIGHTING : التسماة

ش.د.م.م. لشريك الفحاد.
الهدف : ان الشركة تهدف الى :

الكهربائاة  االعمال     : أساسا 
عاملتنفعة.

الجهد  عام،  بشكل  الكهرباء 
( االسا�ضي  عالجهد   (MV  املتفسط
LV) ، أعمال مختلفة، االنار  العامة 
شراء  الهفاء،  عمعالجة  عالتكااف 
اللفازم  كافة  علفزيع  عتسفيق  عباع 
الشركة  باع  شراء،  انفاعها،  بجماع 
اع العمفلة، استيراد، لصد ر، لجار ، 
علجار   لمثال  شحنة،  سمسر ، 
املنتجات  املفاد،  لجماع  عام  بشكل 

السلع  عاملصنعة،  املصنعة  شبه 

عاملعدات املتنفعة.

االهتمام باملغرب اع في دعلة أخرى 

في  جماع الشركات  عبأي شكل كان، 

هذه  أنشطة  أنشطتها  تشبه  التي 

الشركة أع التي من املحتمل أن تعزز 

لنماة املجتمع.

الت د م أع املشاركة في أي سفق 

اع دعف  للعطاء لالشار  الى االشااء 

املذكفر  أعاله.

العملاات  كل   : عمفما  أكثر 

املالاة  الصناعاة،  التجارية، 

عالع ارية أع الغير الع ارية عخصفصا 

السمسر  التي لها عالقة مباشر  أع 

غير مباشر  بأحد االهداف السالفة 

الذكر أع كل هدف مماثل اع مشابه.

امل ر االجتماعي : طنجة، 2 ساحة 

الكفيت طابق 1 رقم 4.

من  فم  لنطلق  سنة   99  : املد  

التاسيس.

حدد   : االجتماعي  رأسمالها 

الراسمال ب 100.000 درهم مجزء 

دات  اجتماعاة  حصة   1000 الى 

قامة 100 درهم للفاحد  خصصت 

ل :

الساد الساد  منير منى ... 1000 

حصة اجتماعاة.

عالكل م ابل أداء ال امة ن دا ملا 

مجمفعه 100.000 درهم.

من  اكثر  أع  عاحد   : التساير 

املساير ن بصالحاة عاسعة.

مسير   منى  منير  الساد   عانت 

للشركة ملد  غير محدعد .

من  لنطلق   : االجتماعاة  السنة 

فالو  نا ر الى 31 ديسمبر.

الصافاة  النتائج  ان   : النتائج 

ال انفناة  االقتطاعات  بعد  للشركة 

عالتنظاماة، ل سم بين الشركاء على 

اململفكة لكل  حسب رقم الحصص 

عاحد منهم.
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 اال داع ال انفني لم انجازه لدى 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
لحت   ،2020 9  فناف  بطنجة  فم 
سجل التجاري رقم 105235 علحت 

رقم اال داع 231633.
مستخلص مطابق لالصل

التساير

331 P

LES 3 PAPILLON D’OR
ش.د.م.م لشريك الفحاد

شركة دات مسؤعلاة محدعد  
لشريك الفحاد

دات رأسمال قدره 100.000 درهم.
امل ر االجتماعي : طنجة، زن ة 

 فسفاة طابق لحت أر�ضي.
السجل التجاري رقم : 75939.

فسخ الشركة
 : املسما   للشركة  الشريك  إن 
LES 3 PAPILLON D’OR ش.د.م.م 
مسؤعلاة  دات  الفحاد  لشريك 
دات  الفحاد  لشريك  محدعد  
درهم   100.000 قدره  رأسمال 
زن ة  طنجة،   : االجتماعي  عم رها 
 فسفاة طابق لحت أر�ضي قرر بتاريخ 

2020/03/09 ما  لي :
الكاملة  عالتصفاة  الكلي  االنتهاء 
 LES 3 PAPILLON  للشركة املسما
أن  مالحظة  بعد  ش.د.م.م   D’OR
قد  لم فسخها بتاريخ 14/02/2020 
رقم  التجاري  السجل  عشطب 

.75939
اإل داع ال انفني : لم إنجازه لدى 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
لحت   09/06/2020 بطنجة،  فم 

رقم اإل داع 231630.
مستخلص مطابق لألصل

املصفي

332 P

LA DINDE DU NORD
ش.د.م.م

شركة دات مسؤعلاة محدعد  
لشريك الفحاد

دات رأسمال قدره 100.000 درهم.
امل ر االجتماعي : طنجة، حي العفامة 

الشطر 3 قطعة 4502 طابق 
األر�ضي.

السجل التجاري رقم : 54819.
است الة مسير

 : املسما   للشركة  الشركاء  إن 
ش.د.م.م    LA DINDE DU NORD
مسؤعلاة  دات  الفحاد  لشريك 
قدره  رأسمال  دات  محدعد ، 
: درهم عم رها االجتماعي   100.000 
 3 الشطر  العفامة  حي  طنجة، 
بتاريخ  قررعا  طابق   4502 قطعة 

2020/04/28 ما  لي :
- قبفل است الة الساد الخمي�ضي 
الشركة،  كمسير  مهامه  من  أحمد 
عيعطي التفريغ الكامل عغير املشرعط 
كمساعد  مهامه  أداء  إلدارتها خالل 
إدارتها  اآلن  سيتم  مشارك،  مسير 
دلك من قبل الشركة املسير الفحاد 

الساد الخمي�ضي محمد لعربي.
ال انفن  من   14 املاد   تعد ل 

األسا�ضي.
املاد  14 :

لعربي  محمد  الخمي�ضي  الساد 
يعين املسير الفحاد للشركة إلى اجل 
الساد  الفحاد  بالتفقاع  مسمى  غير 
الخمي�ضي محمد لعربي للتزم الشركة.
لدى  انجازه  لم  ال انفني  اإل داع 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بطنجة  فم 09/06/2020 علحت رم 

اإل داع 231648.
مستخلص مطابق لألصل

املصفي

333 P

IMPEX CAP SPARTEL
ش.د.م.م

طنجة، مجمع اللفا ب 1 إقامة ب 
رقم 103

رأسمال 10.000 درهم.
السجل التجاري رقم 76911.
لففيت الحصص االجتماعاة.

است الة املسير 
مؤرخ  عرفي  سند  بم ت�ضى 
عمسجل بتاريخ  بتاريخ2020/03/06 
الساد   ففلت   ،2020/04/27
حصصها  مجمفع  لالى  الجمالي 
اجتماعاة  حصة  االجتماعاة  55) 
مفلفد ،  الحدعتي  الساد   لصالح 
كان  التس  االجتماعاة  الحصص 
دات شركة  داخل  عليها   تففر 

 IMPEX :  مسؤعلاة محدعد  املسما 

دات  ش.م.م.م   CAP SPARTEL

رأسمال قدره 10.000 درهم عم رها 

االجتماعي بطنجة، مجمع اللفلاب 1 

إقامة ب رقم 103 املساهمفن قررعا 

أن الشركة :

- املفاف ة على ن ل ملكاة أسهم.

الشركة  من  انسحاب  يعلن   -

الساد  الجمالي لالي.

قبفل است الة الساد  الجمالي   -

عحاد   كمسير   مهامها  من  لالى 

للشركة مع إخالء دمتها عتعاين مسير 

جد د الساد أمنشار جمال.

الجاري  الافم  حتى  مستففى   -

ال انفن األسا�ضي للشركة.

من   15 ع   6-7 املفاد  تعد ل   -

ال انفن األسا�ضي.
مستخلص مطابق للألصل

334 P

MAISON BOUKHARI
ش.د.م.م لشريك عحاد

طنجة، عزيب حاج قدعر قطعة 

أساة قطعة 73 طابق أر�ضي طريق 

الرباط.

رأسمال 45.000 درهم.

السجل التجاري رقم 97639.

است الة املسير .
للشركة  الفحاد  الشريك  إن 

 MAISON BOUKHARI املسما  

دات  عحاد  لشريك  ش.د.م.م 

رأسمال قدره 45.000 درهم عم رها 

االجتماعي بطنجة، عزيب حاج قدعر 

طابق أر�ضي   73 قطعة أساة قطعة 

أن  قرر  املساهم  الرباط،  طريق 

الشركة بتاريخ 2020/02/24.

قبفل است الة الساد  عمراني   -

سار  إما من مهامها كمسير  عحاد  

للشركة مع إخالء دمتها عتعاين مسير 

جد د الساد سلام بفخاري.

ال انفن  من   13 املاد   تعد ل 

األسا�ضي.

املاد  13 : 
الساد سلام بفخاري يعين املسير 

الفحاد للشركة إلى أجل غير مسمى.
سلام  الساد  الفحاد  التفقاع 

بفخاري لعربي للتزم الشركة.
الجاري  الافم  حتى  مستففى 

ال انفن األسا�ضي للشركة.
انجازه  لم  ال انفني  اإل داع  إن 
باملحكمة  الضبط  كتابة  لدى 
 2020/06/12 التجارية بطنجة  فم 

علحت رقم اإل داع 231686.
مستخلص مطابق لألصل

املصفي

335 P

CENTRE INTERNATIO-
 NAL POUR LA SANTE ET

BEAUTE
ش.د.م.م

شركة دات مسؤعلاة محدعد  
لشريك الفحاد

دات رأسمال قدره 100.000 درهم.
امل ر االجتماعي : طنجة، مجمع 

حساني سفق 1 رقم 21.
السجل التجاري رقم : 82707.

فسخ الشركة
املسما   للشركة  الشركاء  إن 
 CENTRE INTERNATIONAL  :
 POUR LA SANTE ET BEAUTE
مسؤعلاة  دات  شركة  ش.د.م.م 
دات  الفحاد  لشريك  محدعد  
درهم   100.000 قدره  رأسمال 
مجمع  طنجة،   : االجتماعي  عم رها 
حساني سفق 1 رقم 21 قررعا بتاريخ 

2020/02/04 ما  لي :
عالتصفاة  الكلي  االنتهاء 
 CENTRE املسما   للشركة  الكاملة 
 INTERNATIONAL POUR LA
ش.د.م.م بعد   SANTE ET BEAUTE
بتاريخ  فسخها  لم  قد   أن  مالحظة 
السجل  عشطب   14/01/2020

التجاري رقم 82707.
اإل داع ال انفني : لم إنجازه لدى 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
لحت   09/06/2020 بطنجة،  فم 

رقم اإل داع 231631.
مستخلص مطابق لألصل

املصفي

336 P
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ائتماناة إقبال

106 إقامة بن شبابة الطابق الثالث

املكتب رقم 11 زن ة  فغسالفي

جليز مراكش

BECATEC شركة

شركة دات مسؤعلاة محدعد 

بشريك عاحد

رأسمالها 100.000 درهم

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  بشريك عاحد

األسا�ضي  ال انفن  على  بناءا 

املسجل بمصلحة التسجال بمراكش 

بتاريخ 20 ديسمبر 2018 لم لأسيس 

محدعد   مسؤعلاة  دات  شركة 

بشريك عاحد مميزاتها كالتالي :

شركة   : التجاري  الشعار 

BECATEC SARL AU

الغرض التجاري :

عالتح ا ات  الدراسات  مكتب 

عالبحفث ؛

م اعلة األشغال العامة.

رأس مال الشركة : حدد رأسمالها 

إلى  مفزعا  درهم   100.000 مبلغ  في 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

محمد  الساد  لصالح  مسند  

الفدغيري : 1000 حصة.

يع فب  شارع   : االجتماعي  امل ر 

املنصفر إقامة جازعد رقم 6 مراكش.

الشركة  :  د ر  الشركة  إدار  

بصفته  الفدغيري  محمد  الساد 

املسير ال انفني.

99 سنة ابتداء   : ال انفناة  املد   

من تسجالها بالسجل التجاري.

إ داع  لم   : ال انفني  اإل داع 

ال انفني باملحكمة التجاري بمراكش 

لدى كتابة الضبط بتاريخ 20 ديسمبر 

2018 لحت رقم 101049.

337 P

LACAMEL PRODUCT
SARL 

لصفاة الشركة
لاريخ تسجال الع د العرفي في 24 
بتطفان عالتي لحمل   2019 ديسمبر 

الخصائص التالاة :
إنتاج علفزيع   : الهدف االجتماعي 

املفاد الغذائاة.
درهم   90.000 الشركة  رأسمال 
م سمة إلى 900 حصة من فئة 100 
درهم للحصة الفاحد  حصة من فئة 
درهم للحصة الفاحد  مفزعة   100

على الشكل التالي :
الساد عااد خالد : 300 حصة ؛

الساد عااد  فسف : 300 حصة ؛
الساد عااد سعاد : 300 حصة.

التحرير  شارع   : االجتماعي  امل ر 
زن ة اليرمفق رقم 46 لطفان.

املسير : الساد عااد  فسف.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  رقم 
االبتدائاة بتطفان : 6536 بتاريخ 26 

ديسمبر 2019.
 : التجاري  بالسجل  الت ااد  رقم 

.22347
338 P

CALDERON
لصفاة الشركة

لاريخ تسجال الع د العرفي في 30 
بتطفان عالتي لحمل   2019 ديسمبر 

الخصائص التالاة :
الهدف االجتماعي : التجار .

درهم   50.000 الشركة  رأسمال 
م سمة إلى 500 حصة من فئة 100 
الفاحد  مفزعة على  للحصة  درهم 

الشكل التالي :
كالد رعن  خفان  خف�ضي  الساد 

اغفال : 500 حصة ؛
األعل،  الطابق   : االجتماعي  امل ر 
سمسة،  برج  أسفل   ،2 رقم  إقامة 

طريق مد نة لطفان.
خفان  خف�ضي  الساد   : املسير 

كالد رعن اغفال.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  رقم 
 31 بتاريخ   6556 االبتدائاة بتطفان 

ديسمبر 2019.
 : التجاري  بالسجل  الت ااد  رقم 

.19391
339 P

AFAQ EXCELLENCE PRIVE
استدراك خطإ عقع في الجريد  

الرسماة عدد 5603

بدال من :

 التساير : غفلي زكرياء.

  رأ : 

التساير : بفجالل لالى.

الباقي بدعن تغاير

340 P

KARAMA BUS KENITRA

SARL

Au Capital de 70.000.000 DHS

 Siège Social : Lot N°28 du

Lotissement El Menzeh

Bir Rami Est - KENITRA

RC : 37055

لففيت حصص اجتماعاة
تغاير الشكل ال انفني

املنع د  العام  الجمع  بم ت�ضى 

االجتماعي  بامل ر   2020 ماي   12 في 

للشركة بال ناطر ، قرر ما  لي :

الحصص  جماع  لففيت 

 CITY BUS االجتماعاة من قبل شركة

في  املسجلة   TRANSPORT SARL

السجل التجاري بالدار الباضاء لحت 

الرقم 309159 ممثلة بالساد محمد 

 KARAMA BUS مزعر لصالح شركة

التجاري  السجل  في  املسجل   SARL

ممثلة   30149 الرقم  لحت  بالرباط 

بالساد سادي براهام الجماني.

للشركة  املعدلة  اللفائو  اعتماد 

كشركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد.

من النظام  ع7   1 تعد ل املادلين 

األسا�ضي.

عقد لم اإل داع ال انفني باملحكمة  

رقم  لحت  بال ناطر   االبتدائاة 

24655 بتاريخ 11  فناف 2020.

341 P

RANA BOIS
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس
بتاريخ العرفي  للع د   لبعا 
قفانين  عضع  لم   2020 18  فناف   

الشركة دات املميزات التالاة :
.RANA BOIS : التسماة

دات  شركة   : ال انفني  الشكل 
املسؤعلاة املحدعد .

:  تعلق نشاط الشركة  املفضفع 
سفاء باملغرب أع خارجه :

جماع األنشطة   : أشغال النجار  
املتعل ة بالخشب....

زن ة أكففل رقم   : امل ر الرئي�ضي 
08 حي الرملة 01، العافن.

الرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 إلى  درهم م سمة 

فئة 100 للفاحد  مفزعة كالتالي :
 500 الحمالي  الكبير  عبد  الساد 

حصة.
 500 اكطاب  مصطفى  الساد 

حصة.
الساد  تساير من طرف   : اإلدار  

عبد الكبير الحمالي.
بكتابة  لم   : ال انفني  اإل داع 
الضبط باملحكمة االبتدائاة بالعافن 
رقم  لحت   2020 18  فناف  بتاريخ 
رقم  لجاري  سجل   2020/1008

.31777
342 P

RABII HEALT
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 119, Bd

Abdelmoumen 2ETG N°18

CASABLANCA

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 
املحدعد  بشريك عحاد

بمفجب ع د عرفي بتاريخ 5  فناف 

دات  شركة  إحداث  ل رر   2020

عحاد  بشريك  املحدعد   املسؤعلاة 

بالخصائص التالاة :
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.RABII HEALT : تسماة الشركة

االستيراد   : الشركة  نشاط 

عالتصد ر.

امل ر االجتماعي : 119، شارع

 18 رقم   2 الطابق  املفمن  عبد 

الدار الباضاء.

من لاريخ  سنة ابتداء   99  : املد  

تسجال الشركة.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

الشركة في 100.000 درهم.

التساير : لم تعاين الساد  أسماء 

ال ادري مسير  عحاد  للشركة ملد  

غير محدعد .

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

التجارية بالدار الباضاء بتاريخ

رقم  لحت   2020 18  فناف 

.736116

343 P

 CASABLANCA FINANCE
CITY AUTHORITY

SA
CFCA

التصد ق على تعاين متصرف جد د
إضافة متصرف جد د

بتاريخ العام  الجمع   قرر 
املسما   للشركة   ،2019 21  فناف 
 CASABLANCA FINANCE CITY
شركة   ،AUTHORITY SA - CFCA
 500.000.000 رأسمالها  مساهمة، 

بالدار  االجتماعي  م رها  درهم، 

حي   ،57 لجزئة   ،CFC برج  الباضاء، 

التصد ق  الحسني،  الحي  أنفا،  كازا 

خالل  لم  الذي  التعاين  على 

في  املنع د  اإلدار   مجلس  اجتماع 

محمد  للساد   ،2019 مارس   13

للمد   جد د،  كمتصرف  منير  كريم 

أي  املست ال،  للمتصرف  الباقاة 

العادي  العام  الجمع  اجتماع  إلى 

املالاة  السنة  في حسابات  للمداعلة 

مصطفى  الساد  عإضافة   2021

الباقاة للمد   كمتصرف،  بكفري 

إلى  أي  مهامهم،  في  للمتصرفين   

اجتماع الجمع العام العادي للمداعلة 

.2021 املالاة  السنة  حسابات  في 

بكتابة  ال انفني  اإل داع  لم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 ،2020 15  فناف  بتاريخ  الباضاء 

لحت رقم 735847.

344 P

VIDAMENAGEMENT

SARL

شرك محدعد  املسؤعلاة

رأسمالها : 150.000 درهم

حي عهدانة بني أنصار

صندعق البر د رقم 516

إقلام الناضفر

في مؤرخ  عرفي  ع د  على   بناء 

21 فبرا ر 2020 بالناضفر، لم عضع 

محدعد ة  لشركة  األسا�ضي  ال انفن 

املسؤعلاة.

الشرعط التالاة :

 VIDAMENAGEMENT  : االسم 

SARL

املفضفع : تهدف الشركة إلى :

للبناء  مختلفة  أشغال  م اعلة 

عم اعلة النظافة.

عكل العملاات التي من شأنها أن 

تساعد على نمف الشركة.

بجماع  ال اام  عامة  عبصفة 

التجارية  الع ارية،  املعامالت 

عالصناعاة لكفن لها عالقة من بعاد 

أع من قريب بهدف الشركة أع لمكانه 

من لح ا ه.

بني  عهدانة  حي   : الشركة  م ر 
 ،516 رقم  البر د  صندعق  أنصار، 

إقلام الناضفر.
الشكل ال انفني : شركة محدعد  

املسؤعلاة.
مد  الشركة : 99 سنة.

الشركة  رأسمال   : الرأسمال 
محدد في 150.000 درهم.

التساير : الساد مرار املصطفى.
اإل داع  لم   : ال انفني  اإل داع 
لدى  الضبط  بكتابة  ال انفني 
املحكمة االبتدائاة بالناضفر، بتاريخ 

5 مارس 2020 لحت رقم 329.
سجل لجاري رقم 19781.

345 P

 STE EL MOHADAB
NETTOYAGE

SARL
رأسمالها   در ب 100.000 درهم
زن ة 72 رقم 02-06 حي السفق 

العرعي إقلام الناضفر
العام  الجمع  محضر  بم ت�ضى 
غير العادي املنع د بتاريخ 26 فبرا ر 

2020 قرر املساهمفن ما  لي :
الحصص  لففيت  على  مفاف ة 

لفائد  املهذب  اسين.
الساد  است الة  على  مفاف ة 
جادان الااس من مهام تساير الشركة 
رشاد  املهذب  السادان  عتعاين 

عاملهذب  اسين مسيران للشركة.
بكتابة  ال انفني  اإل داع  لم 
االبتدائاة  املحكمة  لدى  الضبط 
 2020 فبرا ر   27 بتاريخ  بالناضفر، 

لحت رقم 283.
346 P

COMTA SAF FIDUCIAIRE

 SOCIETE D'ETUDES ET
 TRAVAUX PRESTIGE -

SETDP
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

COMTA SAF FIDUCIAIRE
الش ة 13 العمار  23 الطابق 2 

 APPT 13 زن ة الزرقطفني فاس

 IMM 23 RUE ZERKTOUNI،

MAROCاملغرب FES30000، فاس

 SOCIETE D'ETUDES ET

 TRAVAUX PRESTIGE - SETDP

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي رقم 3 

شارع عالل بن عبد هللا الطابق 5  - 

30000 فاس املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

62777

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   29

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE D’ETUDES ET  :

.TRAVAUX PRESTIGE - SETDP

 ETUDES : غرض الشركة بإ جاز

 ET TRAVAUX ELECTRIQUES,

.EAU ET ASSAINISSEMENTS
 3 رقم   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

 -   5 شارع عالل بن عبد هللا الطابق 

30000 فاس املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

:  200 حصة  الساد  حراق عفاء 

ب امة 100 درهم للحصة .

 200   : مصطفى  سباعي  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

 200   : عصام  سباعي  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

الساد  سباعي منى :  200 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

الساد  سباعي مهى :  200 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .
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عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

 6 عنفانه ا)  عفاء  حراق  الساد  
 30000 زن ة ال اهر  طريق ا مفزار 

فاس املغرب.

الساد سباعي مصطفى عنفانه ا) 
6 زن ة ال اهر  طريق ا مفزار 30000 

فاس املغرب.

عصام  سباعي  الساد 

RUEIL-  92500 فرنسا  عنفانه ا) 

MALMAISON فرنسا.

عنفانه ا)  منى  سباعي  الساد  

فرنسا BELFORT 90000 فرنسا.

مهى  سباعي  الساد  

RUEIL-  92500 فرنسا  عنفانه ا) 

MALMAISON فرنسا.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

 6 عنفانه ا)  عفاء  حراق  الساد  
 30000 زن ة ال اهر  طريق ا مفزار 

فاس املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

11  فناف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 1325.

1I

 مكتـــب حسابــات أكاد رفسك  ش. م. م

PRESSING WAHYA
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
قفل التصفاة

مكتـــب حسابــات أكاد رفسك 

 ش. م. م

بلفك C رقم 215 حي أساكا لكفين 

أكاد ر ، 80652، أكاد ر املغرب

PRESSING WAHYA شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي : عمار  
رقم 3 كراج رقم 190 املرس الدشير  

الجهاد ة  - 80000 انزكان املغرب .

قفل التصفاة
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

.19315

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 
املؤرخ في 05 فبرا ر 2020 ل رر حل 
دات  شركة   PRESSING WAHYA
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 
الفحاد مبلغ رأسمالها 10.000 درهم 
ععنفان م رها اإلجتماعي عمار  رقم 
الدشير   املرس   190 رقم  كراج   3
املغرب   انزكان   80000  - الجهاد ة  
زياد   إلى  أدت  التمفيل  ل لة  نتاجة 

خسائر
الشركة ععجزها عن االستمرار..

ع عين:
ع  عاهاا  ابراهام   الساد  ) 
عنفانه ا) فرنسا  75000 باريز فرنسا  

كمصفي   ) للشركة.
ع قد لم انع اد الجمعاة الختاماة 
عمار   عفي   2020 فبرا ر   05 بتاريخ 
رقم 3 كراج رقم 190 املرس الدشير  

الجهاد ة  - 80000 انزكان املغرب .
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
فبرا ر   20 بتاريخ  االبتدائاة بانزكان  

2020 لحت رقم 306.

2I

 مكتـــب حسابــات أكاد رفسك  ش. م. م

PRESSING WAHYA
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
حل شركة

مكتـــب حسابــات أكاد رفسك  ش. 
م. م

بلفك C رقم 215 حي أساكا لكفين 
أكاد ر ، 80150، ا ت ملــفل املغرب
PRESSING WAHYA شركة دات 
مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد في طفر التصفاة)
ععنفان م رها اإلجتماعي  عمار  

رقم 3 كراج رقم 190 املرس الدشير  
الجهاد ة  - 80000 انزكان  املغرب .

حل شركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.19315
الشريك  قرار  بم ت�ضى 
 2020 فبرا ر   04 في  الفحاداملؤرخ 

ل رر حل شركة دات مسؤعلاة

الفحاد  الشريك  دات  محدعد    

PRESSING WAHYA  مبلغ رأسمالها 

م رها  ععنفان  درهم   10.000

كراج رقم   3 عمار  رقم  اإلجتماعي  

 - الجهاد ة   الدشير   املرس   190

80000 انزكان  املغرب  نتاجة ل : قلة 

التمفيل أدت إلى زياد  خسائر

الشركة ععجزها عن االستمرار..

عمار   ب  التصفاة  م ر  حدد  ع 

رقم 3 كراج رقم 190 املرس الدشير  

الجهاد ة  - 80000 انزكان  املغرب . 

ع عين:

ع  عاهاا  ابراهام   الساد  ) 

عنفانه ا) فرنسا  75000 باريز فرنسا  

كمصفي   ) للشركة.

ععند اإلقتضاء الحدعد املفرعضة 

محل  لهم  املخفلة  الصالحاات  على 

ع  الع فد  لبلاغ  محل  ع  املخابر  

الفثائق املتعل ة بالتصفاة : -

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

فبرا ر   20 بتاريخ  االبتدائاة بانزكان  

2020 لحت رقم 305.

3I

MAROCKEY

MAROCKEY
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
حل شركة

MAROCKEY

 26Avenue Mers Sultan Etage

 1 N3، 20130، CASABLANCA

MAROC

MAROCKEY شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد في 

طفر التصفاة)

ععنفان م رها اإلجتماعي 26شارع 
مرس السلطان  الطابق األعل 

رقم ثالثة - 20490 الدار الباضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.396171

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ل رر حل   2020 02  فناف  املؤرخ في 

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد MAROCKEY  مبلغ 
ععنفان  درهم   100.000 رأسمالها 

مرس  26شارع  اإلجتماعي  م رها 

 - الطابق األعل رقم ثالثة  السلطان  

الدار الباضاء املغرب نتاجة   20490

ل : عدم عجفد افاق للعمل.

ع حدد م ر التصفاة ب 26شارع 

رقم  األعل  الطابق  السلطان   مرس 

ثالثة - 20490 الدار الباضاء املغرب. 

ع عين:

الساد  ) عبد الناصر  الساكت ع 

لجزئة الخير مفالي عبد   6 عنفانه ا) 

هللا 24040 الجد د  املغرب كمصفي 

  ) للشركة.

ععند اإلقتضاء الحدعد املفرعضة 

محل  لهم  املخفلة  الصالحاات  على 

ع  الع فد  لبلاغ  محل  ع  املخابر  

الفثائق املتعل ة بالتصفاة : -

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 21 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

فبرا ر 2018 لحت رقم 4774.

4I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

BAGWA CAR
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

 OPP ESSALAME 2 GH9

 IMM 7 APPT 1076 ، 20210،

CASABLANCA MAROC

BAGWA CAR شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي شارع عاد 
زيز متجر رقم 19 الدار الباضاء - 

20400 الدار الباضاء املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

460679
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في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  

لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   17

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAGWA CAR

لأجير   : بإ جاز  الشركة  غرض 

ساارات بدعن سائق.

شارع   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

عاد زيز متجر رقم 19 الدار الباضاء - 

20400 الدار الباضاء املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000  : الساد مصطفى مندعن 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد مصطفى مندعن عنفانه ا) 

حي   42 رقم   7 زن ة  الخد ر  سادي 

الباضاء  الدار   20400 الحسني 

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد مصطفى مندعن عنفانه ا) 

حي   42 رقم   7 زن ة  الخد ر  سادي 

الباضاء  الدار   20400 الحسني 

املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 23 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

أبريل 2020 لحت رقم -.

5I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

M.E.Z.T AGRP
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

 OPP ESSALAME 2 GH9

 IMM 7 APPT 1076 ، 20210،

CASABLANCA MAROC

M.E.Z.T AGRP شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 10 زن ة 

باب االعرفان طابق 3 ش ة 4 الدار 

الباضاء - 20400 الدار الباضاء 

املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

460735

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   14

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.M.E.Z.T AGRP

تغذ ة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

األب ار.
زن ة   10  : عنفان امل ر االجتماعي 

الدار   4 3 ش ة  باب االعرفان طابق 

الباضاء  الدار   20400  - الباضاء 

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
الزعاعي  الطاب  محمد  الساد 

درهم   100 ب امة  حصة   1.000   :

للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الزعاعي  الطاب  محمد  الساد 

مازاكان بيش سر   51 فاال  عنفانه ا) 

الجد د    20000 الحفزية  قااد  

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الزعاعي  الطاب  محمد  الساد 

مازاكان بيش سر   51 فاال  عنفانه ا) 

الجد د    20000 الحفزية  قااد  

املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 23 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

أبريل 2020 لحت رقم -.

6I

CONCILIUM EXPERTISE

CONCILIUM EXPERTISE

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE

156،زن ة ابف زا د الدادع�ضي، 

رقم 9، املعاريف، الدار الباضاء ، 

20330، الدار الباضاء املغرب

CONCILIUM EXPERTISE شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي 156، 

زن ة ابف زا د الدادع�ضي، رقم 9، 

املعاريف، الدار الباضاء - 20330 

الدار الباضاء املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

461621

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  

ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   28

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONCILIUM EXPERTISE

 : بإ جاز  الشركة  غرض 

اإلستشارات في التدبير.

 ،156  : االجتماعي  امل ر  عنفان 

 ،9 رقم  الدادع�ضي،  زا د  ابف  زن ة 

 20330  - الباضاء  الدار  املعاريف، 

الدار الباضاء املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 500   : األعمغاري  عديع  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

الساد إبراهام رايس الفني :  500 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد عديع األعمغاري عنفانه ا) 

اقامة   ،2 أ  عمار    ،9 رقم  ش ة 

  50010 مكناس  ج،  1،م  سينا  ابن 

مكناس املغرب.

الفني  رايس  إبراهام  الساد 

حي  اسحاق  ابن  زن ة   1 عنفانه ا) 

السعاد  فاس 30040 فاس املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد عديع األعمغاري عنفانه ا) 

اقامة   ،2 أ  عمار    ،9 رقم  ش ة 

 50010 مكناس  ج،  1،م  سينا  ابن 

مكناس املغرب

الفني  رايس  إبراهام  الساد 

حي  اسحاق  ابن  زن ة   1 عنفانه ا) 

السعاد  فاس 30040 فاس املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 12 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735750.
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INFOPLUME

 CHARIKAT HOUVEN
LILAKAR

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
لأسيس شركة

INFOPLUME

149 شارع محمد الخامس اقامة 

مامفزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

 CHARIKAT HOUVEN LILAKAR

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي زن ة 

الزرقطفني اقامة رقم 32 ش ة رقم 

29 الطابق األعل - 90000 طنجة 

املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

105261

في  مؤرخ  حر  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   20

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHARIKAT HOUVEN LILAKAR

عكالة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

ع ارية ، ع الفساطة ع السمسر .
زن ة   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

32 ش ة رقم  الزرقطفني اقامة رقم 

طنجة   90000  - األعل  الطابق   29

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 500   : الساد الخضرعبي محمد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

الساد اف ير  فسف :  500 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

محمد  الخضرعبي  الساد 
 90000 بفخالف   حي  عنفانه ا) 

طنجة املغرب.
الساد اف ير  فسف عنفانه ا) 23 
 03 طابق  الخضراء  املسالر   شارع 

رقم 07 90000 طنجة املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
محمد  الخضرعبي  الساد 
 90000 بفخالف   حي  عنفانه ا) 

طنجة املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
09  فناف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 231646.
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INFOPLUME

 LEGEND INTERNATIONAL
CO SARL AU

إعالن متعدد ال رارات

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 

مامفزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

 LEGEND INTERNATIONAL CO
SARL AU  »شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  دات الشريك الفحاد«
ععنفان م رها االجتماعي: 29 زن ة 
عمر ابن العاص الطابق الثالث رقم 

26 - 90000 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد ال رارات«

رقم الت ااد في السجل التجاري: 
.103029

بم ت�ضى الجمع العام االستثنائي 
لم الخاد  مارس 2020   09 املؤرخ في 

ال رارات التالاة: 
قرار رقم 1: الذي  نص على ما لي: 
لففيت الساد سالم رالب سالم أبف 
الشركة  في  حصصه  جماع  مفجح 
 100 حصة ب امة   1000 املمثلة في 
عسف  الساد  لفائد   للحصة  درهم 

حسا ن
قرار رقم 2: الذي  نص على ما لي: 
است الة الساد  سالم رالب سالم أبف 

مفجح من تساير الشركة .

حسا ن  عسف  الساد  تعاين  ع 
غير  ملد   للشركة  جد د  كمسير 

محدعد  
قرار رقم 3: الذي  نص على ما لي: 
الفحاد  باألمضاء  م اد   الشركة 

للمسير الساد عسف حسا ن
قرار رقم 4: الذي  نص على ما لي: 
انشاء قانفن أسا�ضي جد د للشركة 

علبعا لذلك لم تعد ل م تضاات 
النظام األسا�ضي التالاة: 

بند رقم 6: الذي  نص على ما لي: 
في  مساهم  حسا ن  عسف  الساد 

رأسمال الشركة ب 100.000 درهم
بند رقم 7: الذي  نص على ما لي: 
رأسمال الشركة منحصر في 100.000 
درهم م سم الى 1000 حصة ب امة 
درهم للحصة في ملكاة الساد   100

عسف حسا ن
على  الذي  نص   :13 رقم  بند 
طرف  من  مسير   الشركة  ما لي: 

الساد عسف حسا ن
على  الذي  نص   :14 رقم  بند 
جد د  أسا�ضي  قانفن  انشاء  ما لي: 

للشركة 
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
02  فناف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 231592.
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INFOPLUME

 LBM EXPRESS SERVICE
SARL AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد

لأسيس شركة

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 

مامفزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

 LBM EXPRESS SERVICE SARL
AU شركة دات مسؤعلاة محدعد  

دات الشريك الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي الطابق 

األر�ضي قطعة رقم 3946 حي كزنا ة 
1 أ  - 9000 طنجة املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

105227

في  مؤرخ  حر  ع د  بم ت�ضى  

ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   27

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 LBM  : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

.EXPRESS SERVICE SARL AU

الن ل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

األعمال  ع  للسلع  الطرقي  الفطني 

املختلفة للم اعالت.

الطابق   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

3946 حي كزنا ة  األر�ضي قطعة رقم 

1 أ  - 9000 طنجة املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : أحمد  بنادي  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد بنادي أحمد عنفانه ا) حي 

ال فاديس زن ة 52 رقم 8 بئر الشافاء  

90000 طنجة املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد بنادي أحمد عنفانه ا) حي 

ال فاديس زن ة 52 رقم 8 بئر الشافاء  

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

08  فناف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 231623.
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STE SAFIJANOUB SARL AU

STE SAFIJANOUB SARL AU
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

 STE SAFIJANOUB SARL AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

ععنفان م رها االجتماعي:  رقم 

125 املجمفعة 4 حي كاعكي, آسفي, 

املغرب, 46000

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

10353

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

لم إعداد ال انفن   2020 مارس   13

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAFIJANOUB SARL AU

صحافي   : بإ جاز  الشركة  غرض 

يعمل لحسابه الخاص

عنفان امل ر االجتماعي : رقم 125 

املجمفعة 4 حي كاعكي, آسفي, املغرب, 

46000

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، م سم كالتالي:

الساد: 1000 الغرناتي منير ب امة 

100 درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء 

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  منير   الغرناتي  الساد 

كاعكي,  حي   4 املجمفعة   125 رقم 

آسفي, املغرب, 46000.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء 

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  منير  الغرناتي  الساد 

كاعكي,  حي   4 املجمفعة   125 رقم 

آسفي, املغرب, 46000

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

أبريل   07 بتاريخ  بآسفي  االبتدائاة 

2020

11I

CDH AUDIT ET CONSEILS

PIERRE ALU

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لففيت حصص

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

PIERRE ALU  شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي طريق 

الجد د  كلم 9600 حي ليساسفة  - 

20190 الدار الباضاء املغرب.

لففيت حصص

رقم الت ااد في السجل التجاري 

.123531

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

لمت   2020 فبرا ر   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بناني  محمد  الساد   )  لففيت 

أصل  من  اجتماعاة  حصة   1.600

الساد   )  لفائد    حصة   4.000

اسامة  صفار بتاريخ 26 فبرا ر 2020.

بناني  هدى  الساد   )  لففيت 

أصل  من  اجتماعاة  حصة   1.600

الساد   )  لفائد    حصة   1.600

اسامة  صفار بتاريخ 26 فبرا ر 2020.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   

 09 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735504.
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CDH AUDIT ET CONSEILS

 CASABLANCA TILES   

NEGOCE

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لففيت حصص

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

  CASABLANCA TILES NEGOCE   

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي 03 زن ة 

ادي الحركي كاالفان ساب ا شارع 

عبد املفمن حي املستشفاات  - 

20250 الدار الباضاء املغرب.

لففيت حصص

رقم الت ااد في السجل التجاري 

.184559

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

لمت   2020 فبرا ر   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

طاب  مفالي  الساد   )  لففيت 

قاد ري حسني 100 حصة اجتماعاة 

من أصل 700 حصة لفائد   الساد 

 28 بتاريخ   CHAMA  INVEST  (  

فبرا ر 2020.

طاب  مفالي  الساد   )  لففيت 

قاد ري حسني 200 حصة اجتماعاة 

من أصل 700 حصة لفائد   الساد 

  ) غالي بناني بتاريخ 28 فبرا ر 2020.

طاب  مفالي  الساد   )  لففيت 

قاد ري حسني 400 حصة اجتماعاة 

من أصل 700 حصة لفائد   الساد 

فبرا ر   28 بتاريخ  صفار  اسامة   (  

.2020

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   

 09 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735503.
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westartup

CAP MO
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

westartup
 BOULEVARD MASSIRA RUE 6
 OCTOBRE N° 6 ETG 3 APPT 3
 CASABLANCA ANFA ، 20100،

CASABLANCA MAROC
CAP MO شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي 6 زن ة 

6 اكتفبر الطابق 3 العمار  3 شارع 
املسير  الدار الباضاء 20100 الدار 

الباضاء املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

459771
في  مؤرخ  مفثق  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   10
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 CAP  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MO
التسفيق   : غرض الشركة بإ جاز 

املاداني
أبحاث السفق

إدار  علنظام األحداث.
زن ة   6  : االجتماعي  امل ر  عنفان 
شارع   3 العمار    3 اكتفبر الطابق   6
الدار   20100 املسير  الدار الباضاء 

الباضاء املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:
الرحمن  عبد  مجدي  الساد 
 100 ب امة  حصة   75   : ابفنفيسه 

درهم للحصة .
:  25 حصة  الساد  مريم الدعكي 

ب امة 100 درهم للحصة .
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عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الرحمن  عبد  مجدي  الساد 

 1000 لفنس  عنفانه ا)  ابفنفيسه 

لفنس لفنس.

عنفانه ا)  الدعكي  مريم  الساد  

لفنس 1000 لفنس لفنس.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الرحمن  عبد  مجدي  الساد 

 1000 لفنس  عنفانه ا)  ابفنفيسه 

لفنس لفنس

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 - بتاريخ  الباضاء   بالدار  التجارية 

لحت رقم -.

14I

sofoget

SAK KHAY
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

SAK KHAY شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي  ال ناطر  

36 زن ة أنفال محمد ال ري مكتب 

4 - 14000 ال ناطر  املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

54637

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 23  نا ر 

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 SAK  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KHAY

اشغال    : بإ جاز  الشركة  غرض 

نجار  األلفمنافم

أشغال عامة ع اعمال البناء.

عنفان امل ر االجتماعي :  ال ناطر  
36 زن ة أنفال محمد ال ري مكتب 4 

- 14000 ال ناطر  املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000  : الساد  عبد السالم خي 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

 1000  : عبد السالم خي  الساد  

ب امة 100 درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد  عبد السالم خي عنفانه ا) 

ال ناطر    14000 املغرب  ال ناطر  

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد  عبد السالم خي عنفانه ا) 

ال ناطر    14000 املغرب  ال ناطر  

املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

االبتدائاة بال ناطر   بتاريخ 28 ماي 

2020 لحت رقم 74562.
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nador conseil sarl au

MFYDA-PROMO
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

MFYDA-PROMO شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي حي الجد د 

اقامة محسن الطابق األعل رقم 02  

بني انصار  - 62000 الناضفر املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 
املحدعد  

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
19923

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 05  فناف 
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MFYDA-PROMO
االنعاش   : غرض الشركة بإ جاز 

الع اري.
حي   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
الطابق  محسن  اقامة  الجد د 
 62000 - بني انصار     02 األعل رقم 

الناضفر املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 500   : الساد مصطفى اهال ل  
حصة ب امة 50.000 درهم للحصة .

الساد عبد الكريم الزا دي  :  500 
حصة ب امة 50.000 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
الساد مصطفى اهالل عنفانه ا) 
 62000 العربي بني انصار  حي اعالد 

الناظفر املغرب.
الزا دي  الكريم  عبد  الساد 
 CARRETERA VILLA عنفانه ا) 
 LACTIA NR 20  ***** MELILLA

.***
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد مصطفى اهالل عنفانه ا) 
 62000 العربي بني انصار  حي اعالد 

الناظفر املغرب
الزا دي  الكريم  عبد  الساد 
 CARRETERA VILLA عنفانه ا) 
 LACTIA NR 20  ***** MELILLA

***

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
االبتدائاة بالناضفر  بتاريخ 09  فناف 

2020 لحت رقم 490.

16I

nador conseil sarl au

KOUNTICH INVEST
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
KOUNTICH INVEST شركة دات 
مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي  اقامة 
فاناابي بلفك A الطا بق االر�ضي  
املحل رقم 05 لجزئة انفال 04 

العمران ص.ب: 1797 سلفان  - 
62000 الناضفر املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
19951

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   27
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KOUNTICH INVEST
باع   -  : بإ جاز  الشركة  غرض 

علفزيع الفقفد عزيفت التشحام.
البري للبضائع لفائد   الن ل   -   

االخرين.
اقامة    : االجتماعي  امل ر  عنفان 
االر�ضي   بق  الطا   A بلفك  فاناابي 
 04 انفال  لجزئة   05 رقم  املحل 
 - سلفان    1797 ص.ب:  العمران 

62000 الناضفر املغرب.
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أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد كفنتيش بفمد ان :  1.000 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

بفمد ان  كفنتيش  الساد 

 55 رقم  سينا  ابن  شارع  عنفانه ا) 

62000 الناضفر املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

بفمد ان  كفنتيش  الساد 

  55 رقم  سينا  ابن  شارع  عنفانه ا) 

62000 الناضفر املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

ماي   27 بتاريخ  االبتدائاة بالناضفر  

2020 لحت رقم 485.

17I

كافجاد

6S VISION
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

كافجاد

86 زن ة 165 مجمفعة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدار الباضاء 

املغرب

6S VISION شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 10 زن ة 

الشرارد  الطابق السفلي بفركفن - 

20050 الدار الباضاء املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

461107

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   07

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 6S  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VISION

أعمال   : بإ جاز  الشركة  غرض 

البناء عاألشغال املختلفة .

زن ة   10  : عنفان امل ر االجتماعي 

 - الطابق السفلي بفركفن  الشرارد  

20050 الدار الباضاء املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
الربحاعي  الرحام  عبد  الساد 

درهم   100 ب امة  حصة   1.000   :

للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  

عصفات عمفاطن الشركاء :
الربحاعي  الرحام  عبد  الساد 

ش2    2 ال دس  حي   256 عنفانه ا) 

25020 خريبكة املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الربحاعي  الرحام  عبد  الساد 

ش2    2 ال دس  حي   256 عنفانه ا) 

25020 خريبكة املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 02 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735187.

18I

FIDACTIVE

SAKANE ALJANOUB
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لحفيل امل ر االجتماعي للشركة

FIDACTIVE

 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

 SAKANE ALJANOUB

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي شارع 
امل اعمة اقامة افران الطابق 

الخامس رقم 375  - 80000 اكاد ر 
املغرب.

لحفيل  امل ر االجتماعي للشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.14485
الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 
املؤرخ في 21 فبرا ر 2020 لم  لحفيل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  امل ر 
»شارع امل اعمة اقامة افران الطابق 
اكاد ر   80000 -   375 الخامس رقم 
اقامة  امل اعمة  »شارع  إلى  املغرب« 
افران الطابق الثالث مكتب رقم 24 

Q-I  - 80000 اكاد ر  املغرب«.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
12  فناف  بتاريخ  باكاد ر   التجارية 

2020 لحت رقم 90207.

19I

كافجاد

S.A.MAILLE
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

كافجاد
86 زن ة 165 مجمفعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار الباضاء 

املغرب
S.A.MAILLE شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي 10 زن ة 
الشرارد  الطابق السفلي بفركفن - 

20050 الدار الباضاء املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
461105

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 أبريل   22
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.S.A.MAILLE

صناعة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

النساج عالخااطة.

زن ة   10  : عنفان امل ر االجتماعي 

 - الطابق السفلي بفركفن  الشرارد  

20050 الدار الباضاء املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : الساد الراعي الحسين 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد الراعي الحسين عنفانه ا) 

ح  ح   12 رقم   3 زن ة  السعاد   حي 

20230 الباضاء املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد الراعي الحسين عنفانه ا) 

ح  ح   12 رقم   3 زن ة  السعاد   حي 

20230 الباضاء املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 02 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735186.

20I

Chtita ayyoub

PARA TODOS CAR
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

Chtita ayyoub

 hay saada ain taoujdate ، 16

51100، Ain taoujdate Maroc

PARA TODOS CAR شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد
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ععنفان م رها اإلجتماعي رقم 1308 

الحي الجد د زعاغة العلاا الطابق 

الثاني - 30000 فاس املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

62623

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   15

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 PARA : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

.TODOS CAR

كراء   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الساارات بدعن سائق.
رقم   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

العلاا  زعاغة  الجد د  الحي   1308

الطابق الثاني - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد بن اسلامان كمال :  1.000 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

كمال  اسلامان  بن  الساد 
الجد د  الحي   1308 رقم  عنفانه ا) 

 30000 الثاني  زعاغة العلاا الطابق 

فاس املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد النظافي محمد عنفانه ا) 
رقم 1379 الحي الجد د زعاغة العلاا 

30000 فاس املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

التجارية بفاس  بتاريخ 05 ماي 2020 

لحت رقم 1167/2020.

21I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

ســمـــــاكــــفــيـــــك  -  ش.د.م.م.

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

قفل التصفاة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

ســمـــــاكــــفــاـــــك  -  ش.د.م.م.   شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي : 20  زنـ ـــــة  

بــــرعكساـــــل  طـــابـــــق »E«  ش ـــة  رقــــــم 

2  -- 20490 الباضــاء املغــــرب .

قفل التصفاة

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

.59.563

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ل رر   2020 27  نا ر  في  املؤرخ 

ش.د.م.م.      - ســمـــــاكــــفــاـــــك   حل 

املحدعد   املسؤعلاة  دات  شركة 

درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 

زنـ ـــــة     20 ععنفان م رها اإلجتماعي 

بــــرعكساـــــل  طـــابـــــق »E«  ش ـــة  رقــــــم 

2  -- 20490 الباضــاء املغــــرب  نتاجة 

لففــــــا   شــريــــك  ع  مساــــر .

ع عين:

ع  خـــالـــــد  أحمــد     الساد  ) 

عنفانه ا) 6 مكرر زن ــة دع رادعر سـفر 

الباضـــاء   20410 الـفازيــس   جـالن 

املـــغــــــرب   كمصفي   ) للشركة.

ع قد لم انع اد الجمعاة الختاماة 

بتاريخ 27  نا ر 2020 عفي 20  زنـ ـــــة  

بــــرعكساـــــل  طـــابـــــق »E«  ش ـــة  رقــــــم 2  

-- 20490 الباضــاء  املــغــــرب  .

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 10 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735.571.

22I

CDH AUDIT ET CONSEILS

DARI’S DEVELOPPEMENT    
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لففيت حصص

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
  DARI’S DEVELOPPEMENT    

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي 52 شارع 
الزرقطفني - 20140 الدار الباضاء 

املغرب.
لففيت حصص

رقم الت ااد في السجل التجاري 
.56455

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
لمت   2020 فبرا ر   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بناني  شكاب  الساد   )  لففيت 
أصل  من  اجتماعاة  حصة   2.000
الساد   )  لفائد    حصة   4.000

محمد بناني بتاريخ 26 فبرا ر 2020.
بناني  شكاب  الساد   )  لففيت 
أصل  من  اجتماعاة  حصة   2.000
4.000 حصة لفائد   الساد   ) غالي  

بناني بتاريخ 26 فبرا ر 2020.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   
 10 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735575.

23I

ساكفجيس شمم

STÉ DAIAN AL WAFA SARL
إعالن متعدد ال رارات

ساكفجيس شمم
98 شارع عبد الكريم الخطابي ، 

32000، الحسامة املغرب
Sté DAIAN AL WAFA sarl »شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد «
ععنفان م رها االجتماعي: مركز 

بني حد فة  - 32152  بني حد فة 
املغرب.

»إعالن متعدد ال رارات«
رقم الت ااد في السجل التجاري: 

.513

بم ت�ضى الجمع العام االستثنائي 
لم الخاد   2020 01  فناف  املؤرخ في 

ال رارات التالاة: 
قرار رقم 1: الذي  نص على ما لي: 
الزياد  في رأسمال الشركة بما قدره 

أربعة مال ين درهم 
قرار رقم 2: الذي  نص على ما لي: 

لحاين ال انفن األسا�ضي
علبعا لذلك لم تعد ل م تضاات 

النظام األسا�ضي التالاة: 
على  الذي  نص   :6 رقم  بند 
 les associés effectuent ما لي: 
 les apports suivants: r DIAN
 JAAFAR  apporte la somme
 de 2.500.000,00 dh et Mr EL
 MOZLOUFI OMAR apporte la

soome de 2.500.000,00 DH
على  الذي  نص   :7 رقم  بند 
 Le capital social s’élève ما لي: 
 à la somme de cinq million de
 dirhams (5.000.000,00 dh 
 divisé en 50.000 parts de 100 dh
 chacune attribuées aux associés
 comme suit: 25.000 parts pour
 Mr DIAN JAAFAR et 25000 parts

pour Mr EL MOZLOUFI OMAR
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 10 بتاريخ  بالحسامة   االبتدائاة 

 فناف 2020 لحت رقم 56.
24I

FIDUCIAIRE ARQAM

CENTRE DE VISION 
YASMINE (CVY 

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
لأسيس شركة

FIDUCIAIRE ARQAM
 BP 11022 CPH ، 80030،

AGADIR MAROC
 CENTRE DE VISION YASMINE

CVY)) شركة دات املسؤعلاة 
املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي شارع 
ال ا�ضي عااض إقامة  اسمين بلفك 
أ دكان 03 الحي الصناعي  - 80020 

أكاد ر املغرب
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لأسيس شركة دات املسؤعلاة 
املحدعد  

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
43017

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2019 أكتفبر   02
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CENTRE DE VISION YASMINE

.((CVY
غرض الشركة بإ جاز : نظاراتي.

شارع   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
ال ا�ضي عااض إقامة  اسمين بلفك 
 80020 - الحي الصناعي   أ دكان 03 

أكاد ر املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
الحسني  ادري�ضي  هشام  الساد 
درهم   1.000 ب امة  حصة   60   :

للحصة .
 40   : السباك  سعاد  الساد  

حصة ب امة 1.000 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
الحسني  ادري�ضي  هشام  الساد 
ع   11 زن ة ابن عباد رقم  عنفانه ا) 
13 حي النهضة 80650 أكاد ر املغرب.
الساد  سعاد السباك عنفانه ا) 
الاغ   لمد د  الفاال  منط ة   41 رقم 

80080 أكاد ر املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
 1 عنفانه ا)  لحلف  محمد  الساد 
رعكفا  زن ة  زاعية  زعال  ا مال  شارع 
بلفد ر   28 ش ة   7 ط  د  مدخل 

20300 الدار الباضاء املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
10  فناف  بتاريخ  باكاد ر   التجارية 

2020 لحت رقم 90183.
25I

FIDUCIAIRE ARQAM

LUMIERE DES YEUX
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لحفيل امل ر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE ARQAM

 BP 11022 CPH ، 80030،

AGADIR MAROC

LUMIERE DES YEUX شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

 F10 ععنفان م رها اإلجتماعي بلفك
رقم 31 حي الداخلة - 80060 أكاد ر 

املغرب.

لحفيل  امل ر االجتماعي للشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.40907

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 

املؤرخ في 13 مارس 2020 لم  لحفيل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  امل ر 
 - الداخلة  حي   31 رقم   F10 »بلفك 

»ب عة  إلى  املغرب«  أكاد ر   80060

شارع الف اه بن صالح الحي   5625

املحمدي - 80080 أكاد ر  املغرب«.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

10  فناف  بتاريخ  باكاد ر   التجارية 

2020 لحت رقم 90180.

26I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

STE«MSN PHARMA« SARL-

AU
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

 STE«MSN PHARMA« SARL-AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي فاس  

قطعة 19 الحي الصناعي عين 

الش ف - 30000 فاس املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

62735

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   12

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STE«MSN PHARMA« SARL-AU

 : بإ جاز  الشركة  غرض 

األدعية  علصد رعلفزيع  استيراد 

عاملستحضرات الصادالناة.

فاس    : االجتماعي  امل ر  عنفان 

عين  الصناعي  الحي   19 قطعة 

الش ف - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : امليسفم  نبال  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

 

 1000  : امليسفم  نبال  الساد 

ب امة 100.000 درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  امليسفم  نبال  الساد 

لجزئة حمز  الرقم 10 طريق إ مفزار 

فاس 30000 فاس املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  امليسفم  نبال  الساد 

لجزئة حمز  الرقم 10 طريق إ مفزار 

فاس 30000 فاس املغرب.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

08  فناف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 1285/2020.

27I

SOBAFISC

 SOCIETE EL YANDOUZI DE

CONSTRUCTION
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لفساع نشاط الشركة 

SOBAFISC

129 شارع املسير  الناظفر، 62000، 

الناظفر املغرب

 SOCIETE EL YANDOUZI DE

CONSTRUCTION  شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

 LOT ععنفان م رها االجتماعي

 ILHAM BENTAYEB DRIUOCH  -

.62000 NADOR MAROC

لفساع نشاط الشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.4245

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

لمت   2020 04  فناف  في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالاة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

.ACTIVITE DE NEGOCIANT

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   

االبتدائاة بالناضفر  بتاريخ 11  فناف 

2020 لحت رقم 527.

28I

A. SAAIDI CONSULTANTS

WG BOND FUND
لأسيس صندعق مشترك للتفظاف

A. SAAIDI CONSULTANTS

 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL MAROC، 20070،

CASABLANCA MAROC
WG BOND FUND »صندعق 

مشترك للتفظاف«

ععنفان م ره اإلجتماعي: 416، زن ة 

مصطفى املعاني   - 21.000 

الدار الباضاء  املغرب 
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»لأسيس صندعق مشترك 

للتفظاف«

بم ت�ضى  ع د عرفي مؤرخ في 18 

ل رر لأسيس صندعق   2020 فبرا ر 

الباانات  دي  للتفظاف  مشترك 

التالاة:

 WG BOND :  تسماة الصندعق -

.FUND

 ،416  : عنفان امل ر االجتماعي   -

 21.000  - املعاني    مصطفى  زن ة 

الدار الباضاء  املغرب .

أجلها  من  لأسس  التي  املد    -

الصندعق: 99 سنة .

- مبلغ رأسمال الصندعق  درهم): 

1.000.000,00

 WAFA« مؤسسة التدبير: شركة -

 ،416 م رها  الكائن   ،»GESTION

 -  21.000  – املعاني  زن ة مصطفى 

الدار الباضاء.

التجاري  الفديعة:  املؤسسة   -

 ،»ATTIJARIWAFA BANK« عفابنك

 ،2 الباضاء–  بالدار  م ره  الكائن 

شارع مفالي  فسف. 

- املنتدب األعل للحسابات: مكتب 

»HDID & ASSOCIES«  مثله الساد 

محمد حد د.  

عحصص  املفجفدات   -

درهم  ملافن  املشتركة:  امللكاة 

ألف  إلى  م سـم   (1.000.000,00 

كلاـا  املكتتبة  حصة،   (1.000 

عاملدففعة ال امة نضاا.

السترداد  الالزم  األدنى  املبلغ    -

الحصص:500.000,00

- لاريخ عرقم اعتماد نظام التدبير 

لسفق  املغرباة  الهائة  طرف  من 

رقم:   -  2020 31  نا ر  الرسامال: 

GP20013

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 09 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735441.

29I

A. SAAIDI CONSULTANTS

JNL INDUSTRY
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

حل شركة

A. SAAIDI CONSULTANTS

 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL MAROC، 20070،

CASABLANCA MAROC

JNL INDUSTRY شركة دات 
املسؤعلاة املحدعد  في طفر 

التصفاة)

ععنفان م رها اإلجتماعي شارع 

املسير ، زن ة 6 أكتفبر رقم 6، 

الطابق الثالث، الش ة 3 – أنفـا - 

20100 الدار الباضاء املغرب.

حل شركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.447.703

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ل رر حل  املؤرخ في 05 مارس 2020 

املحدعد   املسؤعلاة  دات  شركة 

رأسمالها  مبلغ    JNL INDUSTRY

م رها  ععنفان  درهم   10.000,00
 6 زن ة  املسير ،  شارع  اإلجتماعي 

أكتفبر رقم 6، الطابق الثالث، الش ة 

الباضاء  الدار   20100  - أنفـا   –  3

: ف دان ثالثة أرباع  املغرب نتاجة ل 
 ¾) رسمال الشركة.

شارع  ب  التصفاة  م ر  حدد  ع 
املسير ، زن ة 6 أكتفبر رقم 6، الطابق 

  20100  - أنفـا   –  3 الش ة  الثالث، 

الدار الباضاء املغرب. 

ع عين:

السعاـدي  مريم    الساد  )  

 ،428 عنفانه ا)  ع  الطاهيري  زعجة 

شارع بفركفن 20370 الدار الباضاء 

املغرب كمصفي   ) للشركة.

ععند اإلقتضاء الحدعد املفرعضة 

محل  لهم  املخفلة  الصالحاات  على 

املخابر  ع محل لبلاغ الع فد ع الفثائق 

املتعل ة بالتصفاة : بالدار الباضاء – 
شارع املسير ، زن ة 6 أكتفبر

رقم 6، الطابق الثالث، الش ة 3، 

20100 – أنفـا.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 09 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735442.

30I

A. SAAIDI CONSULTANTS

CT SECUR RENDEMENT
لأسيس صندعق مشترك للتفظاف

A. SAAIDI CONSULTANTS

 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL MAROC، 20070،

CASABLANCA MAROC

 CT SECUR RENDEMENT

»صندعق مشترك للتفظاف«

ععنفان م ره اإلجتماعي:  50، شارع 

الراشدي  - 20.000 الدار الباضاء  

املغرب 

»لأسيس صندعق مشترك 

للتفظاف«

بم ت�ضى  ع د عرفي مؤرخ في 08 
لأسيس صندعق  ل رر   2020  فناف 

الباانات  دي  للتفظاف  مشترك 

التالاة:

 CT SECUR :  تسماة الصندعق -

.RENDEMENT

 ،50   : االجتماعي  امل ر  عنفان   -

الدار   20.000  - الراشدي   شارع 

الباضاء  املغرب .

أجلها  من  لأسس  التي  املد    -

الصندعق: 99 سنة .

- مبلغ رأسمال الصندعق  درهم): 

1.000.000,00

شركة  التدبير:  مؤسسة   -

 ،»CAPITAL TRUST GESTION«

م رها  الكائن  مساهمة،  شركة 

بالدار الباضاء، 50، شارع الراشـدي 

.20.000
صندعق  الفديعة:  املؤسسة   -

الكائن   ،»CDG« عالتدبير  اإل داع 

عمار   الحسن،  مفالي  م ره ساحة 

مامفناة - الرباط. 

- املنتدب األعل للحسابات: مكتب 

لمثله   »  A. SAAIDI & ASSOCIES«

الساد  بهاء السعادي.  

عحصص  املفجفدات   -

درهم  ملافن  املشتركة:  امللكاة 

عشر  إلى  م سـم   (1.000.000,00 

ألف  مائة  دات  حصص،   (10 

درهم ك امة إسماة   (100.000,00 

للحصة الفاحد ، املكتتبة بكاملها.

لم لكفين املبلغ األصلي بكامله عن 

طريق الدفع نضاا.

السترداد  الالزم  األدنى  املبلغ    -

الحصص:500.000

- لاريخ عرقم اعتماد نظام التدبير 
لسفق  املغرباة  الهائة  طرف  من 
رقم:   -  2020 ماي   20 الرسامال: 

GP20047

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 10 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735541.

31I

MATAHRI ABDERRAHIM

 STE HAMANE FOUZIA

CASH
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM

105 زن ة علالي حي السالم بركان ، 

63300، بركان املغرب

 STE HAMANE FOUZIA CASH

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي شارع 

الحسن االعل السعاد ة - 63600 

السعاد ة املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

7169

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 03  فناف 

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
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دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAMANE FOUZIA CASH

لحفيل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

االمفال/عكال الشحن.

شارع   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

 63600  - السعاد ة  االعل  الحسن 

السعاد ة املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : حمان  ففزية  الساد  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  حمان  ففزية  الساد  

السعاد ة  االعل  الحسن  شارع 

63600 السعاد ة املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

اسماعال  فسف  بن  الساد 
االعل  الحسن  شارع  عنفانه ا) 

السعاد ة 63600 السعاد ة املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

11  فناف  بتاريخ  ببركان   االبتدائاة 

2020 لحت رقم 197/2020.

32I

JURIS LEGAL

كلوب أمبريسيون
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

JURIS LEGAL

 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,

 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

كلفب أمبريسافن شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي  زن ة 

الكاندي إقامة بنيس الطابق 

األر�ضي رقم 9 - 90060 طنجة   

املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

105249

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   09

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

كلفب   : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

أمبريسافن.

ع  - شراء   : غرض الشركة بإ جاز 

باع جماع أنفاع لمفينات املكتب

- أعمال الطباعة.
زن ة    : االجتماعي  امل ر  عنفان 

الكاندي إقامة بنيس الطابق األر�ضي 
رقم 9 - 90060 طنجة   املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

 20.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:

 100   : الريسفني   الساد أحمد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

الساد عبد الكريم إلعريم  :  100 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد أحمد الريسفني  عنفانه ا) 
 48 رقم  بادر،  ابن  زن ة   ،1 برانس 

90060 طنجة   املغرب.

إلعريم   الكريم  عبد  الساد 
عنفانه ا)  زن ة الكاندي، الرقم 22، 

الطابق 3 90060 طنجة   املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)   إلعريم  ندى  الساد  
 3 الطابق  الرقم 22،  زن ة الكاندي، 

90060 طنجة   املغرب.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

10  فناف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم -.

33I

امغار عبد الغاففر

STE ARFAOUI CAR
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

امغار عبد الغاففر

شارع الجيش امللكي اقامة النفر رقم 

1 الطابق االعل لطفان ، 93000، 

لطفان املغرب

STE ARFAOUI CAR شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي شارع 

سبتة رقم 78 املحنش لطفان - 

93000 لطفان املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

26737

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   02

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARFAOUI CAR

كراء   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الساارات بدعن سائق.

شارع   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

 - لطفان  املحنش   78 رقم  سبتة 

93000 لطفان املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 100   : الساد ارففي نفر الد ن 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

 100  : الد ن  نفر  ارففي  الساد 

ب امة 100 درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد ارففي نفر الد ن عنفانه ا) 
 22 رقم   8 زن ة  حد فة  بني  شارع 

لطفان    93000 لطفان  كفيلما 

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  العمارتي  معاد  الساد 
 22 رقم   04 زن ة  بني عرعس  شارع 

كفيلما لطفان 93000 لطفان املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

مارس   10 بتاريخ  االبتدائاة بتطفان  

2020 لحت رقم 0484.

34I

SOCOJUFI SARL

PROMOLAG
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

SOCOJUFI SARL

 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA BOURGOGNE ،

20040، CASABLANCA MAROC

PROMOLAG شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي مساكن 

ماامير االقامة  81 عمار  د شارع 

اعالد حدع التالل عين الشق - 

27223  الدار الباضاء  املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

461407

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   20

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
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عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROMOLAG

اإلنعاش   : غرض الشركة بإ جاز 

الع اري.

مساكن   : عنفان امل ر االجتماعي 

شارع  د  عمار    81 االقامة   ماامير 

اعالد حدع التالل عين الشق - 27223  

الدار الباضاء  املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:

الساد محمد خالد الغزاعي :  300 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

الساد احمد عزيز الغزاعي :  300 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

فاطمة  كريمة  زينب  الساد  

 100 ب امة  حصة   300   : الغزاعي 

درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  

عصفات عمفاطن الشركاء :
الغزاعي  خالد  محمد  الساد 

شارع املهدي بن بركة   43 عنفانه ا) 

السفي�ضي   10170 الرباط  املغرب.
الغزاعي  عزيز  احمد  الساد 

شارع املهدي بن بركة   43 عنفانه ا) 

السفي�ضي   10170 الرباط  املغرب.

فاطمة  كريمة  زينب  الساد  

شارع املهدي   43 الغزاعي عنفانه ا) 

الرباط    10170 بن بركة السفي�ضي   

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الغزاعي  خالد  محمد  الساد 

شارع املهدي بن بركة   43 عنفانه ا) 

السفي�ضي   10170 الرباط  املغرب
الغزاعي  عزيز  احمد  الساد 

شارع املهدي بن بركة   43 عنفانه ا) 

السفي�ضي   10170 الرباط  املغرب

فاطمة  كريمة  زينب  الساد  

شارع املهدي   43 الغزاعي عنفانه ا) 

الرباط    10170 بن بركة السفي�ضي   

املغرب.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 10 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735515.
35I

CLICK DELIVERY

CLICK DELIVERY
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

CLICK DELIVERY
 RUE BOUNAAMANE NR 27 ،
20000، CASABLANCA maroc
CLICK DELIVERY شركة دات 
مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي 10 زن ة 
الحرية الطابق 3 ش ة 5 - 20000 

الدارالاضاء املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
461437

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 03  فناف 
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 CLICK : اإلقتضاء بمختصر تسماتها

.DELIVERY
بإ جاز  الشركة  غرض 
 TRANSPORT DE  :

MARCHANDISE
 LIVRAISON DES COLIS

.EXPRESS
زن ة   10  : عنفان امل ر االجتماعي 
 20000  -  5 ش ة   3 الحرية الطابق 

الدارالاضاء املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : فتحي  ٱمامة  الساد  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  فتحي  ٱمامة  الساد  
حي السالم   27 زن ة بفالنعمان رقم 

اكاد ر 80000  اكاد ر املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  فتحي  ٱمامة  الساد  
حي السالم   27 زن ة بفالنعمان رقم 

اكاد ر 80000  اكاد ر  اكاد ر

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 10 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735564.

36I

كافجاد

G.A LIGHTING
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

كافجاد

86 زن ة 165 مجمفعة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدار الباضاء 

املغرب

G.A LIGHTING شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 10 زن ة 

الشرارد  الطابق السفلي بفركفن - 

20053 الدار الباضاء املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

461197

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   08

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 G.A  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LIGHTING
: محل باع  غرض الشركة بإ جاز 

املعدات.
زن ة   10  : عنفان امل ر االجتماعي 
 - الطابق السفلي بفركفن  الشرارد  

20053 الدار الباضاء املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 1.000   : كري  هللا  عبد  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
عنفانه ا)  كري  هللا  عبد  الساد 
مدخل   3 مجمفعة  األلفة  رياض 
الدار   20202 األلفة   155 ش ة   11

الباضاء املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  كري  هللا  عبد  الساد 
مدخل   3 مجمفعة  األلفة  رياض 
الدار   20202 األلفة   155 ش ة   11

الباضاء املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 04 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735262.

38I

Chtita ayyoub

LA CASA DE SAVOIR PRIVE
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

Chtita ayyoub
 hay saada ain taoujdate ، 16
51100، Ain taoujdate Maroc
 LA CASA DE SAVOIR PRIVE
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي 193 
قطعة مفالي ادريس عاد فاس  - 

30000 فاس املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
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رقم الت ااد في السجل التجاري : 

62759

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   11

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 LA  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CASA DE SAVOIR PRIVE

- مدرسة   : غرض الشركة بإ جاز 

لإلعداد لالمتحانات

أع  تعد ل  أع  إلنتاج  استفد ف   -

لصفير األفالم السينمائاة

- الفنفن البصر.

 193  : االجتماعي  امل ر  عنفان 

 - فاس   عاد  ادريس  مفالي  قطعة 

30000 فاس املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 500   : الساد  السحنفني رحمة 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

 500   : شاماءادري�ضي  الساد  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

رحمة  السحنفني  الساد  

عنفانه ا) 391 لجزئة الحد  ة تغات  

30000 فاس املغرب.

الساد  شاماء ادري�ضي عنفانه ا) 

قطعة مفالي ادريس عاد فاس    193

30000 فاس املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد  شاماء ادري�ضي عنفانه ا) 

قطعة مفالي ادريس عاد فاس    193

30000 فاس املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

10  فناف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 1297.

39I

الشركة املغرباة للخدمات االجتماعاة

H PLAST S.A.R.L
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

SOMA

 RUE CARNOT RESIDENCE

 ALORS 4EME ETAGE BUREAU

 N2 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

H PLAST S.A.R.L شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي مزارع 

مدشر اغد ر الدفلة جماعة ملفسة 

عمالة فحص أنجر  طنجة ، املغرب 

. - 90000 طنجة املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

87641

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2018 فبرا ر   26

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 H  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PLAST S.A.R.L

إعاد    : بإ جاز  الشركة  غرض 

لدعير البالستاك ..

مزارع   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

مدشر اغد ر الدفلة جماعة ملفسة 

، املغرب  عمالة فحص أنجر  طنجة 

. - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد حمز  الب الي :  100 حصة 

ب امة 1.000 درهم للحصة .

الساد حمز  الب الي : 100 ب امة 

1.000 درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  الب الي  حمز   الساد 
طنجة    169 رقم   1 الخير  لجزئة 

90000 طنجة املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  الب الي  حمز   الساد 
طنجة    169 رقم   1 الخير  لجزئة 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

مارس   15 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2018 لحت رقم 200250.

40I

FNMCOMPTA

 TOLAYE
لفالي

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
لأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

TOLAYE لفالي  شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي 21 إقامة 

السعاد  شارع إبن مرحل الطابق 

02 رقم 05 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

105291

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 01  فناف 

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

TOLAYE لفالي .

ن ل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

سااحي.

عنفان امل ر االجتماعي : 21 إقامة 

الطابق  مرحل  إبن  شارع  السعاد  

طنجة   90000  - طنجة   05 رقم   02

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد أسامة الخراز :  500 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

:  500 حصة  الساد  حنان نفار 

ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  الخراز  أسامة  الساد 

زن ة الحاج فراجي 24 املصلى طنجة 

90000 طنجة املغرب.

الساد  حنان نفار عنفانه ا) 173 

طريق الجبل الدرادب طنجة 90000 

طنجة املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد  حنان نفار عنفانه ا) 173 

طريق الجبل الدرادب طنجة 90000 

طنجة املغرب

عنفانه ا)  الخراز  أسامة  الساد 

زن ة الحاج فراجي 24 املصلى طنجة 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

11  فناف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 2504.

41I

لفكسر للحسابات

ازي نت سرويس
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

لفكسر للحسابات

41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 60000، عجد  املغرب

ازي نت سرفيس شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
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ععنفان م رها اإلجتماعي  5زن ة ص 

7 حي محمد بلخضر - 60000 عجد  

املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

34985

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  

ال انفن  إعداد  لم   2020 03  فناف 

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

اإلقتضاء بمختصر تسماتها : ازي نت 

سرفيس.

غرض الشركة بإ جاز : النطاقة ع 

االرشاف ع الترحال .

5زن ة    : االجتماعي  امل ر  عنفان 

 60000  - حي محمد بلخضر   7 ص 

عجد  املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000  : البكاي الدغلي   الساد  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد  البكاي الدغلي  عنفانه ا)  

بلخضر    محمد  حي   7 ص  5زن ة 

60000 عجد  املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد  البكاي الدغلي  عنفانه ا)  

بلخضر    محمد  حي   7 ص  5زن ة 

60000 عجد  املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

10  فناف  بتاريخ  بفجد    التجارية 

2020 لحت رقم 1066.

42I

N2M CONSEIL-SARL

PALMA NOVA TRANS
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لففيت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
PALMA NOVA TRANS  شركة 

دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي طريق 
ثانفية طه  حسين الخربة ازغنغان 
الناظفر - 62000 الناظفر املغرب.

لففيت حصص
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.17803
الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 
لمت   2020 مارس   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :
لحمادي  علي   لففيت الساد   ) 
أصل  من  اجتماعاة  حصة   1.000
1.000 حصة لفائد   الساد   ) خالد 

املراك�ضي  بتاريخ 04 مارس 2020.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   
االبتدائاة بالناضفر  بتاريخ 10  فناف 

2020 لحت رقم 502.
43I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE »SWEET FES COFFEE«
SARL

إعالن متعدد ال رارات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
 STE »SWEET FES COFFEE« SARL

»شركة دات املسؤعلاة املحدعد «
ععنفان م رها االجتماعي: فاس 
إقامة 6 ع 7 شارع محمد الع اد 

لجزئة النجاح طريق عين السمن  - 
30000 فاس املغرب.

»إعالن متعدد ال رارات«
رقم الت ااد في السجل التجاري: 

.51605
بم ت�ضى الجمع العام االستثنائي 
لم الخاد   2020 02  فناف  املؤرخ في 

ال رارات التالاة: 
الذي  نص على  قرار رقم عاحد: 
ما لي: الرفع من رأسمال الشركة من 

100000 إلى 2680000
الذي  نص على  إثنان:  قرار رقم 
ما لي: التخفاض من رأسمال الشركة 

من 2680000  إلى 100000
علبعا لذلك لم تعد ل م تضاات 

النظام األسا�ضي التالاة: 
على  الذي  نص  عاحد:  رقم  بند 
ما لي: الرفع من رأسمال الشركة من 

100000 إلى 2680000
على  الذي  نص  إثنان:  رقم  بند 
ما لي: التخفاض من رأسمال الشركة 

من 2680000  إلى 100000
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
09  فناف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 1296.
44I

Cabinet LAMRINI HADI

AFRICA DRINK
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

تغاير نشاط الشركة

Cabinet LAMRINI HADI
18,شارع إبن سينا الناضفر ، 

62000، الناضفر املغرب
AFRICA DRINK شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها االجتماعي شارع 
حسن الثاني العرعي الناضفر - 

62550 الناضفر املغرب.
تغاير نشاط الشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 
.12195

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
لم تغاير   2020 12  فناف  املؤرخ في 
ع  »االصدار  من  الشركة  نشاط 
التصد ر , لفزيع سلع« إلى »االنعاش 
 , الع ارات  باع  ع  شراء   , الع اري 
االقتصاد ة  البنا ات  مشاريع  انجاز 

ع التجارية ع السااحاة ع الفندقاة ».

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

االبتدائاة بالناضفر  بتاريخ 10  فناف 

2020 لحت رقم 506.

45I

Cabinet LAMRINI HADI

AFRICA DRINK
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

تغاير تسماة الشركة

Cabinet LAMRINI HADI

18,شارع إبن سينا الناضفر ، 

62000، الناضفر املغرب

AFRICA DRINK شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها االجتماعي 429 433 

شارع حسن الـثاني العرعي الناظفر - 

62550 الناظفر املغرب.

تغاير تسماة الشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

12195

 بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

لم تغاير   2020 08  فناف  املؤرخ في 

 AFRICA« من  الشركة  تسماة 

 NEGOCE MY« إلى   »DRINK

. »BUSINESS

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

االبتدائاة بالناضفر  بتاريخ 10  فناف 

2020 لحت رقم 506.

46I

LARAGESTION S.A.R.L

KONOUZ IRRIGATION
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

LARAGESTION S.A.R.L

شارع ابن الخطاب رقم 25 الطابق 

الثاني العرائش شارع ابن الخطاب 
رقم 25 الطابق الثاني العرائش، 

92000، العرائش املغرب

KONOUZ IRRIGATION شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي شارع ابن 

الخطاب رقم 25 الطابق الثاني 
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العرائش  شارع ابن الخطاب رقم 

25 الطابق الثاني العرائش 92000 

العرائش املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

5123

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  

لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   14

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KONOUZ IRRIGATION

دراسة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

عانجاز مشاريع الري.

شارع   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

الطابق الثاني   25 ابن الخطاب رقم 

رقم  الخطاب  ابن  شارع  العرائش  

 92000 العرائش  الثاني  الطابق   25

العرائش املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد  مريم اكنفز :  340 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

الساد  امانة الساو :  340 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

:  320 حصة  الساد هشام بكاة 

ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  اكنفز  مريم  الساد  

العرائش   4 زن ة جابر بن حاان رقم 

92000 العرائش املغرب.

عنفانه ا)  الساد  امانة الساو  

اقامة  طالب  ابي  بن  علي  زن ة 

 41 الطابق الخامس رقم   اسمانة  

العرائش  92000 العرائش املغرب.

عنفانه ا)  بكاة  هشام  الساد 

دعار بفشارن ج ع ق العفامر  ال صر 

الكبير  92150 ال صر الكبير املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  اكنفز  مريم  الساد  

العرائش   4 زن ة جابر بن حاان رقم 

92000 العرائش املغرب

عنفانه ا)  الساو  امانة  الساد  

اقامة  طالب  ابي  بن  علي  زن ة 

 41 الطابق الخامس رقم   اسمانة  

العرائش  92000 العرائش املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

االبتدائاة بالعرائش  بتاريخ 04 مارس 

2020 لحت رقم 181.

47I

rachid ayad

»لوكسا« ش.د.م.م.د.ش.و
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لففيت حصص

rachid ayad

17 ’ محج محمد الخامس’ اقامة 

بففابيس بفيلد نك’الطابق الثالث 

رقم 16 ، 90020، طنجة املغرب

»لفكسا« ش.د.م.م.د.ش.ع شركة 

دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي طنجة 73 

اقامة شامة ب جنفريي الطابق 3 

رقم 23 - 90000 طنجة املغرب.

لففيت حصص
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.55533

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 

لمت   2020 مارس   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :

رعيز  خفلاان  الساد   )  لففيت 

من  اجتماعاة  حصة   2.000 رعباف 

الساد  لفائد    حصة   5.000 أصل 

مارس    ) محمد الهجامي بتاريخ 04 

.2020

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   
09  فناف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 2469.
48I

امغار عبد الغاففر

WARSH SOUANI
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

امغار عبد الغاففر
شارع الجيش امللكي اقامة النفر رقم 
1 الطابق االعل لطفان ، 93000، 

لطفان املغرب
WARSH SOUANI شركة دات 
مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي حي سفاني 

مارلال - 93000 لطفان املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
26705

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   25
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WARSH SOUANI
صباغة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الساارات.
عنفان امل ر االجتماعي : حي سفاني 

مارلال - 93000 لطفان املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 100   : امرزكاف  رضفان  الساد 

حصة ب امة 1.000 درهم للحصة .
 100  : امرزكاف  رضفان  الساد 

ب امة 1.000 درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء 

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد رضفان امرزكاف عنفانه ا) 

مارلال   93150 مارلال  السفاني  حي 

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد رضفان امرزكاف عنفانه ا) 

مارلال   93150 مارلال  السفاني  حي 

املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

مارس   09 بتاريخ  االبتدائاة بتطفان  

2020 لحت رقم 0461.

49I

امغار عبد الغاففر

  STE MULTISERIVCES
MOUWAHIDINE

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

امغار عبد الغاففر

شارع الجيش امللكي اقامة النفر رقم 

1 الطابق االعل لطفان ، 93000، 

لطفان املغرب

  STE MULTISERIVCES

MOUWAHIDINE  شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي اقامة النسام لطفان 

- 93000 لطفان  املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

26707

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   21

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
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عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

  STE MULTISERIVCES  :

. MOUWAHIDINE

غسل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الساارات .

شارع   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

الجيش امللكي اقامة النسام لطفان - 

93000 لطفان  املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد بفغات عبد الناصر  :  100 

حصة ب امة 1.000 درهم للحصة .

 : الناصر   عبد  بفغات  الساد   

100 ب امة 1.000 درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عصفات عمفاطن الشركاء :

الناصر   عبد  بفغات  الساد 

شارع محمد عزيمان زن ة  عنفانه ا) 
لطفان    93000 لطفان   19 رقم   02

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الناصر   عبد  بفغات  الساد 

شارع محمد عزيمان زن ة  عنفانه ا) 
لطفان    93000 لطفان   19 رقم   02

املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

مارس   09 بتاريخ  االبتدائاة بتطفان  

2020 لحت رقم 0462.

50I

امغار عبد الغاففر

DOT CAR
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

امغار عبد الغاففر

شارع الجيش امللكي اقامة النفر رقم 

1 الطابق االعل لطفان ، 93000، 

لطفان املغرب

DOT CAR شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي شارع 

محمد بنفنة رقم 02 بفسافف لطفان  

- 93000 لطفان املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

26767

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   04

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 DOT  : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

.CAR

كراء   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الساارات بدعن سائق.

شارع   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

محمد بنفنة رقم 02 بفسافف لطفان  

- 93000 لطفان املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

حصة   50   : سريع  انس  الساد 

ب امة 1.000 درهم للحصة .

حصة   50   : الساد عماد الد ن 

ب امة 1.000 درهم للحصة .

ب امة   50  : سريع  انس  الساد   

1.000 درهم.

 50  : سريع  الد ن  عماد  الساد 

ب امة 1.000 درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد انس سريع عنفانه ا) شارع 

محمد بنفنة زن ة االقحفان رقم 02 

لطفان 93000 لطفان  املغرب.

سريع  الد ن  عماد  الساد 

عنفانه ا) دعار ازال جماعة عقااد  ازال 

الزيتفن دائر  ععال ة لطفان 93000 

لطفان املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

اماني  علي  بن  اعالد  الساد  
عنفانه ا) لجزئة البحر شارع طانطان 
املضاق    13000 املضاق   02 رقم 

املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
مارس   12 بتاريخ  االبتدائاة بتطفان  

2020 لحت رقم 0513.
51I

PREMIUM FINANCE

AHDIJID MATERIAUX
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AHDIJID MATERIAUX   شركة 
دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي حي كفغردا 
ا ت اعرير الحفز - 42050 مراكش 

املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

103983
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   09
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  AHDIJID MATERIAUX
غرض الشركة بإ جاز : لاجر مفاد 

البناء.
حي   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 42050  - الحفز  اعرير  ا ت  كفغردا 

مراكش املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد احد دي عبد الحق :  500 
حصة ب امة 100 درهم للحصة .

  : البربف�ضي  املجاد  عبد  الساد 
500 حصة ب امة 100 درهم للحصة
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
الحق  عبد  احد دي  الساد 
سادي  فاسكا  ا ت  دعار  عنفانه ا) 
 42082 مراكش  اعرير  ا ت  داعد 

مراكش املغرب.
البربف�ضي  املجاد  عبد  الساد 
اعرير  ا ت  االداري  الحي  عنفانه ا) 

مراكش 42050 مراكش املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الحق  عبد  احد دي  الساد 
سادي  فاسكا  ا ت  دعار  عنفانه ا) 
 42082 مراكش  اعرير  ا ت  داعد 

مراكش املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
11  فناف  بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 لحت رقم 113368.

52I

الشركة املغرباة للخدمات االجتماعاة

STE BRICOKHAY S.A.R.L
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
تعاين مسير جد د للشركة

الشركة املغرباة للخدمات 
االجتماعاة

 RUE CARNOT RESIDENCE
 ALORS 4EME ETAGE BUREAU
 N2 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
STE BRICOKHAY S.A.R.L  شركة 

دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 17 شارع 
مف�ضى ابن نصير الطبق 1 رقم 2 
طنجة، املغرب . - 90000 طنجة 

املغرب.
تعاين مسير جد د للشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 
.66467
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بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
19 دجنبر 2019 لم تعاين  املؤرخ في 
مسير جد د للشركة الساد  ) سطار 

بدر الد ن كمسير عحاد
لبعا ل بفل است الة املسير.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
12  فناف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 2423.

53I

TEK HELP

RA-MANUTENTION
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

TEK HELP
 BD ABDELMOUMEN IMM
 PASTEUR BUILD 3eme ETG

 N°3 PLACE PASTEUR ، 20360،
CASABLANCA MAOC

RA-MANUTENTION شركة دات 
املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي كراج 
رقم 16  مشرعع بسمة »حصار 1« 
الجد د  الجد د  24000 الجد د  

املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

N°16309
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   12
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
RA-  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MANUTENTION
لأجير   •  : بإ جاز  الشركة  غرض 
جرافات،  البناء،  معدات  عصاانة 

آالت التحمال عالرافعات
• التداعل

• استيراد لصد ر أي منتج
ماكاناكاة  بأعمال  ال اام   •

عهادرعلاكاة عكهربائاة عجزئاة.

عالنجار    ، املدناة  الهندسة   •

املعدناة عاألملنافم ، عالطالء ، عالبناء 

عالزجاج   ، عالبالط   ، عالعزل املائي   ،

عاألدعات   ، عن ل التربة   ، عالحد د   ،

الصحاة ، عالجلفد ، عالسلع الجلد ة 

عاملالبس   ، الرياضاة  عالسلع   ،

عمعدات   ، مرالب   ، عاألقمشة   ،

لنظاف ، .

كراج   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 »1 »حصار  مشرعع بسمة    16 رقم 

الجد د    24000 الجد د  الجد د  

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  600.000 

درهم، م سم كالتالي:

هناء  الجماني  العابد  الساد  

درهم   100 ب امة  حصة   3.600   :

للحصة .

محسن  الجماني  العابد  الساد 

درهم   100 ب امة  حصة   1.200   :

للحصة .

 1.200   : ا فب   افرياط  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

هناء  الجماني  العابد  الساد  

 05 املخلفف  نبالة  لجزئة  عنفانه ا) 
 26202 الدرع    01 الش ة   14 رقم 

الدرع   املغرب .

محسن  الجماني  العابد  الساد 
عنفانه ا) رقم 90 لجزئة رينا الدرع  

برشاد 26202 الدرع   املغرب.

عنفانه ا)  ا فب   افرياط  الساد 
 14 رقم   05 املخلفف  نبالة  لجزئة 

الدرع    26202 الدرع    01 الش ة 

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

هناء  الجماني  العابد  الساد  

 05 املخلفف  نبالة  لجزئة  عنفانه ا) 
 26202 الدرع    01 الش ة   14 رقم  

الدرع   املغرب .

مفالي  الجماني  العابد  الساد 
لجزئة   90 رقم  عنفانه ا)  رشاد  
الدرع      26202 برشاد  الدرع   رينا 

املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
االبتدائاة بالجد د   بتاريخ 18 فبرا ر 

2020 لحت رقم 186.

54I

امغار عبد الغاففر

SIMO FOOD
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لففيت حصص

امغار عبد الغاففر
شارع الجيش امللكي اقامة النفر رقم 
1 الطابق االعل لطفان ، 93000، 

لطفان املغرب
SIMO FOOD شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي شارع زا ف 
زن ة 08 رقم 20 لطفان - 93000 

لطفان املغرب.
لففيت حصص

رقم الت ااد في السجل التجاري 
.24163

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
لمت   2020 مارس   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عثمان  الساد   )  لففيت 
من  اجتماعاة  حصة   50 الحضري 
الساد   )  أصل 100 حصة لفائد   
محمد  زعرعر بتاريخ 05 مارس 2020.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   
مارس   10 بتاريخ  االبتدائاة بتطفان  

2020 لحت رقم 0485.

55I

PREMIUM FINANCE

BENCHETTOU FILS
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

BENCHETTOU FILS شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي متجر 

الطابق األر�ضي عمار  رقم 13 

دعار الفران الطريق الرئيساة رقم 

9 كد ة لعباد  - 40000 مراكش 

املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

103967

في  مؤرخ  مفثق  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   25

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BENCHETTOU FILS

بائع   : بإ جاز  الشركة  غرض 

بالت ساط ع اقير مشتركة .

متجر   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

دعار   13 الطابق األر�ضي عمار  رقم 

الفران الطريق الرئيساة رقم 9 كد ة 

لعباد  - 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : بنشطف  عمر  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  بنشطف  عمر  الساد 

الطابق   174 عمار   الصنفبر  لجزئة 

مراكش   40000 االزدهار  االعل 

املغرب.
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عالعائلاة  الشخصاة  األسماء 

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  بنشطف  عمر  الساد 

الطابق   174 عمار   الصنفبر  لجزئة 

مراكش   40000 االزدهار  االعل 

املغرب

بنشطف  اللطاف   عبد  الساد 

عنفانه ا) لجزئة الصنفبر عمار  174 

االزدهار 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

09  فناف  بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 لحت رقم 113356.

56I

FNMCOMPTA

TRANS CAPRIS
إعالن متعدد ال رارات

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

TRANS CAPRIS »شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد  دات الشريك 

الفحاد«

ععنفان م رها االجتماعي: 21 إقامة 

السعاد  شارع إبن مرحل الطابق 

02 رقم 05 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد ال رارات«

رقم الت ااد في السجل التجاري: 

.103605

بم ت�ضى الجمع العام االستثنائي 

لم الخاد  مارس 2020   16 املؤرخ في 

ال رارات التالاة: 

على  الذي  نص   :01 رقم  قرار 

كريم  محمد  الساد  لففيت  ما لي: 

 600 أصل  من  حصة   600 بفعفد 

حصة لفائد  الساد  هند اسعاد 

على  الذي  نص   :02 رقم  قرار 

إست الت الساد محمد كريم  ما لي: 

بفعفد من تسير الشركة تعين الساد  

هند اسعاد مسير  جد د  لشركة.

على  الذي  نص   :03 رقم  قرار   

ب  الشركة  مال  رأس  رفع  ما لي: 

40000 ألف درهم لاصبو رأس مال 

الجد د هف 100000ألف درهم

علبعا لذلك لم تعد ل م تضاات 

النظام األسا�ضي التالاة: 

على  الذي  نص   :06 رقم  بند 

ما لي: رفع رأس مال الشركة

بند رقم 07: الذي  نص على ما لي: 

رفع قامة الحصص اإلجتماعاة

على  الذي  نص   :15 رقم  بند 

اسعاد  هند  الساد   تعين  ما لي: 

مسير  جد د  لشركة 

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

11  فناف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 2489.

57I

STE ARSALAN CHAOUIA

STE DALOUBI
شركة التضامن

لحفيل الشكل ال انفني للشركة

STE ARSALAN CHAOUIA

شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم 

 SETTAT ،26000 ، 843 163 ص.ب

MAROC

STE DALOUBI  شركة التضامن

ع عنفان م رها االجتماعي  حي بام 

زن ة  هفد كفنغ رقم 16 - 26000 

سطات .

لحفيل الشكل ال انفني للشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.5425

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 19 فبرا ر 2020 لم لحفيل 

الشكل ال انفني للشركة من »شركة 

التضامن« إلى »شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد «.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

بتاريخ 12  فناف  االبتدائاة بسطات  

2020 لحت رقم 181/20.

58I

STE ARSALAN CHAOUIA

STE DALOUBI SARL
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لففيت حصص

STE ARSALAN CHAOUIA

شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم 

 SETTAT ،26000 ، 843 163 ص.ب

MAROC

STE DALOUBI SARL شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي  حي بام 
زن ة  هفد كفنغ رقم 16 - 26000 

سطات  املغرب.

لففيت حصص
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.5425

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

لمت   2020 فبرا ر   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :

كمال شنكاط  لففيت الساد   ) 

 33 أصل  من  اجتماعاة  حصة   33
حصة لفائد   الساد   ) رشاد دلفبي 

بتاريخ 19 فبرا ر 2020.

 33 امال هناة  لففيت الساد   ) 

حصة اجتماعاة من أصل 33 حصة 
لفائد   الساد   ) رشاد دلفبي بتاريخ 

12 مارس 2020.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   

بتاريخ 12  فناف  االبتدائاة بسطات  

2020 لحت رقم 181/20.

59I

STE ARSALAN CHAOUIA

 CENTRE DENTAIRE NABIH

ABDELILAH SARL AU
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

STE ARSALAN CHAOUIA

شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم 

 SETTAT ،26000 ، 843 163 ص.ب

MAROC

 CENTRE DENTAIRE NABIH

 ABDELILAH SARL AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي رقم 302 

شارع الجيش امللكي الطابق 3 الش ة 
رقم 5  - 26000 سطات املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

5925

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 27  نا ر 

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 CENTRE DENTAIRE NABIH

.ABDELILAH SARL AU

طبيب   : بإ جاز  الشركة  غرض 

أسنان يعمل كمشغل ع عرشة عمل 

للجراحة.
عنفان امل ر االجتماعي : رقم 302 

شارع الجيش امللكي الطابق 3 الش ة 
رقم 5  - 26000 سطات املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  200.000 

درهم، م سم كالتالي:

 2.000   : عبداالله  نباه  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  عبداالله  نباه  الساد 

درب عمر زن ة مفالي ادريس رقم 36 

26000 سطات املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  عبداالله  نباه  الساد 

درب عمر زن ة مفالي ادريس رقم 36 

26000 سطات املغرب.
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باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

بتاريخ 12  فناف  االبتدائاة بسطات  

2020 لحت رقم 180/2020.

61I

STE ARSALAN CHAOUIA

STE DALOUBI SARL
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

تعاين مسير جد د للشركة

STE ARSALAN CHAOUIA

شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم 

 SETTAT ،26000 ، 843 163 ص.ب

MAROC

STE DALOUBI SARL  شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي  حي بام 
زن ة  هفد كفنغ رقم 16 - 26000 

سطات املغرب.

تعاين مسير جد د للشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.5425

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

لم تعاين  19 فبرا ر 2020  املؤرخ في 

مسير جد د للشركة الساد  ) دلفبي 
رشاد كمسير عحاد

لبعا ل بفل است الة املسير.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

بتاريخ 12  فناف  االبتدائاة بسطات  

2020 لحت رقم 181/20.

62I

ADVISORY PARTNERS

GEMMARIA TRADE
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
تعاين مسير جد د للشركة

ADVISORY PARTNERS

 Bd Abdelmoumen ,165

 Quartier des Hôpitaux Imm A

 1ER étage Casablanca ، 20160،

Casablanca Maroc

GEMMARIA TRADE  شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 7 زن ة 

سبتة اقامة رامى الطابق الثاني 

مكتب 8 - 20360 الدار الباضاء 

املغرب.

تعاين مسير جد د للشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري -.

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 

لم تعاين   2020 08  فناف  املؤرخ في 

مسير جد د للشركة الساد  )   امال   

عبدالفاحد    كمسير عحاد

لبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 11 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735596.

63I

FNMCOMPTA

PROMOLOG
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

PROMOLOG شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي 21 إقامة 

السعاد  شارع إبن مرحل الطابق 

05 رقم 11 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

105269

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   09

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROMOLOG

ن ل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الفطني عالدعلي للبضائع، عساط ن ل 

الفطني عالدعلي للبضائع.

عنفان امل ر االجتماعي : 21 إقامة 

الطابق  مرحل  إبن  شارع  السعاد  
طنجة   90000  - طنجة   11 رقم   05

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد محمد مهراز :  200 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

الساد محمد مرعن :  200 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

  : بفخبز   العمراني  الساد محمد 

200 حصة ب امة 100 درهم للحصة

الساد هشام الزيات :  200 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

 200   : الخاضر  كريم  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  مهراز  محمد  الساد 
املفراغ  جامع  الساد  امراح  زن ة 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

عنفانه ا)  مرعن  محمد  الساد 
طنجة   85 16رقم  بير الشعيري زن ة 

90000 طنجة املغرب.

بفخبز   العمراني  محمد  الساد 

بينطف  لجزئة  السفاني  عنفانه ا) 
طنجة   12 رقم  ب   5 زن ة  ريسكا 

90000 طنجة املغرب.

عنفانه ا)  الزيات  هشام  الساد 
 11 رقم   60 زن ة  فلفري  فال  حي 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

عنفانه ا)  الخاضر  كريم  الساد 
زن ة 62 رقم 9 املصلى طنجة 90000 

طنجة املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  الخاضر  كريم  الساد 
زن ة 62 رقم 9 املصلى طنجة 90000 

طنجة املغرب.

عنفانه ا)  مهراز  محمد  الساد 
املفراغ  جامع  الساد  امراح  زن ة 

طنجة 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
11  فناف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 2493.

64I

FNMCOMPTA

باعمي طرانس
إعالن متعدد ال رارات

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
باعمي طرانس »شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد  دات الشريك 
الفحاد«

ععنفان م رها االجتماعي: 21 إقامة 
السعاد  شارع إبن مرحل الطابق 02 
رقم 05 طنجة 21 إقامة السعاد  

شارع إبن مرحل الطابق 02 رقم 05 
طنجة 90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد ال رارات«
رقم الت ااد في السجل التجاري: 

.91837
بم ت�ضى الجمع العام االستثنائي 
لم الخاد  مارس 2020   09 املؤرخ في 

ال رارات التالاة: 
على  الذي  نص   :01 رقم  قرار 
ما لي: لففيت الساد مصطفى باعمي 
حصة   1000 حصة من أصل   500
طرانس  فؤاد  باعمي  شركة  لفائد  
باعمي  هف   ال انفني  ممثلها  الذي 

فؤاد.
على  الذي  نص   :02 رقم  قرار 
لشركة  ال انفني  الشكل  تغير  ما لي: 
من شركة دات املسؤعلاة املحدعد  
دات الشريك الفحاد الى شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد  
على  الذي  نص   :03 رقم  قرار 
ما لي: تعاين  الساد باعمي فؤاد مسير 
باعمي  الساد  رف ة  لشركة  جد د  

مصطفى.
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علبعا لذلك لم تعد ل م تضاات 

النظام األسا�ضي التالاة: 

على  الذي  نص   :06 رقم  بند 

ما لي: ل سام رأس مال الشركة

على  الذي  نص   :07 رقم  بند 

ل سام الحصص اإلجتماعاة  ما لي: 

لشركة 

على  الذي  نص   :15 رقم  بند 

ما لي: تعاين  الساد باعمي فؤاد مسير 

باعمي  الساد  رف ة  لشركة  جد د  

مصطفى

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

11  فناف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 2490.

65I

FNMCOMPTA

DIA NOCHE
إعالن متعدد ال رارات

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

DIA NOCHE »شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد  دات الشريك 

الفحاد«

ععنفان م رها االجتماعي: أ2 مركب 

الزهفر أ 2 شارع محمد السادس 

طابق األر�ضي رقم -02طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد ال رارات«
رقم الت ااد في السجل التجاري: 

.82483

بم ت�ضى الجمع العام االستثنائي 

لم الخاد   2019 نفنبر   10 املؤرخ في 

ال رارات التالاة: 

على  الذي  نص   :01 رقم  قرار 

ازحاف  ففزي  الساد  لففيت  ما لي: 

لفائد    100 أصل  من  حصة   100

الساد عبد هللا ازحاف

على  الذي  نص   :02 رقم  قرار 

ما لي: إست الة الساد ففزي ازحاف 

من تسير الشركة.

على  الذي  نص   :03 رقم  قرار 

تعين الساد عبد هللا ازحاف  ما لي: 

مسيرجد د لشركة

علبعا لذلك لم تعد ل م تضاات 

النظام األسا�ضي التالاة: 

على  الذي  نص   :6 رقم  بند 

الى  لحفيل رأس مال الشركة  ما لي: 

السادعبد هللا ازحاف

على  الذي  نص   :7 رقم  بند 

لحفيل الحصص اإلجتماعاة   ما لي: 

الشركة الى الساد عبد هللا ازحاف

على  الذي  نص   :15 رقم  بند 

تعين الساد عبد هللا ازحاف  ما لي: 

مسيرجد د لشركة

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

11  فناف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 2488.

66I

fcdf

مقهى  املهندس
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

fcdf

oujda ، 60000، OUJDA MAROC

م هى  املهندس  شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي 24بئر 

انزران٠الطابق4 الش ة 11 ٠بئر 

انزران٠الطابق الش ة  ٠عجد  - 

60000 عجد   املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

34989

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   27

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

م هى    : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

املهندس .

استغالل    : غرض الشركة بإ جاز 

م هى باتز ريا٠مطعم٠مخبز .

24بئر   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

٠بئر   11 الش ة  انزران٠الطابق4 

 - ٠عجد   الش ة   انزران٠الطابق 

60000 عجد   املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 700   : الساد لزعر عبد الحكام 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

 300   : املحمدي ففزية  الساد  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الحكام  عبد  لزعر  الساد  

زن ة  العسكرية  التجزئة  عنفانه ا) 

خالد ابن  زيد رقم 26 60000 عجد   

املغرب.

الساد  املحمدي ففزية عنفانه ا) 

ابن  خالد  زن ة  العسكرية  التجزئة 

 زيد رقم 26 60000 عجد   املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد  املحمدي ففزية عنفانه ا) 

ابن  خالد  زن ة  العسكرية  التجزئة 

 زيد رقم 26 60000 عجد   املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

11  فناف  بتاريخ  بفجد    التجارية 

2020 لحت رقم 1072.

67I

SOCAGECOM SARL

اوستا
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

SOCAGECOM SARL

ش ة 2 الطابق االعل  اسمانة 

1 شارع محمد السادس ش ة 2 

الطابق االعل  اسمانة 1 شارع 

محمد السادس، 25000، خريبكة 

املغرب

اعستا شركة دات مسؤعلاة محدعد  
دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي رقم 86 
حي الرشاد 2 زن ة بفلفناا  - 25000 

خريبكة  املغرب 
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
6323

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   27
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

اإلقتضاء بمختصر تسماتها : اعستا.
شركة   : بإ جاز  الشركة  غرض 
دات  املحدعد   املسؤعلاة  دات 
في  متخصصة  الفحاد  الشريك 

اشغال مختلفة ع البناء ..
 86 رقم   : عنفان امل ر االجتماعي 
حي الرشاد 2 زن ة بفلفناا  - 25000 

خريبكة  املغرب .
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 1.000   : احمد  عن فد  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
عنفانه ا)  احمد   عن فد  الساد 
رقم 86 حي الرشاد 2  25000 خريبكة  

املغرب .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  احمد   عن فد  الساد 
 25000   2 الرشاد  حي   86 رقم 

خريبكة  املغرب 
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
11  فناف  االبتدائاة بخريبكة  بتاريخ 

2020 لحت رقم 265.
68I
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Alassaire Juriconseil

EDUCACIO
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

Alassaire Juriconseil

 Imm. BAB ABELAZIZ, bureau 62

 bis, 6ème étage, angle Bb d’Anfa

 et Bd Moulay Youssef, ، 20020،

Casablanca Maroc

EDUCACIO شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي مارينا - 

كريستال 3 - شارع سادي محمد 

ابن عبد هللا -اقامة ب 06 - 20100 

الدار الباضاء  - 20100 

 الدار الباضاء  املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

458915

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   13

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EDUCACIO

أخذ   -  : بإ جاز  الشركة  غرض 

الشركات  مال  رأس  في  مشاركة  أي 

أع أي مجمفعة أخرى بأي عسالة عال 

ساما عن طريق شراء األعراق املالاة 
ال ابلة للتحفيل أع األسهم أع الح فق 
االجتماعاة أع أي أعراق مالاة أخرى 

صادر  أع االكتتاب في رأس املال أع 

كانت  مهما  املال  رأس  في  املساهمة 

طباعته ؛

من  جزء  أع  كل  ن ل  أع  باع   -

شكل  كان  أ ا   ، املكتسبة  املصالح 

الباع أع التحفيل ؛

للشركات التي  منو الضمانات    -

استحفدت فيها الشركة على حصة ؛

اإلدارية  الهائات  في  املشاركة   -

للشركات  عاإلشرافاة  عالتنظاماة 

الشركة  لمتلك  التي  املجمفعات  أع 

حصة فيها؛

عالخدمات  املشفر   ل د م   -

للشركات في مسائل التعلام عجماع 

األنشطة دات الصلة ؛

جماع العملاات   ، عبشكل عام   -

عاملالاة  عالصناعاة  التجارية 

لتعلق  قد  التي  عالع ارية  عاملن فلة 

بشكل مباشر أع غير مباشر باألنشطة 

املذكفر  أعاله أع التي قد تعزز لطفير 

الشركة..

 - مارينا   : عنفان امل ر االجتماعي 

كريستال 3 - شارع سادي محمد ابن 

عبد هللا -اقامة ب 06 - 20100 الدار 

الباضاء   الدار    20100  - الباضاء  

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  300.100 

درهم، م سم كالتالي:

حصة   1   : أسالف  علي  الساد 

ب امة 100 درهم للحصة .

 : العمراني  الد ن  نفر  الساد 

 300.000 ب امة  معلفماتي  برنامج 

درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عصفات عمفاطن الشركاء :

العمراني  الد ن  نفر  الساد 
عنفانه ا) 12 زن ة السلم حي راسين 

الباضاء  الدار   20100 الباضاء  

املغرب.

عنفانه ا)  أسالف  علي  الساد 
عمار  س 6 ش ة 301 إقامة اللامفن 

الرباط   10170 الرباط  السفي�ضي 

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

العمراني  الد ن  نفر  الساد 
عنفانه ا) 12 زن ة السلم حي راسين 

الباضاء  الدار   20100 الباضاء  

املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 03 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

مارس 2020 لحت رقم 7318.

69I

األستاد بن عبد الجلال

KINÉ FLACH
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

األستاد بن عبد الجلال

13 شارع جفالن رقم 16 ع 17 

الطابق الثالث ، 30000، فاس 

املغرب

Kiné Flach شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي قطعة 
رقم 1 س، الطابق1، لجزئة رياض 

الزيتفن، طريق عين الش ف  - 

30050  فاس املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

61413

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2019 دجنبر   18

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 Kiné  : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

.Flach

 : بإ جاز  الشركة  غرض 

KINÉSITHÉRAPEUTE

أخصائاة عالج طباعي.

قطعة   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
رياض  لجزئة  الطابق1،  س،   1 رقم 

 - الش ف   عين  طريق  الزيتفن، 

30050  فاس املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : العملي  خفلة  الساد  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  العملي  خفلة  الساد  

لجزئة  الطابق1،  س،   1 قطعة رقم 
طريق عين الش ف   رياض الزيتفن، 

30050  فاس املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  العملي  خفلة  الساد  

لجزئة  الطابق1،  س،   1 قطعة رقم 
طريق عين الش ف   رياض الزيتفن، 

30050  فاس املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

دجنبر   25 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2019 لحت رقم 4239.

70I

N2M CONSEIL-SARL

AIT- LIKE
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

AIT- LIKE  شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي طريق 

ازغنغان اعالد مامفن رقم 

57الناظفر - 62000 الناظفر املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

19935

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   19

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
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عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 AIT-  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. LIKE

باع   : بإ جاز  الشركة  غرض 

العلف- استراد علصد ر.

طريق   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
ازغنغان اعالد مامفن رقم 57الناظفر 

- 62000 الناظفر املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد ال ا�ضي عبد ال ادر  :  340 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

  : الساد ابف رعدالا عبد الرحام  

330 حصة ب امة 100 درهم للحصة

الساد ا ت املعلم الحسين :  330 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

ال ادر   عبد  ال ا�ضي  الساد 

طريق  مامفن  اعالد  حي  عنفانه ا) 

 62000 الناظفر    57 رقم  ازغنغان 

الناظفر املغرب.

الرحام   عبد  اعرعدالا  الساد 

احدادا  احدادا  دعار  عنفانه ا) 

الناظفر  62000 الناظفر املغرب.

الحسين   املعلم  ا ت  الساد 

بني  احدادا  لانفت  دعار  عنفانه ا) 
الناظفر   62000 الناظفر   بفيفرعر 

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

ال ادر  عبد  ال ا�ضي  الساد 

طريق  مامفن  اعالد  حي  عنفانه ا) 

 62000 الناظفر    57 رقم  ازغنغان 

الناظفر املغرب

الرحام   عبد  اعرعدالا  الساد 

احدادا  احدادا  دعار  عنفانه ا) 

الناظفر  املغرب الناظفر املغرب

الحسين   املعلم  ا ت  الساد 

بني  احدادا  لانفت  دعار  عنفانه ا) 
الناظفر  املغرب  الناظفر   بفيفرعر 

املغرب.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
االبتدائاة بالناضفر  بتاريخ 24 فبرا ر 

2020 لحت رقم 258.

71I

Cabinet Comptable Marzofid

 SOCIETE PNLINE PROTECT
SARL

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
لأسيس شركة

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51
 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
 SOCIETE PNLINE PROTECT
SARL شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي رقم67 

بلفك 6 حي أزرعأ ت ملفل  - 86150 
أ ت ملفل املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 
املحدعد  

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
20187

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   10
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE PNLINE PROTECT

.SARL
شركة   : بإ جاز  الشركة  غرض 
 ، السكناة  املباني  عمراقبة  حراسة 

املكالب ،املباني الصناعاة ،
الفصفل  علأمين  البناء  أعراش   
قاعات  عمراقبة  عاملكالب  املباني  إلى 
عاملنتد ات عالندعات عقاعات  األداء 

املؤلمرات.
رقم67   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
بلفك 6 حي أزرعأ ت ملفل  - 86150 

أ ت ملفل املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

  : أكفزعل  اللطاف  عبد  الساد 

500 حصة ب امة 100 درهم للحصة

  : احمامدي   اسماعال  الساد 

500 حصة ب امة 100 درهم للحصة

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
أكفزعل  اللطاف  عبد  الساد 
رعسف  فالد ك  18زن ة  عنفانه ا) 

 - إيسفن 91100 كفربا ل   - كفربا ل 

إيسفن فرنسا.

احمامدي  اسماعال  الساد 
عنفانه ا) بلفك 6 رقم 67 حي أسايس 
أ ت ملفل   86150 أ ت ملفل   أزرع 

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
أكفزعل  اللطاف  عبد  الساد 
رعسف  فالد ك  8زن ة  عنفانه ا) 

 - إيسفن 91100 كفربا ل   - كفربا ل 

إيسفن فرنسا

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

ماي   26 بتاريخ  بانزكان   االبتدائاة 

2020 لحت رقم 518.

72I

maitre ouafae jkaoua

JIHAZ HOME-SARL-AU 
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

maitre ouafae jkaoua

 bd allal ben abdellah 3eme 5

 etage n13 et 14 fes، 30000، fes

maroc

 JIHAZ HOME-SARL-AU شركة

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي  147 م 
لجزئة االندلس ال طب الحضاري 

ا/س الطابق 1  147 م لجزئة 

االندلس ال طب الحضاري ا/س 

الطابق FES 30000 1 املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

62659

في  مؤرخ  مفثق  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   03

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

شركة   : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

.JIHAZ HOME-SARL-AU

تهدف   : بإ جاز  الشركة  غرض 

البناء  في  امل اعلة  إلى  الشركة 

عامة  بصفة  ع  الع اري   عاالنعاش 

بصفة  املرلبطة  العملاات  جماع 

مباشر  أع غير مباشر  بالهدف أعاله ع 

التي من شانها تسهال لطفير الشركة 

عانت الساد  جمالة اجبالف كمسير   

للشركة ملد  غير محدعد  كما للتزم 

الشركة بالنسبة للع فد الخاصة بها 

بتفقاع الساد  جمالة اجبالف  عدلك 

جماع  في  الشركة  لمثال  اجل  من 

املعامالت التجارية ع املدناة.

م   147   : عنفان امل ر االجتماعي 
الحضاري  ال طب  االندلس  لجزئة 

لجزئة  م   147   1 الطابق  ا/س 

ا/س  الحضاري  ال طب  االندلس 

الطابق FES 30000 1 املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة ابتداء من لأسيسها 

سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000  : الساد  جمالة اجبالف  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
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الساد  جمالة اجبالف  عنفانه ا) 

الناظفر    161 رقم  املسير   شارع 

30000 الناظفر املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد  جمالة اجبالف  عنفانه ا) 

الناظفر    161 رقم  املسير   شارع 

30000 الناظفر املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

01  فناف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 1203.

73I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE NEWTRAVING SARL

.A.U
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لحفيل امل ر االجتماعي للشركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع محمد الخامس رقم 03 

الطابق الثاني خنافر  ، 54000، 

خنافر  املغرب

  .STE NEWTRAVING SARL A.U

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي حي النسام 

لجزئة املست بل رقم 40 خنافر  - 

54000 خنافر  املغرب.

لحفيل  امل ر االجتماعي للشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.2675

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 

املؤرخ في 12 مارس 2020 لم  لحفيل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  امل ر 

»حي النسام لجزئة املست بل رقم 40 

املغرب«  خنافر    54000  - خنافر  
الطابق االعل   60 »حي فا ز  رقم  إلى 

خنافر   - 54000 خنافر   املغرب«.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

بتاريخ 08  فناف  االبتدائاة بخنافر   

2020 لحت رقم 91.

74I

maitre ouafae jkaoua

ALBAHR HOME-SARL-AU 
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

maitre ouafae jkaoua
 bd allal ben abdellah 3eme 5

 etage n13 et 14 fes، 30000، fes
maroc

 ALBAHR HOME-SARL-AU شركة
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي 147 م 
لجزئة االندلس ال طب الحضاري 

ا/س الطابق 1 147 م لجزئة 
االندلس ال طب الحضاري ا/س 

الطابق 1 30000 فاس املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
62413

في  مؤرخ  مفثق  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   03
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
شركة   : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

.ALBAHR HOME-SARL-AU
تهدف     :  : غرض الشركة بإ جاز 
البناء  في  امل اعلة  إلى  الشركة 
عامة  بصفة  ع  الع اري  عاالنعاش 
بصفة  املرلبطة  العملاات  جماع 
مباشر  أعغيرمباشر  بالهدف أعاله ع 
التي من شانها تسهال لطفير الشركة.
م   147  : االجتماعي  امل ر  عنفان 
الحضاري  ال طب  االندلس  لجزئة 
ا/س الطابق 1 147 م لجزئة االندلس 
 1 الطابق  ا/س  الحضاري  ال طب 

30000 فاس املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 
درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : الساد  جمالة اجبالف 
حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  
عصفات عمفاطن الشركاء :

رقم   املسير   بشارع  الساد  
161الناضفر عنفانه ا) شارع املسير  
الناظفر   30000 161الناضفر  رقم  

املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد  جمالة اجبالف  عنفانه ا) 
الناظفر    161 رقم  املسير   شارع 

30000 الناظفر املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
مارس   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 1047.
75I

JURIS LEGAL

MARKET FOCUS
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

JURIS LEGAL
 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MARKET FOCUS شركة دات 
مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي 67, زن ة 

عزيز بالل، الطابق 2, رقم 3 - 
املعارف  - 20000 الدار الباضاء  

املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
461639

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 01  فناف 
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARKET FOCUS
لفزيع   : بإ جاز  الشركة  غرض 
عالزراعاة  الغذائاة  املنتجات 

عمستحضرات التجمال.
67, زن ة   : عنفان امل ر االجتماعي 
عزيز بالل، الطابق 2, رقم 3 - املعارف  

- 20000 الدار الباضاء  املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 1.000   : املرني�ضي  منجي  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
عنفانه ا)  املرني�ضي  منجي  الساد 
إقامة   1 الطابق  عجد ،  شارع   04
جفهر  عجد  بالفاد ر  20000 الدار 

الباضاء  املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  املرني�ضي  منجي  الساد 
إقامة   1 الطابق  عجد ،  شارع   04
جفهر  عجد  بالفاد ر  20000 الدار 

الباضاء  املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 12 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735757.

76I

maitre ouafae jkaoua

LE DIAMOND DE SAIS-
SARL-AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد
لففيت حصص

maitre ouafae jkaoua
 bd allal ben abdellah 3eme 5

 etage n13 et 14 fes، 30000، fes
maroc
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LE DIAMOND DE SAIS-SARL-
AU شركة دات مسؤعلاة محدعد  

دات الشريك الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي لجزئة 
جبل ثغاث 2 لجزئة جبل ثغاث 2 

30000 فاس املغرب.
لففيت حصص

رقم الت ااد في السجل التجاري 
.52123

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
لمت   2020 فبرا ر   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :
حماد   الساد  الساد   )  لففيت 
30.000 حصة اجتماعاة  الحمزاعي 
لفائد    حصة   30.000 أصل  من 
الساد   ) الساد نضال شباط بتاريخ 

07 فبرا ر 2020.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   
مارس   11 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 998.

77I

DK PARTNERS MAROC

 HOMERIC ENTERPRISE
 ENGINEERING

INTERNATIONAL
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

DK PARTNERS MAROC
 Boulevard Ghandi - Ghandi ,

 Mall - Immeuble 9, 2ème ETG,
 N°5 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
 HOMERIC ENTERPRISE

 ENGINEERING
INTERNATIONAL شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي 59 شارع 

الزرقطفني الطابق 6 رقم 18 
الدارالباضاء 20000 الدارالباضاء 

املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

460871

في  مؤرخ  حر  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 15  فناف 

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

متبفعة  الشركة  تسماة 

بمختصر  اإلقتضاء  عند 

 HOMERIC  : تسماتها 

 ENTERPRISE ENGINEERING

.INTERNATIONAL

غرض الشركة بإ جاز : - خدمات 

متنفعة لتعلق باملالحة الجفية.

الطائرات  محركات  إلصالح   -

عالطائرات

- استيراد علصد ر علجار .

غاار  قطع  علأجير  عشراء  باع   -

الطائرات عالطائرات عغيرها.

االجتماعاة  األصفل  استغالل   -

أع  الطائرات  باع  من  تشكلت  التي 

أع  السااحي  استخدامها  أع  لأجيرها 

لغرض  خذ  الشخ�ضي.  االستخدام 

على  املحدد  الشركة  هدف  لح اق 

، جماع األسهم أع جماع  هذا النحف 

االشتراكات  طريق  عن   ، املصالح 

أع  االشتراكات  اندماج  أع   ، الجزئاة 

في أي شركة   ، األعراق املالاة  شراء 

كائن  لديها  اإلنشاء  قاد  أع  قائمة 

مشابه أع دي صلة.

جماع  لرلبط   ، أعم  عبشكل   -

العملاات بشكل مباشر أع غير مباشر 

كلًاا أع جزئًاا بفاحد  أع بأخرى من 

عدلك   ، إليها أعاله  املشار  العملاات 

نشاط  لطفير  أع  تعزيز  أع  لتسهال 

الشركة. خدمات الساارات ؛

الفناة  عاالستشارات  الحلفل   -

الصناعاة.

 ، مشاريع   ، لصمام   ، دراسات   -

للمباني  عاقتصاد ة  فناة  ل اامات 

 ، التركابات   ، املساحات   ، املباني   ،

املعدات   ، املعدات الت ناة عالعلماة 

السريرية ، اللفجستاات علكنفلفجاا 

في  عمطلفبة  ضرعرية   ، الفنادق 

املجاالت الساب ة.

عل اام   ، التنظامي  التصمام   -
املفارد البشرية ، عالتدريب ، علطفير 
 ، االختاار  ععملاة   ، املهناة  املالمو 
محطة  مع  التكاف  في  عاملساعد  
العمل ، عكذلك فاما  تعلق باملجاالت 

املذكفر  أعاله.
األشخاص  مع  املشاركة   -
ال انفناة  الكاانات  أع  الطباعاين 
في  العاملة  األجنباة  أع  الفطناة 
 ، أعاله  املذكفر   النشاط  قطاعات 
عن طريق املشاركة في رأس املال في 
عقت البناء ، أع عن طريق شراء أسهم 

أع مشاركات اجتماعاة.
علأجير عاستئجار  عاقتناء  إنشاء   -
عإدار  أي عمل ، عالتأجير ، عالتركاب 
عاألعمال   ، مؤسسة  أي  عتشغال   ،
ععرش العمل   ، عاملصانع   ، التجارية 

املتعل ة أي من األنشطة املحدد .
جماع املعامالت   ، عبشكل أعم   -
املالاة أع املن فلة أع الع ارية املرلبطة 
بشكل مباشر أع غير مباشر باألنشطة 
املبينة أعاله ، أع التي من املحتمل أن 

تعزز لطفير الشركة.
- عبشكل عام ، أي نشاط لجاري 
قبل  من   

ً
قانفنا علاه  مشرعع  تفق 

الجمعاة العمفماة..
 59  : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 18 رقم   6 شارع الزرقطفني الطابق 
الدارالباضاء   20000 الدارالباضاء 

املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  300.000 

درهم، م سم كالتالي:
 Jürgen VIERHRIG الساد  
درهم   100 ب امة  حصة   :  1.500

للحصة .
 Louis Andrew الساد 
ب امة  حصة   WINOSKI :  1.500

100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
 Louis Andrew الساد 
WINOSKI عنفانه ا) E 4111 ، شارع 
 WA 98112   66 جناح   ، ماديسفن 

ساالل  الفال ات املتحد  األمريكاة.

 Jürgen VIERHRIG الساد  
 Sindelfinger. 21 ، عنفانه ا) شارع 
 70771 Leinfelden-Echterdingen
إشتيرد نجين  لانفالد ن   ،  70771

أملاناا.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
 Louis Andrew الساد 
WINOSKI عنفانه ا) E 4111 ، شارع 
 WA 98112   66 جناح   ، ماديسفن 

ساالل  الفال ات املتحد  األمريكاة
 Jürgen VIERHRIG الساد  
  Sindelfinger. 21 شارع  عنفانه ا) 
إشتيرد نجين  لانفالد ن   70771

أملاناا
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 20 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

ماي 2020 لحت رقم -.
78I

امغار عبد الغاففر

PMD RENT CAR
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

امغار عبد الغاففر
شارع الجيش امللكي اقامة النفر رقم 
1 الطابق االعل لطفان ، 93000، 

لطفان املغرب
PMD RENT CAR شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي لجزئة 

البحر شارع الدار الباضاء رقم 91 
املضاق  - 93150 املضاق املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

26789
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 08  فناف 
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 PMD  : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

.RENT CAR
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كراء   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الساارات بدعن سائق.

لجزئة   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

 91 رقم  الباضاء  الدار  شارع  البحر 

املضاق  - 93150 املضاق املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 25   : اسامة   الحمدي  الساد 

حصة ب امة 1.000 درهم للحصة .

حصة   75   : الساد بفبراد طارق 

ب امة 1.000 درهم للحصة .

 25  : اسامة   الحمدي  الساد 

ب امة 1.000 درهم.

ب امة   75  : بفبراد طارق  الساد 

1.000 درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  طارق  بفبراد  الساد 

لجزئة البحر شارع الحسامة رقم 11 

املضاق   13000 املضاق   3 الطابق 

املغرب.

الساد اسامة الحمدي عنفانه ا) 

حي السالم شارع طه حسين رقم 169 

املضاق 13000 املضاق املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد اسامة الحمدي عنفانه ا) 

حي السالم شارع طه حسين رقم 169 

املضاق 13000 املضاق املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

10  فناف  بتاريخ  االبتدائاة بتطفان  

2020 لحت رقم 0643.

79I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

إيـــــت  ســــورســـيـــــن 
 ش.د.م.م

بـشــــريــك  منفـــرد

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

إ ـــــت  ســــفرســـاـــــن  -  ش.د.م.م. 

بـشــــريــك  منفـــرد شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 10  شــارع 

الحــريـــة  الطــابـــق  الثـــالـــث  ش ـــة رقـــم 

5   -- 20120  الباضــاء  املــغــــرب  

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

461.581

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   25

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

إ ـــــت    : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

بـشــــريــك   ش.د.م.م.    - ســــفرســـاـــــن  

منفـــرد.

محـــلـل    : بإ جاز  الشركة  غرض 

البــرامــــج  الـمـعـلـــفمــالـاــــة .

عنفان امل ر االجتماعي : 10  شــارع 

الحــريـــة  الطــابـــق  الثـــالـــث  ش ـــة رقـــم 

5   -- 20120  الباضــاء  املــغــــرب  .

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:

 100   : الساد محمــد الهـــاشـمــي  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الـهـــــاشــمـــــي   مـحــمــــــد   الساد 

السكـــر زا ـــــف   معمــــل   حـــي   عنفانه ا) 
0000 زا ــــف املــغــــرب .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء 

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد محمــد الهـــاشـمــي  عنفانه ا) 

  00000 السكـــر زا ـــــف   معمــــل   حـــي  

زا ــــف املــغــــرب 

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 12 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735.684.

80I

SWIFT ASSISTANCE

PROYECT FAI

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لففيت حصص

SWIFT ASSISTANCE

لجزئة الخير الرقم  356 حي .الخير 

ح ي م الرباط ، 10120، الرباط 

املغرب

PROYECT FAI شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي شارع 

االعدا ة لجزئة االندلس الرقم 

35 املسير  1 لمار  - 12040 لمار  

املغرب.

لففيت حصص

رقم الت ااد في السجل التجاري 

.126099

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 

لمت   2020 08  فناف  في  املؤرخ 

املصادقة على :

لففيت الساد   ) ضريف فاصل 

أصل  من  اجتماعاة  حصة   100

100 حصة لفائد   الساد   ) هشام 

بلغاتي بتاريخ 08  فناف 2020.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   

12  فناف  بتاريخ  بتمار    االبتدائاة 

2020 لحت رقم 3377.

81I

ARIM PERFORMANCE

ARIM PERFORMANCE
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

ARIM PERFORMANCE

لجزئة األزهر مجمفعة 27 أ عمار  

323 أ أعلفة، 20220، الدار الباضاء 

املغرب

ARIM PERFORMANCE  شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي لجزئة 

األزهر املجمفعة 27 أ عمار  323 أ  

أعلفة 20220 الدار إلباضاء املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

460569

في  مؤرخ  مفثق  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   13

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 ARIM : اإلقتضاء بمختصر تسماتها 

. PERFORMANCE

غرض الشركة بإ جاز : استشارات 

اإلدار .

لجزئة   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

أ    323 أ عمار    27 األزهر املجمفعة 

أعلفة 20220 الدار إلباضاء املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 10 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:

الساد  صحاف كنز  :  50 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

 50   : الدكيري  إ مان  الساد  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  كنز   صحاف  الساد  

  3 ش ة   18 عمار   الحسناة  حي 

25000 خريبكة املغرب.
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الساد  إ مان الدكيري عنفانه ا) 
8 زن ة إلااس عبد هللا طعمة لجزئة 

نرجس 24000 الجد د  املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  كنز   صحاف  الساد  
  3 ش ة   18 عمار   الحسناة  حي 

25000 خريبكة املغرب
الساد  إ مان الدكيري عنفانه ا) 
8 زن ة إلااس عبد هللا طعمة لجزئة 

نرجس 24000 الجد د  املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 - بتاريخ  الباضاء   بالدار  التجارية 

لحت رقم -.

82I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

DTL CAR
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لحفيل امل ر االجتماعي للشركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سادي محمد ، 15000، 
الخميسات املغرب

DTL CAR شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي رقم 
993 لجزئة بلمالفدي - 15000 

الخميسات املغرب.
لحفيل  امل ر االجتماعي للشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 
.27261

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 
املؤرخ في 05 فبرا ر 2020 لم  لحفيل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  امل ر 
»رقم 993 لجزئة بلمالفدي - 15000 
»لجزئة  إلى  املغرب«  الخميسات 
لافلت    15400  -   30 رقم  النخال 

املغرب«.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 27 بتاريخ  بالخميسات   االبتدائاة 

فبرا ر 2020 لحت رقم 92.

83I

sté ENNAKHILE CONSEIL SARL AU

STE OUASIS EVASION
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

 sté ENNAKHILE CONSEIL SARL

AU
رقم 184 الحي الحسني عرزازات 
رقم 184 الحي الحسني عرزازات، 

45003، عرزازات املغرب

STE OUASIS EVASION  شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي 44 حي 

الفحد  44 حي الفحد   45000 

عرزازات  املغرب 

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

10799

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   02

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. OUASIS EVASION

الن ل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

السااحي .

حي   44  : االجتماعي  امل ر  عنفان 

 45000 الفحد    حي   44 الفحد  

عرزازات  املغرب .

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد دريج احمد   :  500 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

 500   : الساد ا ت ال ا د علاد   

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

ب امة   500  : الساد دريج احمد  

100 درهم.

 500  : علاد  ال ا د  ا ت  الساد 

ب امة 100 درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء 
عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد دريج احمد  عنفانه ا) حي 
لصفمعت   45000 عرزازات املغرب .

الساد ا ت ال ا د علاد  عنفانه ا) 
عرزازات   45000 الفحد    حي   44

املغرب .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد دريج احمد  عنفانه ا) حي 

لصفمعت  45000 عرزازات املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
االبتدائاة بفرزازات  بتاريخ 11 مارس 

2020 لحت رقم 284.

84I

DK PARTNERS MAROC

GCF GLOBAL INVESIONES
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

DK PARTNERS MAROC
 Boulevard Ghandi - Ghandi ,

 Mall - Immeuble 9, 2ème ETG,
 N°5 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
 GCF GLOBAL INVESIONES

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 59 شارع 
الزرقطفني الطابق 6 رقم 18 

الدارالباضاء 20000 الدارالباضاء 
املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
461145

في  مؤرخ  حر  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 15  فناف 
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 GCF  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GLOBAL INVESIONES
جماع   •  : بإ جاز  الشركة  غرض 
عاالستثمارات  البفرصات  أنفاع 

املالاة عالع ارية.
لأجير  باع  القتناء  نشاط  أي   •
علنظام  إدار   عكذلك   ، الع ارات 
عجماع   ، بها  لكلافها  التي لم  السلع 
طريق  عن  ستمتلكها  التي  السلع 
مساهمة  د.   ، عالتبادل  االستحفاد 
االستثمارات  جماع   ، غيرها  أع 
الرأسمالاة بجماع أشكالها ، عاألسهم 

، عالسندات ، عاألسهم.
جماع العملاات   ، عبشكل عام   •
التجارية عالصناعاة عاملالاة املرلبطة 
بشكل مباشر أع غير مباشر باألشااء 
أن  املرجح  من  أع   ، أعاله  املذكفر  

تعزز لح ا ها علطفيرها..
 59  : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 18 رقم   6 شارع الزرقطفني الطابق 
الدارالباضاء   20000 الدارالباضاء 

املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:
 Gerardo CASTILLA الساد 
FRANCO :  100 حصة ب امة 100 

درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
 Gerardo CASTILLA الساد 
شارع   ,12 عنفانه ا)   FRANCO
غرناطة   P01 18001 التندريات, 

إسباناا.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
 Gerardo CASTILLA الساد 
شارع   ,12 عنفانه ا)   FRANCO
غرناطة   P01 18001 التندريات, 

إسباناا
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 20 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

ماي 2020 لحت رقم -.
85I



6785 الجريدة الرسميةعدد 5618 - 9 دع ال عد  1441  فالو  فلاف 2020) 

segex

 CAMMIONNAGE ROUTIER
ZH

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،

30000، fes MAROC

  CAMMIONNAGE ROUTIER ZH

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي املحل رقم 

2 ال طعة  18 لجزئة العنبر  طريق 

عين السمن - 30000  فاس  املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

62729

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   29

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

CAMMIONNAGE ROUTIER ZH

ن ل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

البضائع

عنفان امل ر االجتماعي : املحل رقم 

لجزئة العنبر  طريق   18 ال طعة    2

عين السمن - 30000  فاس  املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : زعهري   الساد حماد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  زعهري  حماد  الساد 
العلاا  زعاغة  الجد د  حي   777 رقم 

فاس 30000 فاس املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  زعهري  حماد  الساد 
العلاا  زعاغة  الجد د  حي   777 رقم 

فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

08  فناف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 1274.

86I

FIDUCIAIRE EK-HAYLOU NORD SARL AU

MOCKINGBRID SARL AU
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EK-HAYLOU

NORD SARL AU

 Avenue MOHAMED V ,116

 Résidence HADIKA Bureau N°2

، 90000، TANGER MAROC

  MOCKINGBRID SARL AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 116 شارع 

محمد الخامس اقامة الحد  ة رقم 

2  طنجة  90000 طنجة  الغرب 

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

105019

في  مؤرخ  مفثق  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   26

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MOCKINGBRID SARL AU

باع   : بإ جاز  الشركة  غرض 

عاصالح معدات الكمبافلر ع املكتباة 

هندسة نظام الشبكات عااللصاالت.

 116  : االجتماعي  امل ر  عنفان 

شارع محمد الخامس اقامة الحد  ة 

رقم 2  طنجة  90000 طنجة  الغرب .

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:

 100   : الساد سلامان بفزملاط  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد سلامان بفزملاط  عنفانه ا) 

حي الشهداء زن ة الشهاد بن حمفش 

رقم 77 90000 طنجة  املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد سلامان بفزملاط  عنفانه ا) 

حي الشهداء زن ة الشهاد بن حمفش 

رقم 77 90000 طنجة  املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

مارس   13 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 231402.

88I

مغرب لدبير

KOURAI GROUP
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

رفع رأسمال الشركة

مغرب لدبير

شارع مراكش إقامة النجد الطابق 1 

رقم 14 ، 90000، طنجة املغرب

KOURAI GROUP شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي شارع 

مراكش اقامة النجد الطابق 

الالعل رقم 14 اقامة العرفان 

-GH27E18Z2 الطابق الثاني رقم 

352 90000 طنجة املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري -.

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 

لم   2020 22  نا ر  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»400.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 

أع  ن د ة  حصص  ل د م    : طريق 

عاناة.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

مارس   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 2242.

90I

cabinet bidiagh

FEFIG IMMO
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

cabinet bidiagh

ل اطع زن ة رعما عزن ة امستردام 

اقامة ريم رقم 9 ، 20490، الدار 

الباضاء املغرب

FEFIG IMMO شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
زن ة  ععنفان م رها اإلجتماعي  

سماة  إقامة شهرزاد 3 ، الطابق 

الخامس ، رقم 22 بامليي الدار 

الباضاء. - 20340 الدار الباضاء 

املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

461377

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   22

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 FEFIG : اإلقتضاء بمختصر تسماتها 

.IMMO

 - غرض الشركة بإ جاز : - 

شراء أع باع أع لبادل أع لأجير أع لأجير 

أع  عاٍر  مفسمًاا أم ال،  من الباطن، 

ا للمباني املبناة أع غير املبناة;
ً
مؤثث
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عل د م  عاملشفر   اإلدار    -

جماع  إدار   أع   / ع  الخدمات 

الع ارات؛

باع  أع  شراء  أع  اكتتاب   -

أسهم أع عحدات في شركات ع ارية 

في  أماكن  لتخصاص  مهنة  لمنو 

حااز  أع في ممتلكات؛

كل  عامة،  عبصفة   -

عالتجارية  الصناعاة  العملاات 

بالهدف  عالقة  لها  التي  عاملالاة 

شأنها  من  عالتي  أعاله  االجتماعي 

لطفير علنماة الشركة. 
ن ة  ز عنفان امل ر االجتماعي :  

الطابق   ،  3 شهرزاد  إقامة  سماة  
الدار  بامليي   22 رقم   ، الخامس 

الباضاء  الدار   20340  - الباضاء. 

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد  ملااء جابري   :  500 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

 500   : الساد  أمال بنكيران    

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

 الساد  ملااء جابري  : 500 ب امة 

100 درهم.

 500  : بنكيران   أمال  الساد  

ب امة 100 درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  جابري   ملااء  الساد  
28 زن ة إمام مسلم الفازيس 20410 

الدار الباضاء املغرب.

عنفانه ا)  الساد  أمال بنكيران  

املد نة   274 فاال  ساتي  كفلف 

الخضراء بفسكفر  النفاصر  27182 

الدار الباضاء املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  جابري   ملااء  الساد  
28 زن ة إمام مسلم الفازيس 20410 

الدار الباضاء املغرب.

عنفانه ا)  الساد  أمال بنكيران  
املد نة   274 فاال  ساتي  كفلف 
الخضراء بفسكفر  النفاصر  27182 

الدار الباضاء املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 09 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم -.

91I

STE FACILITY.CASH 

STE RIHAN SARL AU
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF MAROC

STE RIHAN SARL AU  شركة دات 
مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي ش ة رقم 
01 الطابق االعل ملك الفالح لجزئة 
الراشاد ة 13 جرساف - 35100 

جرساف املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
1745

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 09  فناف 
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. RIHAN SARL AU
- محطة    : غرض الشركة بإ جاز 
خدمات - ن ل البضائع عطناا عدعلاا 

- استيراد علصد ر.

عنفان امل ر االجتماعي : ش ة رقم 

الطابق االعل ملك الفالح لجزئة   01

 35100  - جرساف   13 الراشاد ة 

جرساف املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : بفحدا د  علي  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  بفحدا د  علي  الساد 

دعار اعالد مريم اعالد بفبكر الدريفش  

62272 الدريفش املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  بفحدا د  علي  الساد 

دعار اعالد مريم اعالد بفبكر الدريفش  

62272 الدريفش املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

االبتدائاة بجرساف  بتاريخ 12  فناف 

2020 لحت رقم 780.

92I

BCNG

 THE NAMELESS COMPANY
SARL A.U

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

 The Nameless Company SARL

A.U شركة دات مسؤعلاة محدعد  

دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 265،شارع 

الزرقطفني الطابق 9 رقم92 الدار 

الباضاء - 20050 الدار الباضاء 

املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
461633

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   26
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 The  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Nameless Company SARL A.U
  : بإ جاز  الشركة  غرض 

اإلعالماات.
 : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 9 الطابق  الزرقطفني  265،شارع 
رقم92 الدار الباضاء - 20050 الدار 

الباضاء املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

10.000,00 درهم، م سم كالتالي:
  : حمز   بن  جالل  الساد 
10.000,00 حصة ب امة 100 درهم 

للحصة .
 100  : حمز   بن  جالل  الساد   

ب امة 100 درهم.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عصفات عمفاطن الشركاء :
الساد جالل بن حمز  عنفانه ا)  
باء  الرععة  إقامة  الجيرعند  شارع 
الباضاء  الدار   5 الطابق   14 ش ة 
املغرب 20050 الدار الباضاء املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد جالل بن حمز  عنفانه ا)  
باء  الرععة  إقامة  الجيرعند  شارع 
الباضاء  الدار   5 الطابق   14 ش ة 
املغرب 20050 الدار الباضاء املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 12 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735754.
93I
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مغرب لدبير

BIG INTER
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

رفع رأسمال الشركة

مغرب لدبير
شارع مراكش إقامة النجد الطابق 1 

رقم 14 ، 90000، طنجة املغرب
BIG INTER  شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي شارع 
مراكش اقامة النجد الطابق 
الالعل رقم 14 اقامة العرفان 

-GH27E18Z2 الطابق الثاني رقم 
352 90000 طنجة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري -.

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
لم   2020 22  نا ر  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»400.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
أع  ن د ة  حصص  ل د م    : طريق 

عاناة.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
مارس   06 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 1964.

94I

CRI MEKNES

 ECO GRACHAU IFRANE
SARL

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
لأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 ECO GRACHAU IFRANE SARL
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي رقم 27 
الزن ة 1 حي السالم أحذاف  - 

53100  أزرع املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

1293

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 08  فناف 

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 ECO  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GRACHAU IFRANE SARL

انتاج   -  : بإ جاز  الشركة  غرض 

حبيبات الفقفد

- لصناع ع لركاب مراجل التدفئة

- االشغال املتنفعة
رقم   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

 - حي السالم أحذاف    1 الزن ة   27

53100  أزرع املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 400   : الساد  اسين الافسفي   

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

 400   : املر�ضي    الساد لحسن 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

  : الافسفي   أمين  محمد  الساد 

200 حصة ب امة 100 درهم للحصة

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد  اسين الافسفي   عنفانه ا) 
رقم 27 الزن ة 1 حي السالم أحذاف  

53100  أزرع املغرب.

الساد لحسن املر�ضي   عنفانه ا) 
رقم 97 الزن ة 2 حي السالم أحذاف 

53100  أزرع املغرب.

الافسفي   أمين  محمد  الساد 
حي   1 الزن ة   27 رقم  عنفانه ا) 

السالم أحذاف  53100  أزرع املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد  اسين الافسفي عنفانه ا) 
رقم 27 الزن ة 1 حي السالم أحذاف  

53100  أزرع املغرب.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

15  فناف  بتاريخ  بازرع   االبتدائاة 

2020 لحت رقم 111.

95I

fiduazizi

FCS CAR

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لففيت حصص

fiduazizi

شارع عمر املختار حي ال دس شارع 

عمر املختار حي ال دس، 7000، 

العافن املغرب

FCS CAR شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 

 LOT ععنفان م رها اإلجتماعي

 MOULAY RACHID N°168  -

.70000 LAAYOUNE MAROC

لففيت حصص

رقم الت ااد في السجل التجاري 

.26423

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

لمت   2020 10  فناف  في  املؤرخ 

املصادقة على :

فضالي   الساد   )  لففيت 

حصة اجتماعاة من   500 الشتفكي 

الساد  لفائد    حصة   1.000 أصل 

10  فناف    )  فنس الشراكي بتاريخ 

.2020

لففيت الساد   ) فضالي الشتفكي 

أصل  من  اجتماعاة  حصة   500

الساد   )  لفائد    حصة   1.000

10  فناف  بتاريخ  حربالي  اسماعال 

.2020

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   

11  فناف  بتاريخ  االبتدائاة بالعافن  

2020 لحت رقم 945/2020.

96I

FIDUBAC SARL

HAJLA CASH
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع  فسف ابن لاشفين 

 NADOR، الش ة رقم 11 الناضفر

62000، nador maroc

HAJLA CASH شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي حي شتالة 

رقم 03 أزغنغان 62650 - 62000 

الناظفر  املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

19961

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   29

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 HAJLA : اإلقتضاء بمختصر تسماتها

.CASH

عمفلة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

لحفيل أمفال لذاكر السفر من ففالير 

صرف العمالت.

عنفان امل ر االجتماعي : حي شتالة 

 62000  -  62650 أزغنغان   03 رقم 

الناظفر  املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : حجلة  سفاان  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
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عنفانه ا)  حجلة  سفاان  الساد 
بفيفرعر  بني  احدادا  اخندعق  دعار 

الناظفر 62000 الناظفر  املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  حجلة  سفاان  الساد 
بفيفرعر  بني  احدادا  اخندعق  دعار 

الناظفر 62000 الناظفر  املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
االبتدائاة بالناضفر  بتاريخ 11  فناف 

2020 لحت رقم 526.

97I

M&H FINANCIAL SERVICES

T2SB
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

M&H FINANCIAL SERVICES
شارع الداخلة رقم 05 ش ة 04 

سادي بنفر ، 24350، سادي بنفر 
املغرب

T2SB شركة دات املسؤعلاة 
املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي 05 شارع 
الداخلة ش ة 04 سادي بنفر - 

24350 سادي بنفر املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

2723
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 أبريل   29
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

.T2SB : اإلقتضاء بمختصر تسماتها
م اعل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

االشغال املختلفة ع البناء.
عنفان امل ر االجتماعي : 05 شارع 
 - بنفر  سادي   04 ش ة  الداخلة 

24350 سادي بنفر املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 500   : الرعحاني سلمى  الساد  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

:  500 حصة  الساد د ان بشرى 

ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد  الرعحاني سلمى عنفانه ا) 

 24000 اقامة دناا الجد د    7 ش ة 

الجد د   املغرب.

عنفانه ا)  بشرى  د ان  الساد  

فاال 78 حي السالم الجد د  24000 

الجد د  املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد  الرعحاني سلمى عنفانه ا) 

 24000 اقامة دناا الجد د    7 ش ة 

الجد د  املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 03 بتاريخ  بنفر   بسادي  االبتدائاة 

 فناف 2020 لحت رقم 3526.

98I

أسماء ماد ا

EVERY AT SKY MOROCCO
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
حل شركة

أسماء ماد ا

شارع صهاب الرعمي بلفك 39 الرقم 

20 البرنف�ضي الباضاء، 20000، 

الباضاء املغرب

 EVERY AT SKY MOROCCO

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد في طفر التصفاة)

ععنفان م رها اإلجتماعي جنان 

الرحمة ج ر 12 العمار  7 دار بفعز  

الباضاء  املغرب 20000 الدار 

الباضاء املغرب.

حل شركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.402315

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 
ل رر   2019 دجنبر   23 في  املؤرخ 
دات مسؤعلاة محدعد   حل شركة 
 EVERY AT الفحاد  الشريك  دات 
رأسمالها  مبلغ    SKY MOROCCO
م رها  ععنفان  درهم   100.000
 12 ر  ج  الرحمة  جنان  اإلجتماعي 
العمار  7 دار بفعز  الباضاء  املغرب 
الدار الباضاء املغرب نتاجة   20000

ل : عدم االشتغال.
جنان  ب  التصفاة  م ر  حدد  ع 
7 دار بفعز   الرحمة ج ر 12 العمار  
الدار   20000 املغرب  الباضاء  

الباضاء املغرب. 
ع عين:

ع  سكاات  حسناء    الساد  ) 
الباضاء  أنفا  املعاريف  عنفانه ا) 
املغرب  الباضاء  الدار   20000

كمصفي   ) للشركة.
ععند اإلقتضاء الحدعد املفرعضة 
محل  لهم  املخفلة  الصالحاات  على 
ع  الع فد  لبلاغ  محل  ع  املخابر  

الفثائق املتعل ة بالتصفاة
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 12 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735714.

99I

CABINET BAHMAD

EXPLORER RAFTING ATLAS
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمار  د 1 ش ة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمار  د 1 ش ة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب
 EXPLORER RAFTING ATLAS
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي مكتب رقم 
2 على الامين، ش ة رقم 6، زاعية 
زن ة طارق ابن زياد عابن عائشة، 
إقامة اكسال سافر، مبنى 18 - 

40000 مراكش املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

103781

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   17

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXPLORER RAFTING ATLAS

كراء،   : بإ جاز  الشركة  غرض 

شراء املعدات الرياضاة.

مكتب   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
رقم 2 على الامين، ش ة رقم 6، زاعية 
عائشة،  عابن  زياد  ابن  طارق  زن ة 

 -  18 مبنى  سافر،  اكسال  إقامة 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

ماني   جيرعم   ، فريد ريك  الساد 

كف  ماغانفنبفردا  طريق  عنفانه ا) 

بادا منزل الزالد  64250   اسبالات   

فرنسا.

 ، إليزابيث   ، كارعلين  الساد  

فاالت  عنفانه ا)  سانتينفاز   أناك 

لفرينتز ناا ش ة 9 طريق بالدعستاغا   

64250  لفهفسفا  فرنسا.

كانفعي   جفلايت  الساد  
جفن  كفلفنال  شارع   11 عنفانه ا) 

لفلفز     31200 رعمي   ستانيسالس 

فرنسا.

الساد ماكائل غارساا  عنفانه ا) 
33 شارع بفر الجد د  64100  با فن  

فرنسا.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
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ماني   جيرعم   ، فريد ريك  الساد 

كف  ماغانفنبفردا  طريق  عنفانه ا) 

بادا منزل الزالد  64250   اسبالات  

فرنسا

 ، إليزابيث   ، كارعلين  الساد  

فاالت  عنفانه ا)  سانتينفاز   أناك 

لفرينتز ناا ش ة 9 طريق بالدعستاغا   

64250  لفهفسفا  فرنسا

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

مارس   20 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 لحت رقم 113280.

100I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

بونكتياليتي كار
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

بفنكتاالاتي كار شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي لجزئة 

الحمد شارع الفحد  الرقم 183 

النفاصر الدار الباضاء - 27182 

الدار الباضاء املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

461137

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   05

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

بفنكتاالاتي كار.

كراء   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الساارات.

لجزئة   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

 183 الرقم  الفحد   شارع  الحمد 

 27182  - الباضاء  الدار  النفاصر 

الدار الباضاء املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  500.000 

درهم، م سم كالتالي:

 2.500   : احمد  بخاري  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

 2.500   : الرانكف  حسن  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  احمد  بخاري  الساد 

دعار عالد مفطاع سبت الفدا ة مفالي 

يع فب  30000 فاس املغرب.

عنفانه ا)  الرانكف  حسن  الساد 
العرائش  العافن  زن ة   10 رقم 

92152 العرائش املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد ا ت جلفل جفاد عنفانه ا) 

ال لعة  الجفالة  الحدادشة  دعار 

43000 ال لعة  ال لعة 

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 03 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 9540.

101I

zakaria gestion snc 

 LE SUCCÈS POUR LE
SERVICE UNIVERSITAIRES

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

zakaria gestion snc

 rue maarakat badr erac 29

 khemisset n ، 15000، khemisset

maroc

 le succès pour le service

universitaires شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

 Av Med  ععنفان م رها اإلجتماعي

 V n°251 1er étage khemisset  -

15000 Khémisset Maroc

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

288893

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 31  نا ر 

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 le succès pour le service  :

.universitaires

 : بإ جاز  الشركة  غرض 

 Inscription des étudiants a

 l’étranger conseil et orientation

.des dossiers de visa

 Av Med  : عنفان امل ر االجتماعي

 V n°251 1er étage khemisset  -

.15000 Khémisset Maroc

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

 Salima Moujtahid الساد  

 N°02 rue 04 lot taddart (عنفانه ا

.15000 khemisset maroc

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

 Salima Moujtahid الساد  

 N°02 rue 04 lot taddart (عنفانه ا

15000 Khémisset Maroc

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 12 بتاريخ  بالخميسات   االبتدائاة 

 فناف 2020 لحت رقم 127.

102I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

شــركـــــة  الـنـشـــر و الـتـــــوزيــــع  

الـــرســــالـــــة  -  ش.د.م.م.
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

إنشاء فرع لابع للشركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

شــركـــــة  الـنـشـــر ع الـتـــــفزيــــع  الـــرســــالـــــة  

-  ش.د.م.م.  شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي 73  شــارع 

مـفالي ادريــس األعل  إقــامـــة نباـــلــة 

2  حــي مرس السلطـــان  -- 20130 

الباضــاء  الـمــغــــــرب   .

إنشاء فرع لابع للشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.177.465

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 01  فناف 2020 ل رر إنشاء 

 -- لابع للشركة  لحت التسماة  فرع  

شــارع مـفالي    73 ع الكائن بالعنفان 

ادريــس األعل  إقــامـــة نباـــلــة 2  الطــابـــق 

األعل  حــي مرس السلطـــان  -- 20130 

الباضــاء  الـمــغــــــرب   ع املسير من طرف 

الساد  ) الخــطـــاب محمـــد  .

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 11 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735.619.

103I

العمفري استشار 

STE HAKAMA CASH
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

العمفري استشار 
زن ة فاس رقم  11 لاز ، 35000، 

لاز  املغرب

STE HAKAMA CASH شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد
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ععنفان م رها اإلجتماعي زن ة فاس 

عمار  جمالة مكتب رقم 9 - 35000 

لاز  املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

5337

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   10

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAKAMA CASH

لحفيل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

االمفال.
عنفان امل ر االجتماعي : زن ة فاس 

عمار  جمالة مكتب رقم 9 - 35000 

لاز  املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:

 500   : بلغاتي  سعاد   الساد  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد  سعاد  بلغاتي عنفانه ا) 

شارع عالل بن  عمار  نرجس رقم9 

عبدهللا 35000 لاز  املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد  سعاد  بلغاتي عنفانه ا) 

شارع عالل بن  عمار  نرجس رقم9 

عبدهللا 35000 لاز  املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

11  فناف  بتاريخ  بتاز    االبتدائاة 

2020 لحت رقم 225.

104I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

Sté IR DISTRIBUTION
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2 ، 60000، OUJDA MAROC

Sté IR DISTRIBUTION شركة دات 
مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي لكنفبفل, 
رقم 39 جماعة اهل انكاد عجد  - 

60000 عجد  اململكة املغرباة
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
34983

في  مؤرخ  حر  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   26
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 Sté IR : اإلقتضاء بمختصر تسماتها 

.DISTRIBUTION
غرض الشركة بإ جاز : *لصد ر ع 

استراد املفاد الغدائاة 
منتجات  استراد  ع  *لصد ر 

النظافة.
عنفان امل ر االجتماعي : لكنفبفل, 
 - انكاد عجد   اهل  جماعة   39 رقم 

60000 عجد  اململكة املغرباة.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كالتالي:
خلال  محمد  السامي  الساد 
درهم   100 ب امة  حصة   1.000   :

للحصة .

 : خلال  محمد  السامي  الساد   
1000 ب امة 100.000 درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   
عصفات عمفاطن الشركاء :

خلال  محمد  السامي  الساد 
حي االندلس زن ة ال دع   عنفانه ا) 
رقم 3  60000 عجد  اململكة املغرباة.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
خلال  محمد  السامي  الساد 
حي االندلس زن ة ال دع   عنفانه ا) 
رقم 3  60000 عجد  اململكة املغرباة
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
08  فناف  بتاريخ  بفجد    التجارية 

2020 لحت رقم 1064.
105I

أسماء ماد ا

BOUKHARIST
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
حل شركة

أسماء ماد ا
شارع صهاب الرعمي بلفك 39 الرقم 

20 البرنف�ضي الباضاء، 20000، 
الباضاء املغرب

BOUKHARIST شركة دات 
مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد في طفر التصفاة)
ععنفان م رها اإلجتماعي 151 زن ة 
أعسما ابن زيد الطابق 2 ساتي كفش 

نج املعاريف الباضاء ليساسفة 
2000 الدار الباضاء املغرب.

حل شركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.432717
الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 
ل رر حل  املؤرخ في 06 مارس 2020 
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 
  BOUKHARIST الفحاد  الشريك 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
زن ة   151 ععنفان م رها اإلجتماعي 
أعسما ابن زيد الطابق 2 ساتي كفش 
ليساسفة  الباضاء  املعاريف  نج 
2000 الدار الباضاء املغرب نتاجة ل 

: عدم االشتغال.

ع حدد م ر التصفاة ب 151 زن ة 
أعسما ابن زيد الطابق 2 ساتي كفش 
نج املعاريف الباضاء املغرب 20000 

الدار الباضاء املغرب. 
ع عين:

ع  البخاري  شعاب    الساد  ) 
الدار   20000 الباضاء  عنفانه ا) 
الباضاء املغرب كمصفي   ) للشركة.
ععند اإلقتضاء الحدعد املفرعضة 
محل  لهم  املخفلة  الصالحاات  على 
ع  الع فد  لبلاغ  محل  ع  املخابر  
 151  : بالتصفاة  املتعل ة  الفثائق 
زن ة أعسما ابن زيد الطابق 2 ساتي 

كفش نج املعاريف الباضاء
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 03 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735313.
106I

BCNG

 STE: EGYTRONICS SARL
A.U

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد

لأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE: EGYTRONICS SARL A.U
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي 265،شارع 
الزرقطفني الطابق 9 رقم92 الدار 
الباضاء - 20050 الدار الباضاء 

املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
461505

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   14
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  
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باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 STE:  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EGYTRONICS SARL A.U

اإلستراد   : بإ جاز  الشركة  غرض 

عالتصد ر.

 : االجتماعي  امل ر  عنفان 

 9 الطابق  الزرقطفني  265،شارع 
رقم92 الدار الباضاء - 20050 الدار 

الباضاء املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

10.000,00 درهم، م سم كالتالي:

  : محمفد  محمد  ضااء  الساد 

10.000,00 حصة ب امة 100 درهم 

للحصة .

 الساد ضااء محمد محمفد : 100 

ب امة 100 درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عصفات عمفاطن الشركاء :

محمفد  محمد  ضااء  الساد 

عنفانه ا) مصر 23713 مصر مصر.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

محمفد  محمد  ضااء  الساد 

عنفانه ا) مصر 23713 مصر مصر

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 11 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735630.

107I

Cash Back

CASH BACK CB
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

Cash Back

 Bd Dakhla CD Ben Msik  495

 Sbata Casablanca ، 20153،

Casablanca Maroc

Cash Back CB شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 495 شارع 

الداخلة  قرية الجماعة بن مساك 

سبالة - 20430 الدارالباضاء 

املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

459969

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   04

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 Cash  : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

.Back CB

لحفيل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

االمفال عالخدمات املالاة.

 495  : االجتماعي  امل ر  عنفان 

بن  الجماعة  قرية  الداخلة   شارع 

مساك سبالة - 20430 الدارالباضاء 

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : لبرهمي  حنان  الساد  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  لبرهمي  حنان  الساد  

3 عين الشق   18 اقامة حازم الش ة 

20150 الدارالباضاء املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  لبرهمي  حنان  الساد  

3 عين الشق   18 اقامة حازم الش ة 

20150 الدارالباضاء املغرب.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 11 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

مارس 2020 لحت رقم -.

108I

FIDUCIAIRE MALIKI

SOCIETE ABDO-LOISIR
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع املسجد رقم 20 الطابق االعل 
الش ة 1 الرشاد ة ص ب 188 ، 

52000، الرشاد ة املغرب
SOCIETE ABDO-LOISIR شركة 

دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي رقم 25 
عين العاطي 2 الرشاد ة - 52002 

الرشاد ة املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
13795

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   14
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE ABDO-LOISIR
اشغال   : بإ جاز  الشركة  غرض 

مختلفة
اشغال فالحاة.

 25 رقم   : عنفان امل ر االجتماعي 
 52002  - الرشاد ة   2 العاطي  عين 

الرشاد ة املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد عبد العالي الصلبي :  1.000 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الصلبي  العالي  عبد  الساد 
لجزئة بفلالمين   101 رقم  عنفانه ا) 

52002 الرشاد ة املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الصلبي  العالي  عبد  الساد 
لجزئة بفلالمين   101 رقم  عنفانه ا) 

52002 الرشاد ة املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

االبتدائاة بالرشاد ة  بتاريخ 27 ماي 

2020 لحت رقم 149.

109I

EURODEFI

 BROOKLYN SMOKE
MOROCCO

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
رفع رأسمال الشركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

 BROOKLYN SMOKE

MOROCCO شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي ملت ى 
زن ة احمد شار�ضي عزن ة باب شالح 

محل ار�ضي رقم 5 - 2000 الدار 

الباضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 

.401699

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 

لم   2020 مارس   13 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

 10.000« أي من  درهم«   790.000«

عن  درهم«   800.000« إلى  درهم« 

إدماج احتااطي أع أرباح أع    : طريق 

عالعات إصدار في رأس املال.
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باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 25 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

ماي 2020 لحت رقم 735039.
110I

EURODEFI

AMARIS TECHNOLOGY
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
رفع رأسمال الشركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
AMARIS TECHNOLOGY  شركة 

دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي زن ة سماة 
إقامة شهرزاد3 الطابق 5 رقم 22 

النخال زن ة سماة إقامة شهرزاد3 
الطابق 5 رقم 22 النخال 20360 

الدار الباضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 
.340537

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
رفع  لم   2019 نفنبر   15 في  املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره »99.000 
إلى  درهم« أي من »100.000 درهم« 
»100.000 درهم« عن طريق :  ل د م 

حصص ن د ة أع عاناة.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 27 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

ماي 2020 لحت رقم 735036.
111I

FLASH ECONOMIE

CRM CENTER
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

»CRM CENTER «
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
ععنفان م رها االجتماعي : 345 

املسار طريق اسفي - مراكش.

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
102657

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 
لم إعداد ال انفن    2020 27  نا ر 
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل   v
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة   v
 CRM  : بمختصر تسماتها  االقتضاء 

CENTER
مركز  بإ جاز:  الشركة  غرض   v

االلصال.
 345  : االجتماعي  امل ر  عنفان   v

املسار طريق اسفي – مراكش.
v      املد  التي لأسست من أجلها 

الشركة: 99 سنة.
:    بلغ  مبلغ رأسمال الشركة   v
10.000,00درهم  رأس مال الشركة  
سهم ب امة     100 عهي م سمة إلى  
مرقمة   ، منها  لكل  درهم   100.00
علخصص للمساهم   ، إلى100   1 من 

الفحاد الساد رظفان الشلاو.
الساد   : الشركة  مسير        v
بتاريخ   مزداد  الشلاو,  رظفان 
الحامل   , 13/02/1985بمراكش 
ع    Y223722 للبطاقة الفطناة رقم 
 47 ال اطن  ب اقامة البهجة عمار  

ش ة 13 سعاد  –مراكش.
ال انفني  اإل داع  لم     .II
بتاريخ  بمراكش  التجارية  باملحكمة 

13/02/2020 لحت رقم 112234 .
112I

FLASH ECONOMIE

 COMPTOIRE GENERAL AL
QODS

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد

رفع رأسمال الشركة

 COMPTOIRE GENERAL AL
QODS

شركة دات مسؤعلاة  محدعد  دات  
الشريك  الفحاد

  N°375  ععنفان م رها االجتماعي
املسار - مراكش 

رقم الت ااد في السجل التجاري 
60811

العام  الجمع  بم ت�ضى   .I
دجنبر   18 في   املؤرخ  االستثنائي 
قرر الشريك الفحاد الساد   ,  1920

إبراهام أخطاب  ما  لي:
الشركة  مال  رأس  زياد    .1
الذي  بلغ حالًاا ثمانين ألف درهًما 
 80.000,00 درهًما) لاصل إلى ملافن 
عستة آالف درهم  1.600.000,00). 
ملافن  قدرها  زياد   لح اق  سيتم 
درهم  ألف  ععشرعن  عخمسمائة 
إنشاء  طريق  عن   (1.520.000,00 
سهم  عمئتي  ألًفا  عشر  خمسة 
مائة  قدرها  ب امة   (15.200,00 

درهم  100.00) لكل منها.
التعد ل ال انفني املترلب على   .2

دلك.
ال انفني  اإل داع  لم   .3
باملحكمة   التجارية  بمراكش  بتاريخ 

15/01/2020  لحت رقم 563
113I

LE PREMIER CONSEIL

TACHRIMANTE
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

تعاين مسير جد د للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
TACHRIMANTE   شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي محاماد 
9 برج املنار  111 عمار  أ4 ش ة 
رقم 19 مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.
تعاين مسير جد د للشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 
.66925

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 04 دجنبر 2019 لم تعاين 
الساد  )  للشركة  جد د  مسير 

سارعجي خد جة كمسير عحاد
لبعا ل بفل است الة املسير.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
دجنبر   31 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2019 لحت رقم 110866.

114I

زمراناة  مكتب الدراسات الحساباة ع املالاة

ASNI TRANS
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

إنشاء فرع لابع للشركة

زمراناة  مكتب الدراسات الحساباة 
ع املالاة

4, زن ة الفطني طابق 1 ش ة 1 ، 
20080، الدارالباضاء املغرب
ASNI TRANS شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي 104، 

شارع بانفغاماك  - 20470 
الدارالباضاء  املغرب.
إنشاء فرع لابع للشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 
.112335

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 05 أبريل 2018 ل رر إنشاء 
التسماة  لحت  للشركة   لابع  فرع  
بالعنفان  الكائن  ع   ASNI TRANS
النجاح  حي  النجاح  عمار    ,122
املغرب ع  أكاد ر    80040  - أكاد ر  
الخلدي   الساد  )  طرف  من  املسير 

لحسن .
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 18 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

مارس 2019 لحت رقم 696776.

115I

GATT FIDUCIAIRE

 STE LAGOUBI ET  FRERES
TRAVAUX DIVERS

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
لأسيس شركة

GATT FIDUCIAIRE
ابن خلدعن عمار  رقم 86 ش ة 

رقم 1 املد نة الجد د  ، 50000، 
مكناس املغرب
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 STE LAGOUBI ET  FRERES
TRAVAUX DIVERS شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي عمار  

سين 2الطابق الثاني شفة  9 الففاء 
1 مكناس - 50000 مكناس املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

49705
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   17
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 LAGOUBI ET  FRERES TRAVAUX

.DIVERS
م اعلة   : بإ جاز  الشركة  غرض 
ع اري  -مستتمر  العامة  االشغال 

-لصد ر عاستبراد.
عمار    : االجتماعي  امل ر  عنفان 
الففاء   9 سين 2الطابق الثاني شفة  

1 مكناس - 50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
املصطفى  الاعكفبي  الساد 
عنفانه ا) عمار  سين 2الطابق الثاني 
مكناسس 50000   1 الففاء   9 شفة  

مكناس املغرب.
عنفانه ا)  لعكفبي  البشير  الساد 
حي لحماد ين ب م ع مكناس   223

50000 مكناس املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
املصطفى  الاعكفبي  الساد 
عنفانه ا) عمار  سين 2الطابق الثاني 
 50000 مكناس   1 الففاء   9 شفة  

مكناس املغرب.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

01  فناف  بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 لحت رقم 1423.

116I

EXPROX SARL AU

FAHR CAR
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

حل شركة

EXPROX SARL AU

شارع املغرب العربي عمار  الزبيري 

الطابق الثاني عين حرعد  الرقم 

البر دي 98 املحمد ة، 28630، 

املحمد ة املغرب

FAHR CAR شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد في 

طفر التصفاة)

ععنفان م رها اإلجتماعي رقم 06 

زن ة شباكف عين برجة الطابق 

الثالث الدار الباضاء - 20000  الدار 

الباضاء املغرب.

حل شركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.438159

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 

ل رر حل   2020 ماي   20 في  املؤرخ 

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

مبلغ    FAHR CAR الشريك الفحاد 

ععنفان  درهم   100.000 رأسمالها 

م رها اإلجتماعي رقم 06 زن ة شباكف 

الدار  الثالث  الطابق  برجة  عين 

الباضاء  الدار    20000  - الباضاء 

الترخاص  عدم    : ل  نتاجة  املغرب 

لكراء  مؤسسة  عاستغالل  بفتو 

طرف  من  سائق  بدعن  الساارات 

ال در   لعدم  عالن ل  التجهيز  عزار  

عن ص  جد د   ساارات  اقتناء  على 

املفارد املالاة..

 06 ع حدد م ر التصفاة ب رقم 

زن ة شباكف عين برجة الطابق الثالث 

- 20000 الدار الباضاء املغرب. 

ع عين:

الساد  ) عبد اللطاف  بفجنانات 

ع عنفانه ا) إقامة ل فى رقم 13 عين 

املحمد ة   28630 املحمد ة  حرعد  

املغرب كمصفي   ) للشركة.

ععند اإلقتضاء الحدعد املفرعضة 

محل  لهم  املخفلة  الصالحاات  على 

ع  الع فد  لبلاغ  محل  ع  املخابر  
: رقم 06  الفثائق املتعل ة بالتصفاة 
زن ة شباكف عين برجة الطابق الثالث 

الدار الباضاء

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 09 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735407.

117I

SOCOJUFI SARL

SING
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

SOCOJUFI SARL

 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA BOURGOGNE ،

20040، CASABLANCA MAROC

SING شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي مساكن 

ماامير عمار  د شارع اعالد حدع 

التالل -   - 27223 الدار الباضاء  

املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

461201

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   02

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

.SING : اإلقتضاء بمختصر تسماتها

اإلنعاش   : غرض الشركة بإ جاز 

الع اري .

مساكن   : عنفان امل ر االجتماعي 

ماامير عمار  د شارع اعالد حدع التالل 

-   - 27223 الدار الباضاء  املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد احمد عزيز الغزاعي :  500 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

فاطمة  كريمة  زينب  الساد  

 100 ب امة  حصة   500   : الغزاعي 

درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الغزاعي  عزيز  احمد  الساد 

شارع املهدي بن بركة   43 عنفانه ا) 

السفي�ضي   10170 الرباط  املغرب.

فاطمة  كريمة  زينب  الساد  

شارع املهدي   43 الغزاعي عنفانه ا) 

الرباط   10170 السفي�ضي  بركة  بن 

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الغزاعي  عزيز  احمد  الساد 

شارع املهدي بن بركة   43 عنفانه ا) 

السفي�ضي  10170 الرباط  الرباط 

فاطمة  كريمة  زينب  الساد  

شارع املهدي   43 الغزاعي عنفانه ا) 

الرباط   10170 السفي�ضي  بركة  بن 

املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 04 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735264.

118I

AMOURI CONSULTING

 CENTRE DE REEDUCATION

 ET DE READAPTATION EL

HITMI
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة
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AMOURI CONSULTING

 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC

 CENTRE DE REEDUCATION ET

 DE READAPTATION EL HITMI

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي رقم 5 
زن ة أبي داعد - فاس - 30000 فاس 

املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

62249

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   11

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 CENTRE DE REEDUCATION ET

.DE READAPTATION EL HITMI

 services  : غرض الشركة بإ جاز 

 médicaux de rééducation, de

 réadaptation fonctionnelle, et

.de réathétisation et handisport
 5 رقم   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
زن ة أبي داعد - فاس - 30000 فاس 

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد مهدي الهتمي عنفانه ا) 2 

 RUE LAIT BNOU SAAD APPT 2

VN 30000 فاس املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء 

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد مهدي الهتمي عنفانه ا) 2 

 RUE LAIT BNOU SAAD APPT 2

VN 30000 فاس املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

التجارية بفاس  بتاريخ - لحت رقم -.

120I

Sté quick bridge

 HAKIM LAMINE
IRRIGATION

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
لأسيس شركة

Sté quick bridge

 Av MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC

 HAKIM LAMINE IRRIGATION

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي امللك 

املسمى خربفش 5 دي الرسم 

الع اري عدد 79/ 3125 اعالد 

حمفسة  - 35100 جرساف املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

1743

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   09

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAKIM LAMINE IRRIGATION

أشغال   -  : غرض الشركة بإ جاز 

مختلفة
- أعمال الري

- م اعل للطاقة الشمساة.

امللك   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
املسمى خربفش 5 دي الرسم الع اري 

 - حمفسة   اعالد   3125  /79 عدد 

35100 جرساف املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

حصة   500   : الساد أحمد ملين 

ب امة 100 درهم للحصة .

الساد عبد الرحام حكام :  500 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

دعار  الساد أحمد ملين عنفانه ا) 

ال طاطير  الغرباة  سلامان   اعالد 

35100 لاعريرت املغرب.

حكام  الرحام  عبد  الساد 

هفار   عدع  اعالد  دعار  عنفانه ا) 

35100 جرساف املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

دعار  الساد أحمد ملين عنفانه ا) 

ال طاطير  الغرباة  سلامان   اعالد 

35100 لاعريرت املغرب

حكام  الرحام  عبد  الساد 

هفار   عدع  اعالد  دعار  عنفانه ا) 

35100 جرساف املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

االبتدائاة بجرساف  بتاريخ 15  فناف 

2020 لحت رقم 779/2020.

121I

ائتماناة رزقي »د. رزقي هشام«

 محاسب معتمد

 SOCIETE GROUPE  

MOUSSALLI AYOUB  GMA
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

ائتماناة رزقي »د. رزقي هشام« 

محاسب معتمد
رقم 17 ش ه 15 زن ه انتسيرابي ، 

50000، مكناس املغرب

 SOCIETE GROUPE  

  MOUSSALLI AYOUB  GMA

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي رقم 151 

لجزئة املنصفر - 50000 مكناس 

املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

49707

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   04

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

   : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE GROUPE MOUSSALLI

. AYOUB  GMA

ن ل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

املستخدمين للغير.
عنفان امل ر االجتماعي : رقم 151 

مكناس   50000  - املنصفر  لجزئة 

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : أ فب  مفصالي  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  أ فب  مفصالي  الساد 
 50000 املنصفر  لجزئة   151 رقم 

مكناس املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  أ فب  مفصالي  الساد 
 50000 املنصفر  لجزئة   151 رقم 

مكناس املغرب

لم اإل داع ال انفني ب-  بتاريخ 01 

 فناف 2020 لحت رقم 1427.

122I
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HOME COMPTA

BALEINE BLANCHE
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

HOME COMPTA
 WIFAK 1 BD OUED OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL OULFA ،
20240، CASABLANCA MAROC
BALEINE BLANCHE شركة دات 
مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي بفركفن 

زن ة ركراكة لجزئة كفرنيش ش ة 1 
الطابق األر�ضي العمار  2  - 20040 

الدار الباضاء املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
461515

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 أبريل   13
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BALEINE BLANCHE
 : بإ جاز  الشركة  غرض 

.RESTAURATION
بفركفن   : عنفان امل ر االجتماعي 
 1 زن ة ركراكة لجزئة كفرنيش ش ة 
 20040 -   2 الطابق األر�ضي العمار  

الدار الباضاء املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
لفته  احمد  علي  سرحان  الساد 
كرم :  1.000 حصة ب امة 100 درهم 

للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

لفته  احمد  علي  سرحان  الساد 
لجزئة الشهد ة زن ة  كرم عنفانه ا) 
الدار   20240 األلفة   37 رقم   200

الباضاء املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
لفته  احمد  علي  سرحان  الساد 
لجزئة الشهد ة زن ة  كرم عنفانه ا) 
الدار   20240 األلفة   37 رقم   200

الباضاء املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 11 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735635.

123I

STE AGEFICO SARL

RED MACH
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لففيت حصص

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر الخاام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب
RED MACH شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي حي الرهراه 
قطعة 700 - 90000 طنجة املغرب.

لففيت حصص
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.85587
بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
لمت   2020 مارس   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مفالي  محمد  الساد   )  لففيت 
أصل  من  اجتماعاة  حصة   170
170 حصة لفائد   الساد   ) إلااس  

حسفن بتاريخ 13 مارس 2020.
الد ن  محي  الساد   )  لففيت 
من  اجتماعاة  حصة   170 حسفن 
الساد  لفائد    حصة   170 أصل 
مارس   13 إلااس حسفن بتاريخ   (  

.2020
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   
11  فناف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 231660.

126I

FNMCOMPTA

UNIVER FRET
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
UNIVER FRET شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 
الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 21 إقامة 
السعاد  شارع إبن مرحل الطابق 
02 رقم 05 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
105313

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 04  فناف 
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UNIVER FRET
ن ل   : بإ جاز  الشركة  غرض 
ععساط  للبضائع  عالدعلي  الفطني 

ن ل الفطني عالدعلي للبضائع.
عنفان امل ر االجتماعي : 21 إقامة 
الطابق  مرحل  إبن  شارع  السعاد  
طنجة   90000  - طنجة   05 رقم   02

املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 1.000   : الساد  بشرى الحلامي 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -
عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد  بشرى الحلامي عنفانه ا) 
 15 رقم  ب   15 زن ة  أغطاس  حي 

الفنادق 90000 طنجة املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد  بشرى الحلامي عنفانه ا) 
 15 رقم  ب   15 زن ة  أغطاس  حي 

الفنادق 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
12  فناف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 2532.

127I

كفمافاد

SOCIÉTÉ RIAD OUJDA SARL
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لففيت حصص

كفمافاد
10 شارع عبد هللا شفشاعني عجد  ، 

60000، عجد  املغرب
 SOCIÉTÉ RIAD OUJDA SARL
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي لجزئة 
بنخيران عاد الناشف زن ة س 7 رقم 

8 - 60000 عجد  املغرب.
لففيت حصص

رقم الت ااد في السجل التجاري 
.21081

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
لمت   2020 فبرا ر   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بطار  املامفن  الساد   )  لففيت 
160 حصة اجتماعاة من أصل 320 
امبارك  الساد   )  لفائد    حصة 

زعكاغ بتاريخ 24 فبرا ر 2020.
بطار  املامفن  الساد   )  لففيت 
160 حصة اجتماعاة من أصل 320 
حصة لفائد   الساد   ) عمر زعكاغ 

بتاريخ 24 فبرا ر 2020.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   
11  فناف  بتاريخ  بفجد    التجارية 

2020 لحت رقم 1068.
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ARD EL ABBARI
SARL

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

ARD EL ABBARI شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي 3 زن ة 

سماة إقامة شهرزاد،الطابق 5 رقم 

22 النخال - 22000 الدارالباضاء 

املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

461551

في  مؤرخ  حر  ع د  بم ت�ضى  

ال انفن  إعداد  لم   2020 03  فناف 

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 ARD  : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

.EL ABBARI

لنفاذ   : بإ جاز  الشركة  غرض 

عملاات الترعيج الع اري

زن ة   3  : االجتماعي  امل ر  عنفان 

رقم   5 سماة إقامة شهرزاد،الطابق 

الدارالباضاء   22000  - النخال   22

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 KODOMO :  500 الشركة 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

  YAPAR HOLDING  : الشركة 

500 حصة ب امة 100 درهم للحصة

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الشركة KODOMO عنفانه ا) 3 
 5 زن ة سماة إقامة شهرزاد،الطابق 
رقم 22 النخال 22000 الدارالباضاء 

املغرب.
 YAPAR HOLDING الشركة 
إقامة  سماة  زن ة   3 عنفانه ا) 
النخال   22 رقم   5 شهرزاد،الطابق 

22000 الدارالباضاء املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  ازنار  إسماعال  الساد 
 22000 انفا  الدارالباضاء  معاريف 

الدارالباضاء املغرب
سفسان  يع فبي  هشام  الساد 
 25 رقم  فلفريدا  لجزئة  عنفانه ا) 
الدارالباضاء   22000 كالاففرناا  

املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 12 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم -.

129I

LE PREMIER CONSEIL

TACHRIMANTE
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لحفيل الشكل ال انفني للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
TACHRIMANTE شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
ع عنفان م رها االجتماعي ملحاماد 
9 عملاة برج املنار  111 عمار  أ4 
ش ة رقم 19 مراكش - . مراكش .
لحفيل الشكل ال انفني للشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 
.66925

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 04 دجنبر 2019 لم لحفيل 
الشكل ال انفني للشركة من »شركة 
دات املسؤعلاة املحدعد « إلى »شركة 
دات مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد«.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
دجنبر   31 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2019 لحت رقم 110866.

131I

فاصل الخطاب ع شركاعه

 LUCAR PRODUCCION Y
DISTRIBUTION SARL

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
لففيت حصص

فاصل الخطاب ع شركاعه
مكتب فاصل الخطاب 47 أ إقامة 
إ ريس الطابق األر�ضي محج محمد 
السادس ، 90000، طنجة املغرب

 LUCAR PRODUCCION Y
DISTRIBUTION SARL شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
 Lot ععنفان م رها اإلجتماعي

 RDC 222 Zone Industrielle de
 Gzenaya Tanger  - 90000 Tanger

.Maroc
لففيت حصص

رقم الت ااد في السجل التجاري 
.2348

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
لمت   2020 مارس   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 DULCINEA الساد   )  لففيت 
MAROC SARL AU 28.000 حصة 
حصة   68.500 اجتماعاة من أصل 
 ANVIGA SL الساد   )  لفائد   

بتاريخ 10 مارس 2020.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   
ماي   07 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 231528.

132I

العافن استشارات

NO VA BEN
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

العافن استشارات
رقم 31 شارع االمير مفالي عبد هللا ، 

70000، العافن املغرب

NO VA BEN  شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي زن ة بفملان 
1 رقم 148 حي الفحد   العافن  - 

70000 العافن  املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
31265

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   28
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 NO VA : اإلقتضاء بمختصر تسماتها

. BEN
ما  كل   : بإ جاز  الشركة  غرض 
عالصناعي  التجاري  بالنشاط   تعلق 

عالخدماتي .
زن ة   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
بفملان 1 رقم 148 حي الفحد   العافن  

- 70000 العافن  املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 1.000   : بنعمر  محمد  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
 1000  : بنعمر  محمد  الساد 

ب امة 100 درهم.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عصفات عمفاطن الشركاء :
عنفانه ا)  بنعمر  محمد  الساد 
 172 رقم  بفشرا ا   الشهاد  شارع 
عمار  نجمة الصحراء ساحة الدشير  

العافن  70000 العافن  املغرب .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  بنعمر  محمد  الساد 
 172 رقم  بفشرا ا   الشهاد  شارع 
عمار  نجمة الصحراء ساحة الدشير  

العافن  70000 املد نة  العافن .
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باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
بتاريخ 09 مارس  االبتدائاة بالعافن  

2020 لحت رقم 663.

133I

STE AGEFICO SARL

DREAMTEX
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر الخاام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب
DREAMTEX شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي 12 شارع  
عمر الخاام الطابق الثاني رقم 4 - 

90000 طنجة املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

79921
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2017 17  نا ر 
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DREAMTEX
خااطة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

املالبس.
عنفان امل ر االجتماعي : 12 شارع  
 -  4 الثاني رقم  الطابق  الخاام  عمر 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
الساد عرعد  اسين :  500 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .
  : الحماد  عبد  املصلفحي  الساد 
500 حصة ب امة 100 درهم للحصة
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  عرعد  اسين  الساد 
لففاق  إقامة  الخامس  محمد   152
طنجة   90000  9 رقم   5 الطابق 

املغرب.
الحماد  عبد  املصلفحي  الساد 
إقامة  األندلس  زن ة  عنفانه ا) 
الراشد ة 1 الطابق 8 رقم 37 90000 

طنجة املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  عرعد  اسين  الساد 
لففاق  إقامة  الخامس  محمد   152
طنجة   90000  9 رقم   5 الطابق 

املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
فبرا ر   03 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2017 لحت رقم 179833.
135I

SARL

AUTO & CAR GLASS
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
تغاير تسماة الشركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
AUTO & CAR GLASS  شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 
الفحاد

ععنفان م رها االجتماعي زن ة 
سماة،إقامة شهرزاد 3 الطابق 5 
رقم 22، النخال  - 22000 الدار 

الباضاء املغرب.
تغاير تسماة الشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 
431169

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى   
لم تغاير   2020 20  نا ر  املؤرخ في 
 AUTO &« من  الشركة  تسماة 
 PARE BRISE« إلى   «  CAR GLASS

. »EXPRESS
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 15 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 10122.
136I

CAPILLOR CAPITAL
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
تغاير تسماة الشركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
CAPILLOR CAPITAL شركة دات 
مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد
ععنفان م رها االجتماعي 131 شارع 
أنفا،إقامة أزعر رقم 11 ب  - 22000 

الدار الباضاء املغرب.
تغاير تسماة الشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 
455907

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى   
لم تغاير   2020 مارس   03 املؤرخ في 
 CAPILLOR« من  الشركة  تسماة 

. »AERA CAPITAL« إلى »CAPITAL
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 12 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 10004.
137I

LE PREMIER CONSEIL

TACHRIMANTE
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لففيت حصص

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
TACHRIMANTE شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي محاد د 
9 برج املنار  111 عمار  أ4 ش ة 

رقم 19 مراكش  - 40000 مراكش 
املغرب.

لففيت حصص
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.66925
بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
لمت   2019 دجنبر   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :

محمد   الساد   )  لففيت 
34 حصة اجتماعاة من  لاشريمانت 
الساد   )  حصة لفائد     34 أصل 
دجنبر   04 بتاريخ  سارعجي  خد جة 

.2019
نفرالد ن  الساد   )  لففيت 
33 حصة اجتماعاة من  لاشريمانت 
الساد   )  حصة لفائد     33 أصل 
دجنبر   04 بتاريخ  سارعجي  خد جة 

.2019
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   
دجنبر   31 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2019 لحت رقم 100866.

138I

فاصل الخطاب ع شركاعه

 LUCAR PRODUCCION Y
DISTRIBUTION SARL

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
رفع رأسمال الشركة

فاصل الخطاب ع شركاعه
مكتب فاصل الخطاب 47 أ إقامة 
إ ريس الطابق األر�ضي محج محمد 
السادس ، 90000، طنجة املغرب

 LUCAR PRODUCCION Y
DISTRIBUTION SARL شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
 Lot ععنفان م رها اإلجتماعي

 n°222 RDC Zone Indutrielle de
 Gzenaya Tanger - 9000 Tanger

.Maroc
رفع رأسمال الشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 
.2451

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
لم   2020 مارس   09 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي  درهم«   1.415.000,00«
إلى  درهم«   6.850.000,00« من 
  : عن طريق  درهم«   8.265.000,00«

ل د م حصص ن د ة أع عاناة.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
09  فناف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 231632.

139I
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KAMAR BENOUNA

 YUSHI CORPORATION
ش م م

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
لأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
YUSHI CORPORATION ش م م  

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي 8 زن ة 

ابف املعتز الفلكي  املعريف  - 20520 
الدارالباضاء املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 
املحدعد  

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
461313

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   02
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 YUSHI : اإلقتضاء بمختصر تسماتها

CORPORATION ش م م .
استراد   : بإ جاز  الشركة  غرض 
لفزيع  نصناع  باع  شراء  استغالل 
املنتجات  جماع  تسفيق  ع  لجار  
الكاماعية  اع  املصنعة  الطباعاة 
املتعل ة باملجال الصناعات الغدائاة 

الفالحاة ع املعدناة 
املالبس  لجار   ع  شراء  -استراد 
الجاهز  للسادات ع االطفال بشكل 
عام ع كدلك جماع السلع ع االغراض 

املتعل ة باملالبس ..
زن ة   8  : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 20520 - ابف املعتز الفلكي  املعريف  

الدارالباضاء املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:
99 ب امة  الساد  عفاء  اعتغاني : 

100 درهم.

الساد  لطافة كسفس : 1 ب امة 
100 درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   
عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  اعتغاني  عفاء   الساد  
الرعاني   املحاسين  ابف  زن ة   21
الدارالباضاء   20520 املعاريف  

املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  اعتغاني  عفاء   الساد  
الرعاني   املحاسين  ابف  زن ة   21
الدارالباضاء   20520 املعاريف  

املعاريف
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 08 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735396.
140I

EURODEFI

ALABEL CONSULTING
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
ALABEL CONSULTING شركة 

دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 119 شارع 
عبد املفمن الطابق الثالت رقم 20 - 

20360 الدار الباضاء املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
461625

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   17
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALABEL CONSULTING

غرض الشركة بإ جاز : استشارات 

استرالاجاة التنظام عاملعلفمات.

 119  : االجتماعي  امل ر  عنفان 

شارع عبد املفمن الطابق الثالت رقم 

20 - 20360 الدار الباضاء املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  الحاان  طارق  الساد 

الدار   2000 انفا  انفا الدار الباضاء 

الباضاء املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  الحاان  طارق  الساد 

الدار   2000 انفا  انفا الدار الباضاء 

الباضاء املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 12 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735751.

141I

FOUZMEDIA

BL SOLUTIONS
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

BL SOLUTIONS شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 23 زن ة 

أنفال عمار  فلفري 11 مكتب رقم 4 

مامفزا - 14000 ال ناطر  املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

54619

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  

ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   18

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 BL  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOLUTIONS

محلل في   : غرض الشركة بإ جاز 

اإلعالماات عالتدبير.

زن ة   23  : عنفان امل ر االجتماعي 

أنفال عمار  فلفري 11 مكتب رقم 4 

مامفزا - 14000 ال ناطر  املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  هدى  الكط  الساد  

 2 الرقم  لابث  ابن  زن ة حسان   35

14000 ال ناطر  املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  هدى  الكط  الساد  

 2 الرقم  لابث  ابن  زن ة حسان   35

14000 ال ناطر  املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

لحت   - بتاريخ  االبتدائاة بال ناطر   

رقم -.

142I
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smaticomp

WIND DRIVE SARL AU
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

WIND DRIVE SARL AU شركة 
دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي 151,شارع 
اسامة ابن زيد الطابق الثاني املد نة 

االريف - 20330 الدارالباضاء 
املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
461779

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 03  فناف 
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 WIND : اإلقتضاء بمختصر تسماتها

.DRIVE SARL AU
ن ل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

البضائع.
عنفان امل ر االجتماعي : 151,شارع 
اسامة ابن زيد الطابق الثاني املد نة 
الدارالباضاء   20330  - االريف 

املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 1.000   : عزير  سعاد  الساد  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
الساد  سعاد عزير : 1000 ب امة 

100 درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء 

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  عزير  سعاد  الساد  

لجزئة الخير الرقم 565 حي الخير ح ي 

م الرباط 10010 الرباط املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  عزير  سعاد  الساد  

لجزئة الخير الرقم 565 حي الخير ح ي 

م الرباط 10010 الرباط املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 15 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735881.

144I

EURODEFI

 ACFN CONSEIL
FORMATION

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
حل شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

  ACFN CONSEIL FORMATION

شركة دات املسؤعلاة املحدعد  في 

طفر التصفاة)

ععنفان م رها اإلجتماعي ملت ى 
زن ة االسفق  عزن ة نفيس ش ة 

34 الطابق 5 الدار الباضاء - 2000 

الدار الباضاء املغرب.

حل شركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.429299

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ل رر حل   2020 15  فناف  املؤرخ في 

املحدعد   املسؤعلاة  دات  شركة 

   ACFN CONSEIL FORMATION

درهم   1.000.000 رأسمالها  مبلغ 

ملت ى  اإلجتماعي  م رها  ععنفان 
زن ة االسفق  عزن ة نفيس ش ة 34 

الطابق 5 الدار الباضاء - 2000 الدار 

خسار    : ل  نتاجة  املغرب  الباضاء 

استيراد العمالء.

ملت ى  ب  التصفاة  م ر  حدد  ع 
ش ة  نفيس  عزن ة  االسفق   زن ة 

املغرب  الدار الباضاء   5 الطابق   34

2000 الدار الباضاء املغرب. 

ع عين:

  FREDERIC الساد  )  

 12 عنفانه ا)  ع   CHAVINIER

 AVENUE DANIELLE CASANOVA

 93360 NEUILLY PLAISANCE

FRANCE كمصفي   ) للشركة.

الحدعد  اإلقتضاء  ععند   

املخفلة  الصالحاات  على  املفرعضة 

لبلاغ  محل  ع  املخابر   محل  لهم 

الع فد ع الفثائق املتعل ة بالتصفاة 

: محضر التصفاة

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 09 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735436.

145I

AFRICA WATER TREATMENT SOLUTIONS

 AFRICA WATER
TREATMENT SOLUTIONS

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

 AFRICA WATER TREATMENT

SOLUTIONS

فضاء باب أنفا زن ة 3 باب 

املنصفرعمار  C الطابق األعل مكتب 
 CASABLANCA ،20050 ، 3 رقم

املغرب

 AFRICA WATER TREATMENT

SOLUTIONS  شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي فضاء باب 

 C  أنفا زن ة 3 باب املنصفرعمار

الطابق األعل مكتب رقم 3 - 20050 

الدار الباضاء املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

460585

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  

لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   28

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 AFRICA WATER TREATMENT

. SOLUTIONS

باع   : بإ جاز  الشركة  غرض 

علركاب نظام معالجة املااه.

فضاء   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

 C  باب أنفا زن ة 3 باب املنصفرعمار

الطابق األعل مكتب رقم 3 - 20050 

الدار الباضاء املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:

  Olivier DELACOSTE : الساد 

100 حصة ب امة 100 درهم للحصة 

 Olivier DELACOSTE : الساد 

100 ب امة 100 درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عصفات عمفاطن الشركاء :

 Olivier DELACOSTE الساد 

Littoral BP 671 Port- عنفانه ا) 

.Gentil 99328 Port gentil Gabon

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

 Olivier DELACOSTE الساد 

Littoral BP 671 Port- عنفانه ا) 

Gentil 99328 Port gentil Gabon

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 12 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

مارس 2020 لحت رقم -.
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STE FIDUCONFIANCE

THERMO ZALAGH
إعالن متعدد ال رارات

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux Nada,

 Appt 9, Bd Med V, V.N, Fès ،

30000، FES MAROC

»شركة    THERMO ZALAGH

دات  املحدعد   املسؤعلاة  دات 

الشريك الفحاد«
ععنفان م رها االجتماعي: رقم 37 

املد نة  بفطالب،  العزيز  عبد  شارع 

الجد د - 30000 فاس املغرب.

»إعالن متعدد ال رارات«
رقم الت ااد في السجل التجاري: 

.29565

بم ت�ضى الجمع العام االستثنائي 

لم الخاد  مارس 2020   12 املؤرخ في 

ال رارات التالاة: 

قرار رقم 1 لحفيل امل ر االجتماعي 

ما لي:   على  الذي  نص   : للشركة 

شارع عبد العزيز   37 من فاس رقم 

املحل  الى  الجد د   املد نة  بفطالب 

مكرر شارع   276 الكائن بفاس رقم 

03 حي سادي الهادي زعاغة                
قرار رقم 2 اعاد  صااغة ال انفن 

على  الذي  نص  للشركة:  االسا�ضى 

ما لي: لحفيل امل راالجتماعي للشركة 
العزيز  عبد  شارع   ،37 رقم  من  

املد نة الجد د  الى املحل  بفطالب، 

مكرر شارع   276 الكائن بفاس رقم 

03 حي سادي الهادي زعاغة

علبعا لذلك لم تعد ل م تضاات 

النظام األسا�ضي التالاة: 

بند رقم 4: الذي  نص على ما لي: 

من  للشركة  االجتماعي  امل ر  لحفيل 

العزيز  عبد  شارع   ،37 رقم  فاس 

املد نة الجد د  الى املحل  بفطالب، 

مكرر شارع   276 الكائن بفاس رقم 

03 حي سادي الهادي زعاغة

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

08  فناف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 1286.

147I

NEOCOMPTADUNORD

IFAR TRANSPORTS
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لففيت حصص

NEOCOMPTADUNORD
 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3

 ETAGE N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

IFAR TRANSPORTS شركة دات 
املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي شارع 
اطلس زن ة 13 رقم 17 - 90000 

طنجة املغرب.
لففيت حصص

رقم الت ااد في السجل التجاري 
.30737

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
لمت   2020 ماي   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
لففيت الساد   ) سلامان   زمفر 
افار 350 حصة اجتماعاة من أصل 
700 حصة لفائد   الساد   ) ابراهام 

زمفر افار بتاريخ 21 ماي 2020.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   
12  فناف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 213688.

149I

EURODEFI

GMSMILE
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
رفع رأسمال الشركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
GMSMILE شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي 119 شارع 
عبد املفمن الطابق الثالت رقم 20 - 

20360 الدار الباضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 
.451823

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 
لم   2020 03  فناف  في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
درهم«   100.000.000« قدره 
إلى  درهم«   1.000.000« من  أي 
  : عن طريق  درهم«   101.000.000«

ل د م حصص ن د ة أع عاناة.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 12 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735742.
150I

شركة فادعسف

STE SAMICOBAT SARL AU
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

شركة فادعسف
102 شارع املفحد ن الحسامة ، 

32000، الحسامة املغرب
  STE SAMICOBAT SARL AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 05 شارع 
عاد الدرعة حي املنزه الحسامة  - 

32000 الحسامة املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
3001

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   03
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SAMICOBAT SARL AU
م اعل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

أشغال البناء .
عنفان امل ر االجتماعي : 05 شارع 
 - الحسامة   املنزه  حي  الدرعة  عاد 

32000 الحسامة املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  
الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 
درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : الساد سمير بفظيشط 
حصة ب امة 100 درهم للحصة .

:  حصة  الساد سمير بفظيشط   
عاحد  من مجمفع حصص الشركة 

ب امة 100 درهم.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عصفات عمفاطن الشركاء :
الساد سمير بفظيشط عنفانه ا) 
05 زن ة عاد درعة حي املنزه الحسامة  

32000 الحسامة املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد سمير بفظيشط عنفانه ا) 
05 زن ة عاد درعة حي املنزه الحسامة   

32000 الحسامة املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 13 بتاريخ  بالحسامة   االبتدائاة 

مارس 2020 لحت رقم 45.
151I

FLASH ECONOMIE

 GFI INFORMATIQUE 
MAROC

إعالن متعدد ال رارات

 MCA CONSULTING
5,شارع عبد اللطاف بن قدعر -الدار 

الباضاء 
GFI INFORMATIQUE MAROC

شركة املساهمة  
رأسمالها:5.100.000 درهم

م رها اإلجتماعي: حد  ة كازا 
نيرشفر، شفر 2، بالطف 303 ع 

304، 1100، شارع ال دس، سادي 
معرعف، -20.190 الدار الباضاء 
رقم الت ااد في السجل التجاري 

50877:
لجد د مد  مزاعلة مهام رئيس 

مجلس اإلدار 
ملجلس  العام  الجمع  بم ت�ضى 
 2020 فبرا ر   22 في  املؤرخ  اإلدار  
 GFI INFORMATIQUE  « لشركة  
قرر لجد د مد  مزاعلة   «  MAROC



9ف68 الجريدة الرسميةعدد 5618 - 9 دع ال عد  1441  فالو  فلاف 2020) 

كرئيس  هضفر   عماد  الساد  مهام 
مزاعلة  مد   طفال  اإلدار   مجلس 
مهامه, ع دلك حتى اإلجتماع السنفي 
على  بشأنه  أن   رر  الذي  جب 
 31 الحسابات التي سيتم إغالقها في 

دجنبر 2024 
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 10 بتاريخ  الباضاء  بالدار  التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735554.

152I

FLASH ECONOMIE

 HOLDING GFI
INFORMATIQUE MAROC

إعالن متعدد ال رارات

 MCA CONSULTING
5,شارع عبد اللطاف بن قدعر -الدار 

الباضاء 
 HOLDING GFI INFORMATIQUE

MAROC
شركة املساهمة  

رأسمالها:18.500.000 درهم
م رها اإلجتماعي: حد  ة كازا 
نيرشفر، شفر 2، بالطف 303 ع 

304، 1100، شارع ال دس، سادي 
معرعف، -20.190 الدار الباضاء 
رقم الت ااد في السجل التجاري 

113607:
لجد د مد  مزاعلة مهام رئيس 

مجلس اإلدار 
ملجلس  العام  الجمع  بم ت�ضى 
فبرا ر   22 في  املؤرخ  اإلدار  
 HOLDING GFI« لشركة    2020
قرر   «  INFORMATIQUE MAROC
الساد   مهام  مزاعلة  مد   لجد د 
مجلس  كرئيسة  كركري   سلفى 
ع  اإلدار  طفال مد  مزاعلة مهامها, 
الذي  السنفي  اإلجتماع  حتى  دلك 
 جب أن   رر بشأنه على الحسابات 
دجنبر   31 في  إغالقها  سيتم  التي 

 2020
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 10 بتاريخ  الباضاء  بالدار  التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735555.

153I

FLASH ECONOMIE

STANDING SAKANE
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
رفع رأسمال الشركة

 STANDING SAKANE
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
رأسمالها:100.000 درهم

امل ر اإلجتماعي: زاعية شارع إبراهام 
الرعداني ع زن ة كتيبة ابن مسلم، 

رقم 70، مكتب رقم 1، الدار 
الباضاء.

رقم الت ااد في السجل 
التجاري:453903

رفع رأسمال الشركة
بم ت�ضى ال رار املتخد من طرف 
الشريك الفحاد املحرر بع د لفثا ي 
املؤرخ في 30/04/2020 قرر الشريك 
من  الشركة  رأسمال  رفع  الفحاد 
 15.264.000 إلى  درهم   100.000
لحصة  ل د مه  طريق  عن  درهم 
عاناة لم لحريرها بالكامل عفي م ابل 
دلك لم لخصاص 1.516.400 حصة 

ب امة إسماة 10 دراهم
-تعد ل الفصل 6 ع 7 من النظام 

األسا�ضي للشركة
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 08 بتاريخ  الباضاء  بالدار  التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735390.

154I

FOUZMEDIA

 GHARB TRANSPORT
 DE MARCHANDISES

TRANSPOMAR
إعالن متعدد ال رارات

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
 GHARB TRANSPORT
 DE MARCHANDISES

TRANSPOMAR«« »شركة دات 
املسؤعلاة املحدعد «

ععنفان م رها االجتماعي: لجزئة 

اعالد اعجاه بلفك A الرقم 78 - - 

ال ناطر  املغرب.

»إعالن متعدد ال رارات«
رقم الت ااد في السجل التجاري: 

.25787

بم ت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 10 أكتفبر 2019 لم الخاد 

ال رارات التالاة: 

على  الذي  نص   :1 رقم  قرار 

ازمارنة  املرحفم  لففا    
ً
لبعا ما لي: 

حصة   650 الذي  ملك  هشام 

 GHARB TRANSPORT بشركة 

 DE MARCHANDISES

لفزيع  لم   »»TRANSPOMAR

 325 كالتالي:  الفرثة  بين  حصصه 

ازمارنة  أحمد  الساد  لفائد   حصة 

ازمارنة  الساد  لفائد   حصة  ع325 

رأسمال  لفزيع  لم  بالتالي  أحمد 

الشركة كالتالي: الساد ازمارنة أحمد 

ازمارنة  منير  عالساد  حصة   1025

975 حصة

قرار رقم 2: الذي  نص على ما لي: 

لجد د مهمة التساير لفائد  الساد 

ازمارنة أحمد ملد  غير محدعد 

علبعا لذلك لم تعد ل م تضاات 

النظام األسا�ضي التالاة: 

على  الذي  نص   :1 رقم  بند 

ازمارنة  املرحفم  لففا    
ً
لبعا ما لي: 

حصة   650 الذي  ملك  هشام 

 GHARB TRANSPORT بشركة 

 DE MARCHANDISES

لفزيع  لم   »»TRANSPOMAR

 325 كالتالي:  الفرثة  بين  حصصه 

ازمارنة  أحمد  الساد  لفائد   حصة 

ازمارنة  الساد  لفائد   حصة  ع325 

رأسمال  لفزيع  لم  بالتالي  أحمد 

الشركة كالتالي: الساد ازمارنة أحمد 

ازمارنة  منير  عالساد  حصة   1025

975 حصة

بند رقم 2: الذي  نص على ما لي: 

لجد د مهمة التساير لفائد  الساد 

ازمارنة أحمد ملد  غير محدعد .

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
االبتدائاة بال ناطر   بتاريخ 11  فناف 

2020 لحت رقم 74658.
155I

FOUZMEDIA

 DAS QUALITE TRAVAUX
SARL AU

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
لحفيل امل ر االجتماعي للشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
 DAS QUALITE TRAVAUX SARL
AU شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي 130 املركز 
التجاري الفئام - 14000 ال ناطر  

املغرب.
لحفيل  امل ر االجتماعي للشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 
.49067

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 08  فناف 2020 لم  لحفيل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  امل ر 
»130 املركز التجاري الفئام - 14000 
زن ة  »زاعية  إلى  املغرب«  ال ناطر  
األكبر ع مفالي عبدالرحمان  ادريس 
 -  83 رقم  محل  الااسمين  إقامة 

14000 ال ناطر   املغرب«.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
االبتدائاة بال ناطر   بتاريخ 11  فناف 

2020 لحت رقم 74684.
156I

ISDM CONSULTING

BAIBA SER TRAV
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العافن املغرب
BAIBA SER TRAV شركة دات 
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مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 
الفحاد

 LOTS ععنفان م رها اإلجتماعي
 QUODS NR 1441 LAAYOUNE -

70000 LAAYOUNE MAROC
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
31707

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 09  فناف 
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 BAIBA : اإلقتضاء بمختصر تسماتها

.SER TRAV
 IMPORT- : غرض الشركة بإ جاز

.EXPORT
 LOTS  : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 QUODS NR 1441 LAAYOUNE -

.70000 LAAYOUNE MAROC
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 1.000   : با ب  فسف  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
عنفانه ا)  بيبا  فسف  الساد 
 23 الفتو زن ة طه حسين رقم  حي 

70000 العافن املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  با ب  فسف  الساد 
 23 الفتو زن ة طه حسين رقم  حي 

70000 العافن املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
12  فناف  بتاريخ  االبتدائاة بالعافن  

2020 لحت رقم 947/2020.

157I

كاباني كفنسالتينك رحاب

CARISRAIL MOROCCO
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

كاباني كفنسالتينك رحاب
8 شارع خريبكة اقامة دار مبرعكة 

الطابق 4 الش ة 20 ، 20250، الدار 
الباضاء املغرب

CARISRAIL MOROCCO شركة 
دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي 10 زن ة 

الحرية الطابق 3 الش ة 5 - 20250 
الدار الباضاء املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
461453

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   29
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CARISRAIL MOROCCO
غرض الشركة بإ جاز :  بم ت�ضى 
ع د عرفي مؤرخ في  29/05/2020، 
لشركة  األسا�ضي  ال انفن  عضع  لم 
دات املسؤعلاة املحدعد  ملسير عحاد 

دات الخاصاات التالاة : 
 CARISRAIL التسماة 

   MOROCCO
 الهدف : 

- لاجر  زاعل االستيراد عالتصد ر
ع عمفما كل العملاات التجارية   -
الصناعاة أع املالاة املتعل ة بطري ة 
بالنشاط  مباشر   غير  أع  مباشر  

املذكفر أعاله        
زن ة   10  : عنفان امل ر االجتماعي 
 20250 - 5 3 الش ة  الحرية الطابق 

الدار الباضاء املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

1.000 حصة    : الساد  ف شافل 

ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
الساد  ف شافل عنفانه ا) سافل 
سافل   254252 الجنفباة  كفريا 

كفريا الجنفباة.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد  ف شافل عنفانه ا) سافل 
سافل   254252 الجنفباة  كفريا 

كفريا الجنفباة

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 11 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735584.

158I

SMOUNIAMINA

STE  ZAZI SARL-AU  
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لففيت حصص

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE MARMOUCHA

 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

  STE  ZAZI SARL-AU  شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي مـتـجـر 

رقـم  10  زنـ ـة 10 حــي الـسـالم  

عـاـن قــادعس  فــاس - 30000 فــاس 

الـمـغــرب.

لففيت حصص
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.53933

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

لمت   2020 ماي   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

انـــاس الباهدي  لففيت الساد   ) 

أصل  من  اجتماعاة  حصة   500

500 حصة لفائد   الساد   ) جـفاد 

الحــسـني بتاريخ 26 ماي 2020.

لففيت الساد   ) انــــاس الباهدي 

500 حصة اجتماعاة من أصل 500 

نـبــل عــمــاد  الساد   )  حصة لفائد   

بتاريخ 26 ماي 2020.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   

10  فناف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 1289/2020.

159I

SMOUNIAMINA

  STE MANEA MATELAS
SARL-AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE MARMOUCHA

 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

STE MANEA MATELAS  SARL-

AU شركة دات مسؤعلاة محدعد  

دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 253 أ 

لـجــزئـة املـنــزه 1 تـغــات  فــاس - 

30000 فــاس املــغــرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

62761

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   05

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MANEA MATELAS  SARL-AU
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صـنـاعـة   : بإ جاز  الشركة  غرض 
االفـرشــة

أعـمــال مـخــتـلـفــة
االسـتـراد ع التصـد ـر.

أ   253  : االجتماعي  امل ر  عنفان 
لـجــزئـة املـنــزه 1 تـغــات  فــاس - 30000 

فــاس املــغــرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كالتالي:
 1.000   : مـحــمــد  املـانـع  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
عنفانه ا)   مـحــمــد  املـانـع  الساد 
 1 فــاسـجــزئـة املـنــزه  تـغــات   أ     253

تـغــات  فــاس 30000 فــاس املــغــرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  مـحــمــد  املـانـع  الساد 
فــاس  تـغــات    1 أ لـجــزئـة املـنــزه   253

30000 فــاس املــغــرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
11  فناف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 1299/2020.

160I

STE AYAD CONSULTING SARL

 STE HSSAYNI IMPORT
EXPORT

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
لأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT
 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC
 STE HSSAYNI IMPORT EXPORT

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي 29 زن ة 
الكامرعن سادي ادريس ال ا�ضي - 

60000 عجد  املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

34987

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   27

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HSSAYNI IMPORT EXPORT

غرض الشركة بإ جاز : التصد ر ع 

االستيراد.
زن ة   29  : عنفان امل ر االجتماعي 

 - ال ا�ضي  ادريس  سادي  الكامرعن 

60000 عجد  املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد  حي احسا ني :  500 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

الساد  حلامة عخاد :  500 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  احسا ني  الساد  حي 

حي مفريطاناا زن ة الكامرعن رقم 29 

60000 عجد  املغرب.

الساد حلامة عخاد عنفانه ا) حي 

 29 رقم  الكامرعن  زن ة  مفريطاناا 

60000 عجد  املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  احسا ني  الساد  حي 

حي مفريطاناا زن ة الكامرعن رقم 29 

60000 عجد  املغرب

عنفانه ا)  عخاد  حلامة  الساد  

حي مفريطاناا زن ة الكامرعن رقم 29 

60000 عجد  املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

11  فناف  بتاريخ  بفجد    التجارية 

2020 لحت رقم 1071.

161I

FMCOMPTA - Comptable Agréé

MADEM BUSINESS
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

FMCOMPTA - Comptable Agréé
 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt n°6 Ain Sebaa ، 20250،
Casablanca Maroc

MADEM BUSINESS شركة دات 
مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي زن ة 7 

الرقم 5 الطابق الثاني الش ة رقم 4 
سعاد  سادي البرنف�ضي - 20610 

الدارالباضاء املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
461737

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 05  فناف 
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MADEM BUSINESS
شراء   -  : بإ جاز  الشركة  غرض 
صناعاة،  عقطع  أدعات  مفاد،  عباع 

لجمالاة علجارية
عمنتجات  أدعات  عباع  شراء   -

طباة
استيراد علفزيع مفاد مخصصة   -
عمختلف  التلفاف  مفاد  للصناعة، 

املستهلكات
- ل د م خدمات مرلبطة بأنشطة 

امل اعالت
- استيراد علصد ر.

 7 زن ة   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 4 5 الطابق الثاني الش ة رقم  الرقم 
 20610  - البرنف�ضي  سادي  سعاد  

الدارالباضاء املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد  لبنى نافع :  1.000 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد  لبنى نافع عنفانه ا) لجزئة 
عين السبع   91 رقم   2 السالم زن ة 

20250 الدارالباضاء املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد  لبنى نافع عنفانه ا) لجزئة 
عين السبع   91 رقم   2 السالم زن ة 

20250 الدارالباضاء املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 15 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 735862 رقم  لحت   2020  فناف 

.(10189 

162I

ضمان لالستثمار

 MANIDO DE TRAVAUX ET
LOGISTIQUE

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

ضمان لالستثمار
رقم 6 طريق دار �ضي عي�ضى حي 

اعزيب الزمفري ، 46000، اسفي 

املغرب

 MANIDO DE TRAVAUX

ET LOGISTIQUE شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي رقم 2 

ملت ى شارع ابن بطفطة ع زن ة عادي 

املخازن املد نة الجد د  - 46000 

اسفي املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

10423
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في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 08  فناف 

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 MANIDO DE TRAVAUX ET

.LOGISTIQUE

باع   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الكهربائاة  املعدات  علركاب 

عالكهرعماكاناكاة.

األعمال  عإنشاء  لصمام 

 / العالي  الجهد  دات  الكهربائاة 

املتفسط   / املنخفض.

الصاانة عاإلنتاج.

أطراف  عن  ناابة  ئع  ا البض ن ل 

ثالثة.

أعمال البناء.

تسفيق جماع املنتجات أع املعدات 

عالساارات  الصناعاة  أع  الزراعاة 

عاآلالت

األشغال العامة عالهندسة املدناة 

الخام  عاملفاد  الغاار  عقطع  عاآلالت 

لتح اق  الالزمة  عاملنتجات  عاللفازم 

هذا الهدف.

التراباة  عاألعمال  الحرف  جماع 

عالطالء  املائي  عالعزل  عالطرق 

عالصحاة  عالنجار   عالسباكة 

علكااف  عالتزجاج عالكهرباء  عالطالء 

الهفاء ، إلخ.
 2 رقم   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

ملت ى شارع ابن بطفطة ع زن ة عادي 

 46000  - الجد د   املد نة  املخازن 

اسفي املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : ناصيري  عزيز  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  ناصيري  عزيز  الساد 

 12 حي سرسار شارع بني مالل رقم 

الشماعاة 46300 الافسفاة املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  ناصيري  عزيز  الساد 

 12 حي سرسار شارع بني مالل رقم 

الشماعاة 46300 الافسفاة املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

االبتدائاة بآسفي  بتاريخ - لحت رقم 

.291

163I

EUREXMA

AI LAB
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

EUREXMA

 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT

 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC

AI LAB  شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي 187 شارع 

عبد املؤمن إقامة علالي مكتب رقم 

10 - 20000 الدار الباضاء املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

461635

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 
ال انفن  إعداد  لم   2020 08  فناف 

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

AI LAB : اإلقتضاء بمختصر تسماتها

علفم   : بإ جاز  الشركة  غرض 
الكمبافلر.

عنفان امل ر االجتماعي : 187 شارع 
عبد املؤمن إقامة علالي مكتب رقم 

10 - 20000 الدار الباضاء املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
  : بفكطا ة   عماد  الساد  الساد 
درهم   50.000 ب امة  حصة   500

للحصة .
  : السالعي  عزيز  الساد  الساد 
درهم   50.000 ب امة  حصة   500

للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
بفكطا ة   عماد  الساد  الساد 
رقم  درج  علالي  إقامة  عنفانه ا) 
حي   20 رقم  السادس  الطابق   C
املستشفاات  20000  الدار الباضاء  

املغرب .
السالعي  عزيز  لساد  الساد 
فاال  صالفناك  زن ة   29 عنفانه ا) 
ماضف 20000 الدار الباضاء املغرب .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
بفكطا ة   عماد  الساد  الساد 
رقم  درج  علالي  إقامة  عنفانه ا) 
حي   20 رقم  السادس  الطابق   C
الدار الباضاء  املستشفاات  20000 

املغرب 
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 12 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735756.
164I

CECOGEL / SARL

J.B 24
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
J.B 24 شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي عجد ، 
5 شارع بـ 31 فاالج �ضي لخضر - 

60000 عجد  املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
33483

بم ت�ضى  ع د عرفي مؤرخ في 12 
لم إعداد ال انفن   2019 من فبرا ر 
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
.J.B 24 : اإلقتضاء بمختصر تسماتها

لصد ر   : بإ جاز  الشركة  غرض 
االلكترعناة  مفاد  جماع  عاستيراد 
األالت  ع  الكهرباء  عامدادات 

الصناعاة..
عنفان امل ر االجتماعي : عجد ، 5 
شارع بـ 31 فاالج �ضي لخضر - 60000 

عجد  املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 1.000   : جبار   الساد  اسين 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
 1000  : جبار   الساد  اسين   

ب امة 100 درهم.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عصفات عمفاطن الشركاء :
عنفانه ا)  جبار   الساد  اسين 
بن بفزيان �ضي  شارع بـ10   5 عجد ، 

لخضر 60000 عجد  املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  جبار   الساد  اسين 
بن بفزيان �ضي  شارع بـ10   5 عجد ، 

لخضر 60000 عجد  املغرب.
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باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

التجارية بفجد   بتاريخ 01 من أبريل 

2019 لحت رقم 1049.

165I

EUREXMA

REDMIND TECHNOLOGY

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لحفيل امل ر االجتماعي للشركة

EUREXMA

 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT

 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC

 REDMIND TECHNOLOGY

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 26 زن ة 

إبن خل ان إقامة مريا الطابق 

7 بالمي  - 20000 الدار الباضاء 

املغرب.

لحفيل  امل ر االجتماعي للشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 

.365533

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 

املؤرخ في 06 مارس 2020 لم  لحفيل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  امل ر 

مريا  إقامة  خل ان  إبن  زن ة   26«

الدار   20000  - بالمي    7 الطابق 

الباضاء املغرب« إلى »مجمع التففاق 

الطابق الثالث مكتب رقم 32 سادي 

الباضاء   الدار   20000  - معرعف  

املغرب«.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 05 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735308.

166I

برعتي

بروتي

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

2 زن ة جبران خلال جبران لجزء  

لف�ضي شارع عالل بن عبد هللا ، 

30000، فاس املغرب

برعتي  شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي آ ت علي 

عسعاد مركز عين شݣاݣ - 31051 

عين شݣاݣ املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

 2837

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  

ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   20

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

اإلقتضاء بمختصر تسماتها : برعتي .

تهدف   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الشركة أساسا، لحسابها أع لحساب 

الغير، باملغرب كما بالخارج إلى:

عاملستحضرات  األدعية  باع   -

الصادالناة؛

- ممارسة مهنة الصادالني؛

- تشغال عإدار  الصادلة؛

عاملفاد  املنتجات  عباع  شراء   -

عاملعدات عاللفازم عاملفاد الصادالناة 

ع الشبه صادالناة بجماع أنفاعها ؛

لصناع  عملاات  بجماع  -ال اام   

األدعية الصادالناة من قبل الشركة 

في  نفسها أع من قبل أطراف أخرى  

إطار التعاقد مع شركات عساطة ؛

الصادالناة  األدعية  لحضير   -

عمستحضرات التجمال ؛

املنتجات  جماع  علفزيع  شحن   -

عالشبه  الصادالناة  عالسلع 

صادالناة ؛

العملاات  جماع   ، عام  عبشكل 

ع  املالاة  ع  الصناعاة  ع  التجارية 

الع ارية املرلبطة بشكل  التأثاتاة ع 

مباشر أع غير مباشر بما دكر أعاله أع 

آخر مشابه أع دي صلة أع  بأي �ضيء 

من شأنه  أن يعزز لنماة الشركة بأي 

شكل من األشكال..

آ ت علي   : عنفان امل ر االجتماعي 

 31051  - عسعاد مركز عين شݣاݣ 

عين شݣاݣ املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

حصة   1.000   : برعتي   الشركة 

ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد برعتي  محمد عنفانه ا) 2 

زن ة جبران خلال جبران لجزء  لف�ضي 

شارع عالل بن عبد هللا  30000 فاس  

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد برعتي  محمد عنفانه ا) 2 

زن ة جبران خلال جبران لجزء  لف�ضي 

شارع عالل بن عبد هللا  30000 فاس  

املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

02  فناف  بتاريخ  االبتدائاة بصفرع  

2020 لحت رقم 87.

167I

 CABINET COMPTABLE AL MESSOUDI

AHMED

MAM TRANS
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE AL

MESSOUDI AHMED

 AV DE LA LIBERTE 80 IMM

 GIBRALTAR BUREAU 21 C

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

MAM TRANS شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي حي 

الزمفري 1 رقم م 2 حاضر ب 8  - 

90000 طنجة  املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

105337

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 01  فناف 

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 MAM : اإلقتضاء بمختصر تسماتها

.TRANS

الن ل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الفطني ع الدعلي.

حي   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 -   8 حاضر ب   2 رقم م   1 الزمفري 

90000 طنجة  املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد زيفن معاد  :  1.000 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .
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عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  

عصفات عمفاطن الشركاء :

حي  عنفانه ا)  الساد زيفن معاد  

الفريحاين السفلى اكزنا ة   90000 

طنجة املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

حي  عنفانه ا)  الساد زيفن معاد  

الفريحاين السفلى اكزنا ة   90000 

طنجة املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

15  فناف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 231732.

168I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

SOLINA CAR
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157

 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

SOLINA CAR شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

 Hay ععنفان م رها اإلجتماعي

 Mesnana Secteur Al Manara

 Rue 34 LT 5033 Tanger - 90000

طنجة املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

105293

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   13

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOLINA CAR

كراء   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الساارات بدعن سائق.

 Hay  : االجتماعي  امل ر  عنفان 

 Mesnana Secteur Al Manara

 Rue 34 LT 5033 Tanger - 90000

طنجة املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

10.000,00 درهم، م سم كالتالي:

الساد محمد امين بندحمان :  50 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

 50   : بندحمان  طارق  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  

عصفات عمفاطن الشركاء :

بندحمان  امين  محمد  الساد 

بن  محمد  سادي  شارع  عنفانه ا) 
38 طنجة  رقم   1 عبد هللا اقامة ا ة 

90000 طنجة املغرب.

الساد طارق بندحمان عنفانه ا) 

هللا  عبد  بن  محمد  سادي  شارع 
 90000 طنجة   38 رقم   1 اقامة ا ة 

طنجة املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

بندحمان  امين  محمد  الساد 

بن  محمد  سادي  شارع  عنفانه ا) 
38 طنجة  رقم   1 عبد هللا اقامة ا ة 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

11  فناف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 231682.

169I

FLASH ECONOMIE

GLOBMAREX
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

تعاين مسير جد د للشركة

GLOBMAREX

 شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

 م رها اإلجتماعي: زاعية شارع انفا ع 
زن ة مفزار, رقم 1,مكتب 23,الطابق 

3 -  الدار الباضاء 

رقم الت ااد في السجل التجاري: 

203491

تعاين مسير جد د للشركة                                                                    

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تعاين  لم   2020 ماي   21 في  املؤرخ 

الساد   للشركة  جد د   مسير  

عحاد   كمسير    ناد ة    بفعناني 

لبعا ل بفل است الة الساد  فاطمة  

الزهراء مرزعقي

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

بتاريخ  الباضاء  بالدار  التجارية 

9915- رقم  لحت   2020 11  فناف 

735610

170I

FOUZMEDIA

KENI NAVETTE SARL AU
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

KENI NAVETTE SARL AU شركة 

دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي زن ة 

ادريس األكبر عمفالي عبدالرحمان 

إقامة الااسمين محل رقم 82 - 

14000 ال ناطر  املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

54689

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   15

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 KENI  : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

.NAVETTE SARL AU

: م اعل في  غرض الشركة بإ جاز 

ن ل املستخدمين

م اعل في ن ل السلع.
زن ة   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

عبدالرحمان  عمفالي  األكبر  ادريس 

 -  82 رقم  محل  الااسمين  إقامة 

14000 ال ناطر  املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عبدالرحام  املامفني  الساد 

عنفانه ا) الحنشة بئر الرامي 14000 

ال ناطر  املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عبدالرحام  املامفني  الساد 

عنفانه ا) الحنشة بئر الرامي 14000 

ال ناطر  املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

لحت   - بتاريخ  االبتدائاة بال ناطر   
رقم -.

171I

FOUZMEDIA

ASSFAR V.I.P SARL AU
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

ASSFAR V.I.P SARL AU شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد  ععنفان 

م رها اإلجتماعي 23 زن ة أنفال 

عمار  فلفري 11 مكتب رقم 4 

مامفزا - 14000 ال ناطر  املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
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رقم الت ااد في السجل التجاري : 

54673

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  

ال انفن  إعداد  لم   2020 أبريل   20

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ASSFAR V.I.P SARL AU

: م اعل في  غرض الشركة بإ جاز 

ن ل املستخدمين

م اعل في ن ل السلع

املختلفة  األشغال  في  م اعل 

عأشغال البناء.

زن ة   23  : عنفان امل ر االجتماعي 

أنفال عمار  فلفري 11 مكتب رقم 4 

مامفزا - 14000 ال ناطر  املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد محمد عباد عنفانه ا) حي 

زن ة الشهاد بن عفد  رقم  الشهداء 

4 90060  طنجة املغرب.

الساد ادريس الش يرني عنفانه ا) 

عامر  بفشيبة  اعالد  الركابي  دعار 

السفلاة 14000 ال ناطر  املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد محمد عباد عنفانه ا) حي 

زن ة الشهاد بن عفد  رقم  الشهداء 

4 90060 طنجة املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

االبتدائاة بال ناطر   بتاريخ 11  فناف 

2020 لحت رقم -.

172I

FOUZMEDIA

 IDOUZAYD TRANS SARL
AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

 IDOUZAYD TRANS SARL AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 23 زن ة 

أنفال عمار  فلفري 11 مكتب رقم 4 

مامفزا - 14000 ال ناطر  املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

54675

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 01  فناف 

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IDOUZAYD TRANS SARL AU

: م اعل في  غرض الشركة بإ جاز 

ن ل املستخدمين

م اعل في ن ل السلع

م اعل في األشغال املختلفة.
زن ة   23  : عنفان امل ر االجتماعي 

أنفال عمار  فلفري 11 مكتب رقم 4 

مامفزا - 14000 ال ناطر  املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد زركفن زا د عنفانه ا) د فر 
سادي   14250  118 رقم  املخزن 

 حيى الغرب املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد زركفن زا د عنفانه ا) د فر 
سادي   14250  118 رقم  املخزن 

 حيى الغرب املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
االبتدائاة بال ناطر   بتاريخ 11  فناف 

2020 لحت رقم -.

173I

ائتماناة الراحة

زهير نابوليتانو
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
ائتماناة الراحة

48 شارع محمد الخامس لجزئة 
الصافي برشاد برشاد، 26100، 

MAROC برشاد
زهير نابفلاتانف شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي 66 لجزئة 

الحسناة الطابق الثاني الدرع  
برشاد برشاد 26100 برشاد املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 
املحدعد  

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
13569

 20 ع د حر مؤرخ في  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 فبرا ر 
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
زهير   : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

نابفلاتانف.
منعش   : بإ جاز  الشركة  غرض 
ع اري - باع ع شراء االرا�ضي - م اعلة 

اشغال مختلفة - التجار .
عنفان امل ر االجتماعي : 66 لجزئة 
الدرع   الثاني  الطابق  الحسناة 
برشاد برشاد 26100 برشاد املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

حصة   340   : الساد زهير عالل 

ب امة 100 درهم للحصة .

330 حصة    : الساد زهير زيتفني 

ب امة 100 درهم للحصة .

حصة   330   : مراد  زهير  الساد 

ب امة 100 درهم للحصة .

ب امة   340  : الساد زهير عالل   

100 درهم.

ب امة   330  : الساد زهير زيتفني 

100 درهم.

الساد زهير مراد : 330 ب امة 100 

درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عصفات عمفاطن الشركاء :

 29 عنفانه ا)  عالل  زهير  الساد 

زن ة مكة حي تسير 1 برشاد 26100 

برشاد املغرب.

 29 الساد زهير زيتفني عنفانه ا) 

زن ة مكة حي تسير 1 برشاد 26100 

برشاد املغرب.

 29 عنفانه ا)  مراد  زهير  الساد 

زن ة مكة حي تسير 1 برشاد 26100 

برشاد املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

 29 عنفانه ا)  عالل  زهير  الساد 

زن ة مكة حي تسير 1 برشاد 26100 

برشاد املغرب

 29 الساد زهير زيتفني عنفانه ا) 

زن ة مكة حي تسير 1 برشاد 26100 

برشاد املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

أبريل   16 بتاريخ  االبتدائاة ببرشاد  

2020 لحت رقم 248.

174I
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SOCIETE BRISTEL sarl a.u

SOCIETE BRISTEL
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

تعاين مسير جد د للشركة
SOCIETE BRISTEL sarl a.u
 ANGLE BC DERFOUFI ET
 JAMAL EDDINE AFGHANI
OUJDA ، 60000، عجد  املغرب
SOCIETE BRISTEL  شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
 ANGLE ععنفان م رها اإلجتماعي

 BC DERFOUFI ET JAMAL
 EDDINE AFGHANI OUJDA -

60000 عجد  املغرب.
تعاين مسير جد د للشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري -.
الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 
لم تعاين  املؤرخ في 26 فبرا ر 2020 
مسير جد د للشركة الساد  ) إزرزار  

خالد  كمسير عحاد
لبعا ل بفل است الة املسير.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
15  فناف  بتاريخ  بفجد    التجارية 

2020 لحت رقم 1107.

175I

STE ETABLISSEMENT L ORIENTAL

 STE ETABLISSEMENT DE L 
ORIENTAL PRIVE sarl a.u
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

تعاين مسير جد د للشركة
 STE ETABLISSEMENT L

ORIENTAL
 ROUTE TAZA LOTISSEMENT

 KADA ET YATNI N 07 OUJDA ،
60050، OUJDA MAROC

 STE ETABLISSEMENT DE L 
ORIENTAL PRIVE sarl a.u   شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد 
 ROUTE ععنفان م رها اإلجتماعي
 TAZA LOTISSEMENT KADA

ET YATNI N°07   - 60000 عجد   
املغرب .

تعاين مسير جد د للشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري -.

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 
لم تعاين  املؤرخ في 25 فبرا ر 2020 
مسير جد د للشركة الساد  ) إزرزار  

خالد  كمسير عحاد
لبعا ل بفل است الة املسير.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
15  فناف  بتاريخ  بفجد    التجارية 

2020 لحت رقم 1106.
176I

SOCIETE AHLA SAKAN  sarl a.u

SOCIETE AHLA SAKAN
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

تعاين مسير جد د للشركة
SOCIETE AHLA SAKAN  sarl a.u

 RESIDENCE TAMARISS
MARINA SAIDA ، 60000، عجد  

املغرب
SOCIETE AHLA SAKAN  شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي 
 RESIDENCE TAMARISS
MARINA  - 63600 بركان 

السعاد ة املغرب.
تعاين مسير جد د للشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري -.
الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 
لم تعاين  املؤرخ في 27 فبرا ر 2020 
مسير جد د للشركة الساد  ) إزرزار  

خالد  كمسير عحاد
لبعا ل بفل است الة املسير.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
15  فناف  بتاريخ  ببركان   االبتدائاة 

2020 لحت رقم 569.
177I

SOCIETE PROMO GLOB sarl a.u

 SOCIETE PROMO GLOB
sarl a.u

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
تعاين مسير جد د للشركة

SOCIETE PROMO GLOB sarl a.u
 ZONE INDUSTRIELLE OUJDA

60000 ، 127، عجد  املغرب
 SOCIETE PROMO GLOB sarl
a.u  شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

 127 اإلجتماعي  م رها  ععنفان 

 ZONE INDUSTRIELLE  - 60000

عجد  املغرب.

تعاين مسير جد د للشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري -.

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 

لم تعاين  املؤرخ في 24 فبرا ر 2020 

مسير جد د للشركة الساد  ) إزرزار  

خالد  كمسير عحاد

لبعا ل بفل است الة املسير.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

15  فناف  بتاريخ  بفجد    التجارية 

2020 لحت رقم 1105.

178I

FORMAFID CONSEIL

BEST MEAT
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL

 N°33 BOULEVARD LARBI

 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC

BEST MEAT شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 25 الطابق 

1 لجزئة البركة  - 2600 سطات 

املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

5913

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   10

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 BEST  : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

.MEAT

بائع   : بإ جاز  الشركة  غرض 

اللحفم ع مشت ات لللحفم.

 25  : االجتماعي  امل ر  عنفان 

 2600  - البركة   لجزئة   1 الطابق 

سطات املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

 20.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:

200 حصة    : الساد  زينب رباع 

ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  رباع  زينب  الساد  

 26000 لجزئة البركة    1 الطابق   25

سطات املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  رباع  زينب  الساد  

 26000 لجزئة البركة    1 الطابق   25

سطات املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

بتاريخ 12  فناف  االبتدائاة بسطات  

2020 لحت رقم 175/2020.

179I

FORMAFID CONSEIL

SWEET CUP

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL

 N°33 BOULEVARD LARBI

 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC

SWEET CUP شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي الطابق 

السفلى رقم 205 شارع بفشعاب 

بلبصير حي ليراك - 26000 سطات 

املغرب
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لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

5917

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  

ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   19

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 SWEET : اإلقتضاء بمختصر تسماتها

.CUP

غرض الشركة بإ جاز : م هى.

الطابق   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

بفشعاب  شارع   205 رقم  السفلى 

سطات   26000  - ليراك  بلبصير حي 

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : املهدي صففي   الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)   املهدي صففي   الساد 

205 شارع بفشعاب بلبصير حي ليراك 

26000 سطات املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)   املهدي صففي   الساد 

205 شارع بفشعاب بلبصير حي ليراك 

26000 سطات املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

بتاريخ 12  فناف  االبتدائاة بسطات  

2020 لحت رقم 177/2020.

180I

FORMAFID CONSEIL

شركة سليم إخوان
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
FORMAFID CONSEIL

 N°33 BOULEVARD LARBI
 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
شركة سلام إخفان شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي 15 الطابق 

1 لجزئة جفمانة  - 2600 سطات 
املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 
املحدعد  

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
5921

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 02  فناف 
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
شركة   : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

سلام إخفان.
غرض الشركة بإ جاز : حفر اآلبار 

بفسائل ماكاناكاة
أشغال مختلفة

استيراد ع لصد ر.
 15  : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 2600  - جفمانة   لجزئة   1 الطابق 

سطات املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  150.000 

درهم، م سم كالتالي:
الساد حسن سلام :  500 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .
الساد محمد سلام :  500 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .
الساد احمد سلام :  500 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد حسن سلام عنفانه ا) 15 
 26000 جفمانة   لجزئة   1 الطابق 

سطات املغرب.
الساد محمد سلام عنفانه ا) حي 
الفرح زن ة شكاب أرسالن رقم 253 

26000 سطات املغرب.
الساد احمد سلام عنفانه ا) حي 
الفرح زن ة شكاب أرسالن رقم 253 

26000 سطات املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد محمد سلام عنفانه ا) حي 
الفرح زن ة شكاب أرسالن رقم 253 

26000 سطات املغرب
الساد احمد سلام عنفانه ا) حي 
الفرح زن ة شكاب أرسالن رقم 253 

26000 سطات املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
بتاريخ 12  فناف  االبتدائاة بسطات  

2020 لحت رقم 179/2020.
181I

FORMAFID CONSEIL

AYA INOX
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD LARBI
 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
AYA INOX شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي 86 الطابق 

السفلي لجزئة أمين - 26000 
سطات املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
5915

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   11
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 AYA  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INOX
نجار    : بإ جاز  الشركة  غرض 

األملانافم
أشغال مخنلفة

لجار  عامة.
 86  : االجتماعي  امل ر  عنفان 
الطابق السفلي لجزئة أمين - 26000 

سطات املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
الحجري  الكبير  عبد  الساد 
درهم   100 ب امة  حصة   1.000   :

للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
الحجري  الكبير  عبد  الساد 
 20 رقم  األزهر  لجزئة  عنفانه ا) 

26000 سطات املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الحجري  الكبير  عبد  الساد 
 20 رقم  األزهر  لجزئة  عنفانه ا) 

26000 سطات املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
بتاريخ 12  فناف  االبتدائاة بسطات  

2020 لحت رقم 176/20.

182I

IDIGI

إيديجي
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لفساع نشاط الشركة 

IDIGI
 LOT OULED METAA SECTEUR
 3 N°548 APPT N°01 TEMARA ،

12000، temara maroc
إ د جي  شركة دات مسؤعلاة 
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محدعد  دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها االجتماعي لجزئة 
رياض اعالد مطاع ال طاع 3 رقم 

548 ش ة 1 لمار  - 12000 لمار  

املغرب.

لفساع نشاط الشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.128905

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 

لمت   2020 فبرا ر   21 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالاة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

االستيراد عالتصد ر.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   

10  فناف  بتاريخ  بتمار    االبتدائاة 

2020 لحت رقم 3368.

183I

مكتب املحاسبة

YATAN TRAVAUX
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

مكتب املحاسبة

16 زن ة سال السعاد  2 ، 15000، 

الخميسات املغرب

YATAN TRAVAUX شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي :222 حي 

البام 2 عاملاس - 15000 الخميسات 

املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

28973

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   19

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 YATAN : اإلقتضاء بمختصر تسماتها

.TRAVAUX
األشغال   : غرض الشركة بإ جاز 
نجار  األلفمنافم,  املختلفة أع البناء, 

باع الع اقير بالت ساط.
عنفان امل ر االجتماعي : :222 حي 
البام 2 عاملاس - 15000 الخميسات 

املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 1.000   : ألنان  الساد  اسين 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
عنفانه ا)  ألنان  الساد  اسين 
الخميسات  حي البام عاملاس 15000 

املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  ألنان  الساد  اسين 
الخميسات  حي البام عاملاس 15000 

املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 12 بتاريخ  بالخميسات   االبتدائاة 

 فناف 2020 لحت رقم 128.

184I

مستامنة شامة

 STATION SELOUANE
CENTRE

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
لأسيس شركة
مستامنة شامة

شارع املسير  رقم 142 الطابق االعل 
الناظفر شارع املسير  رقم 142 
الطابق االعل الناظفر، 62000، 

الناظفر املغرب
 STATION SELOUANE CENTRE

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي حي 

السعاد  سلفان الناظفر - 62000 
الناظفر املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 
املحدعد  

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
19953

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   27
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STATION SELOUANE CENTRE
غرض الشركة بإ جاز : محطة باع 

الفقفد ع الزيت
محطة الخدمات للساارات

م هى
حي   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 62000  - الناظفر  سلفان  السعاد  

الناظفر املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  500.000 

درهم، م سم كالتالي:
 2.500   : الساد سمير ع ال ا�ضي 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
 2.500   : عالطي  حسن  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
 

الساد سمير ع ال ا�ضي : 250000 
ب امة 100 درهم.

 250000  : الساد حسن عالطي 
ب امة 100 درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   
عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد سمير ع ال ا�ضي عنفانه ا) 
حي السعاد  سلفان الناظفر 62000 

الناظفر املغرب.
الساد حسن عالطي عنفانه ا) حي 
الناضفر  سلفان   592 السعاد  رقم 

62000 الناظفر املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد سمير ع ال ا�ضي عنفانه ا) 
 62000 الناضفر  السعاد   حي 

الناظفر املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
االبتدائاة بالناضفر  بتاريخ 10  فناف 

2020 لحت رقم 501.
185I

CABINET LAAFOU CONSEIL

 COMPAGNIE CHERIFIENNE
DE CHOCOLATERIE

شركة املساهمة
رفع رأسمال الشركة

CABINET LAAFOU CONSEIL
لجزئة  الكفلين 2 رقم 5 عمار  

مالانافن الطابق 2 رقم 7 سادي 
معرعف الدار الباضاء ، 20150، 

الدار الباضاء املغرب
 COMPAGNIE CHERIFIENNE DE
CHOCOLATERIE  شركة املساهمة

ععنفان م رها اإلجتماعي 174 طريق 
عالد زيان - 20530 الدار الباضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 
.4477

العام  الجمع  بم ت�ضى 
ماي   28 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  رفع  لم   2020
درهم«   5.000.000« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   55.000.000« من  أي 
طريق  عن  درهم«   60.000.000«
الشركة  د فن  مع  م اصة  إجراء    :

املحدد  امل دار ع املستح ة.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 11 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735590.
186I

STE TRAZELEC

TRAZELEC
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
STE TRAZELEC

 N° 27 BLOC 27 CHANTIER
 MAROCAINE ، 25000،

khouribga MAROC
TRAZELEC شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 
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ععنفان م رها اإلجتماعي 27 

بلفك27 الفرش املغربي - 25000 

خريبكة املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

6321

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   29

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAZELEC

االشغال   : غرض الشركة بإ جاز 

الكهرباء+عملاات  املختلفة+اشغال 

لفاعض.

 27  : االجتماعي  امل ر  عنفان 

 25000  - املغربي  الفرش  بلفك27 

خريبكة املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 500   : الساد عبد ال ادر االزهر 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

 500  : الساد محمد امين االزهر 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد عبد ال ادر االزهر عنفانه ا) 

 27 الرقم   27 بلفك  املغربي  الفرش 

25000 خريبكة املغرب.

االزهر  امين  محمد  الساد 

الفرش   27 بلفك   27 عنفانه ا) 

املغربي حي م ش ف 25000 خريبكة 

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد عبد ال ادر االزهر عنفانه ا) 

 27 الرقم   27 بلفك  املغربي  الفرش 

25000 خريبكة املغرب.

االزهر  امين  محمد  الساد 
الفرش   27 بلفك   27 عنفانه ا) 
املغربي حي م ش ف 25000 خريبكة 

املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
11  فناف  االبتدائاة بخريبكة  بتاريخ 

2020 لحت رقم 158.
187I

شركة ألتيرفاد ش.م.م

كنكايري زيان
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لففيت حصص
شركة ألتيرفاد ش.م.م

زن ة 01 رقم 02 حي النجاح 
خنافر ، 54000، خنافر  املغرب

كنكا ري زيان شركة دات املسؤعلاة 
املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي 121 حي 
اخامن - 54000 خنافر  املغرب.

لففيت حصص
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.3027
بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
لمت   2020 فبرا ر   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الرزاق  عبد  الساد   )  لففيت 
750 حصة اجتماعاة من أصل  حر 
الساد   )  لفائد    حصة   2.000
فبرا ر   12 بتاريخ  امحزعن  جمال 

.2020
لففيت الساد   ) محمد بندحان 
أصل  من  اجتماعاة  حصة   750
الساد   )  لفائد    حصة   2.000
فبرا ر   12 بتاريخ  امحزعن  جمال 

.2020
العزيز  عبد  الساد   )  لففيت 
البغدادي 750 حصة اجتماعاة من 
الساد  لفائد    حصة   2.000 أصل 
فبرا ر   12   ) جمال امحزعن بتاريخ 

.2020
املجاد  عبد  الساد   )  لففيت 
من  اجتماعاة  حصة   750 بنعيش 
الساد  لفائد    حصة   2.000 أصل 
فبرا ر   12   ) جمال امحزعن بتاريخ 

.2020

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   
االبتدائاة بخنافر   بتاريخ 11 مارس 

2020 لحت رقم 74.
188I

VISION VASTE CONSULTING

ZH MAROC
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
ZH MAROC شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي 24، زن ة 
114، الطابق 3، رقم 6، بفطفيل - 

90000 طنجة املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

105101
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   11
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 ZH  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAROC
األشغال   : غرض الشركة بإ جاز 
عالخدمات املتعل ة بالبناء، األشغال 

العامة عالتفاعض.
عنفان امل ر االجتماعي : 24، زن ة 
 - بفطفيل   ،6 رقم   ،3 الطابق   ،114

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 500   : نفرالد ن  ح ي  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
500 حصة    : الساد زقان حمز  

ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -
عصفات عمفاطن الشركاء :

بني  الساد زقان حمز  عنفانه ا) 
 90000 35، رقم 27  1،زن ة  عرياغل 

طنجة املغرب.
الساد ح ي نفرالد ن عنفانه ا)  
 24 رقم   114 الزن ة  بفطفيل،  حي 

90000 طنجة املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
بني  الساد زقان حمز  عنفانه ا) 
 90000 35، رقم 27  1،زن ة  عرياغل 

طنجة املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
أبريل   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 231480.

189I

HASNAOUIA CONTROLE

STE DANI AGRI SARL AU
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

تغاير نشاط الشركة
HASNAOUIA CONTROLE

 HAY ESSALAM BLOC 07 RES.
 ANNAKHIL APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC
STE DANI AGRI SARL AU شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها االجتماعي حي بام 
بلفك 3 رقم 19 سادي سلامان  - 
14200 سادي سلامان  املغرب .

تغاير نشاط الشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.1847
الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 
لم تغاير   2020 11  فناف  املؤرخ في 
ن ل  في  »م اعل  الشركة من  نشاط 
االشغال   + الغير  لحساب  البضائع 
املختلفة + نحال« إلى »م اعل في ن ل 
م اعل في   + البضائع لحساب الغير 

ن ل االشخاص + نحال«.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
بتاريخ  سلامان   بسادي  االبتدائاة 
15  فناف 2020 لحت رقم 55/2020.

190I
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KAMAR BENOUNA

ATLANTIC CIMENT ش م
إعالن متعدد ال رارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

ATLANTIC CIMENT ش م »شركة 

املساهمة«

ععنفان م رها االجتماعي: كلم 3-6 

شارع مفالي اسماعال عين السبع - 

20300 الدارالباضاء املغرب.

»إعالن متعدد ال رارات«
رقم الت ااد في السجل التجاري: 

302889

 تغاير اعضاء مجلس االدار 

العام   الجمع  مداعلة  بمفجب 

املؤرخ في 04 ماي 2020

لم الخاد ال رارات التالاة:

 ANOUAR طرف  من  ممثلة 

الساد  است الة  معا نة   INVEST

الهاشمي بفل يراي ع ابراهام بفل يراي 

عال الشركة 

الساد الهاشمي بفل يراي من مهام 

االدار 

-تعاين كادارين 

- الساد مالاف ماريا رعزاناكف 
لفي  الساد  طرف  من  -ممثلة 

 CIMENTS DU MAROCلامفس

الشركة

ا مان  الساد   طرف  من  ممثلة 

بلمجدعبAFRICIM الشركة

االدار   مجلس  مداعلة  بمفجب 

املؤرخ في 04 ما ف 2020 قرر

است الة الساد الهاشمي بفل يراي 

من رئاسة املجلس 
حمرى  عبد هللا  الساد  است الة 

من مهام مد ر عام

ماريا  مالاف  الساد  تعاين 

رعزاناكفكرئيس مد ر عام

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 08 بتاريخ  الباضاء  بالدار  التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735393.

191I

KAMAR BENOUNA

 LES CIMENTERIES
MAROCAINES DU SUD  ش م

إعالن متعدد ال رارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

 LES CIMENTERIES

MAROCAINES DU SUD ش م 

»شركة املساهمة«

ععنفان م رها االجتماعي: الش ة 

1 رقم 119 بلفك Eلجزئة الفقالة - 

70002 العافن املغرب.

»إعالن متعدد ال رارات«
رقم الت ااد في السجل التجاري: 

.15343

تغاير اعضاء مجلس االدار  

ماي   04 املؤرخ في  الجمع العام  

2020

لم الخاد ال رارات التالاة

الهاشمي  الساد  معا نة است الة 

بفل يراي .ابراهام بفل يراي ع الشركة

من  بفل يراي  الهاشمي  ممثلة 

االدار  مجلس  اعضاء  منصب 

ANOUAR INVEST

تعاين كادارين جدد كل من الساد 

مالاف ماريا رعزاناكف
لفي  الساد  طرف  من  ممثلة 

 CIMENTS DU MAROC لامفس  

الشركة

ا مان  الساد   طرف  من  ممثلة 

 AFRICIM بلمجدعب كادارين للشركة

الشركة

قرار رقم 2: الذي  نص على ما لي: 

 04 محضر مجلس االدار  املؤرخ في 

است الة  معا نة  قرر   2020 ما ف 

الساد الهاشمي بفل يراي من منصب 
رئيس مد ر عام – 

ماريا  مالاف  الساد  تعاين 

رعزاناكفكرئيس مد ر عام

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

التجارية باكاد ر بتاريخ 14 ماي 2020 

لحت رقم 877/2020.

192I

KAMAR BENOUNA

AFRICIM ش م
إعالن متعدد ال رارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

AFRICIM ش م »شركة املساهمة«

ععنفان م رها االجتماعي: 621 شارع 

بانراماك - 20100 الدارالباضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد ال رارات«

رقم الت ااد في السجل التجاري: 

.331685

تغاير اعضاء مجلس االدار  

املؤرخ في  محضر مجلس االدار   

12 مارس 2020

لم الخاد ال رارات التالاة:

قرار رقم 1: الذي  نص على ما لي: 

معا نة است الة الساد حاكن كردال 

من االدار  عرئيس الشركة –

االدار   ممارسة  تعد ل  قرر   

الفضائف  مجمفعة  عاختاار  العامة 

كرئيس مجلس االدار  ع مد ر عام –

 تعاين الساد مالاف ماريا رعزاناكف 

حالاا مد ر عام ملنصب رئيس مد ر 

عام

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 15 بتاريخ  الباضاء  بالدار  التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735893.

193I

KAMAR BENOUNA

CIMENTS DU MAROC ش م
شركة املساهمة

مالءمة النظام األسا�ضي للشركة

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

CIMENTS DU MAROC ش م 

»شركة املساهمة«

ععنفان م رها االجتماعي: 621 شارع 

بانراماك - 20100 الدارالباضاء 

املغرب.

»مالءمة النظام األسا�ضي للشركة«
رقم الت ااد في السجل التجاري: 

.70617
في  املؤرخ  املشترك  العام  الجمع 

28 ماي 2020
االسا�ضي  النضام  مالءمة  قرر 
لكمال   20-19 ب انفن  للشركة 
عتعد ل ال انفن رقم 95-17 املتعل ة 

بالشركات العامة املحدعد 
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 15 بتاريخ  الباضاء  بالدار  التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735894.

194I

KAMAR BENOUNA

CIMENTS DU MAROC ش م
إعالن متعدد ال رارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
CIMENTS DU MAROC ش م 

»شركة املساهمة«
ععنفان م رها االجتماعي: 621 شارع 
بانفراماك - 20100 الدارالباضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد ال رارات«

رقم الت ااد في السجل التجاري: 
.70617

است الة / تعاين ادارين                                                                                                  
بمفجب مجلس االدار  املؤرخ في 

20 مارس 2020 
لم الخاد ال رارات التالاة:

قرار رقم 1: الذي  نص على ما لي: 
ع  فارس  مصطفى  الساد  است الة 

الساد عبد هللا بل زيز من االدار  
قرر تعاين كادارين جدد كل من   
الساد  امانة فكاكي ع الساد احمد 
ن فش عدلك ملد  عامين اعحتى نها ة 
املفاف ة  الدي  جب  العام  الجمع 
عاى الحسابات املالاة للسنة  املنتهاة 

في 31 دجنبر 2021
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 08 بتاريخ  الباضاء  بالدار  التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735395
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KAMAR BENOUNA

POLY FONCIERE ش م م
إعالن متعدد ال رارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
POLY FONCIERE ش م م  

»شركة دات املسؤعلاة املحدعد «
ععنفان م رها االجتماعي: 66 
زن ة فردي  بلفاد ر  - 20300 

الدارالبضاء املغرب.
»إعالن متعدد ال رارات«

رقم الت ااد في السجل التجاري: 
.90699

بم ت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 12 مارس 2020

لم الخاد ال رارات التالاة: 
قرار رقم 1: الذي  نص على ما لي: 

الزياد  ع الن ص في راسمال 
قرار رقم 2: الذي  نص على ما لي: 
قرر الزياد  في راسمال من 300.000 
درهم بخلق   15.300.000 الى  درهم 
درهم   100 بفئة  حصة   150.000
راسمال من  الن ص من   - للفاحد  

15.000.000 بجلب من العجز 
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 08 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735380.
196I

KAMAR BENOUNA

AFRICIM ش م
شركة املساهمة

مالءمة النظام األسا�ضي للشركة
KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34
20160، Casablanca MAROC

AFRICIM ش م »شركة املساهمة«
ععنفان م رها االجتماعي: 621 شارع 

بانراماك - 20100 الدارالباضاء 
املغرب.

رقم الت ااد في السجل التجاري: 
331685

مالءمة النظام األسا�ضي للشركة
في  املؤرخ  املشترك  العام  الجمع 

13 ماي 2020

االسا�ضي  النضام  مالءمة  قرر   
لكمال   20-19 للشركة   انفن 
املتعلق   17-95 ال انفن  عتعد ل 

بالشركات العامة املحدعد 
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 15 بتاريخ  الباضاء  بالدار  التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735892.

197I

SOCIETE AHLA BAHR sarl a.u

 SOCIETE AHLA BAHR sarl
a.u

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
تعاين مسير جد د للشركة

SOCIETE AHLA BAHR sarl a.u
 DB D AHFIR ANGLE RUE

 JAAFAR IBN ATIA N 17 OUJDA ،
60000، عجد  املغرب

  SOCIETE AHLA BAHR sarl a.u
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

 DB D ععنفان م رها اإلجتماعي
 AHFIR ANGLE RUE JAAFAR IBN
ATIA N 17 - 60000 عجد  املغرب.

تعاين مسير جد د للشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري -.

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 
لم تعاين  املؤرخ في 28 فبرا ر 2020 
مسير جد د للشركة الساد  ) إزرزار  

خالد  كمسير عحاد
لبعا ل بفل است الة املسير.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
16  فناف  بتاريخ  بفجد    التجارية 

2020 لحت رقم 1117.

198I

AMJAD AUDIT

ANA O KHALI TRANS
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

تعاين مسير جد د للشركة
AMJAD AUDIT

 HAY ESSALAM BLOIC 10 N°
 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83

SLIMANE MAROC
ANA O KHALI TRANS  شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي حي السالم 
بلفك 29 رقم 04 - 14200 سادي 

سلامان املغرب.
تعاين مسير جد د للشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري -.
بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تعاين  لم   2020 ماي   26 في  املؤرخ 
مسير جد د للشركة الساد  ) امعمر 

عبد املحسن كمسير عحاد
لبعا ل بفل است الة املسير.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
بتاريخ  سلامان   بسادي  االبتدائاة 
09  فناف 2020 لحت رقم 54/2020.

199I

TAPISSIER ELEGANCE

TAPISSIER ELEGANCE
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

TAPISSIER ELEGANCE
 N°592 LOT AIN SLIM

 MARRAKECH ، 40000،
marrakech MAROC

TAPISSIER ELEGANCE شركة دات 
مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي رقم 592 
لجزئة عين سلام مراكش - 40000 

مراكش املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
103123

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   05
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAPISSIER ELEGANCE

غرض الشركة بإ جاز : لجهيز ع باع 
االفرشة بالت ساط.

عنفان امل ر االجتماعي : رقم 592 
 40000  - لجزئة عين سلام مراكش 

مراكش املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:
 100   : شرففف  لالى  الساد  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
الساد  لالى شرففف عنفانه ا) ح 
م ش بلفك 61 رقم 8 مراكش 40000 

مراكش املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد  لالى شرففف عنفانه ا) ح 
م ش بلفك 61 رقم 8 مراكش 40000 

مراكش املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
فبرا ر   27 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 لحت رقم 112673.
200I

JURISMAG SARL

 ET TARGHI RECYCLING
SARL AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد
لأسيس شركة

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen , Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

 ET TARGHI RECYCLING SARL
AU  شركة دات مسؤعلاة محدعد  

دات الشريك الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي مركز 

املارينا، الطابق 4، املكتب رقم 26، 
زاعية شارع الزرقطفني عشارع محمد 
بن عبد هللا - 20000 الدار الباضاء 

املغرب
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لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

461471

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  

ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   07

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 ET  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TARGHI RECYCLING SARL AU

غرض الشركة بإ جاز : شراء عباع 

عاملعادن  املنتجات،  لدعير  إعاد   ع 

الحد د ة عغير الحد د ة علحفيلها.

مركز   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

 ،26 املكتب رقم   ،4 الطابق  املارينا، 

زاعية شارع الزرقطفني عشارع محمد 

الدار الباضاء   20000 - بن عبد هللا 

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : الترغي  سعاد  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

 

 1000  : الترغي  سعاد  الساد 

ب امة 100 درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  الترغي  سعاد  الساد 

الباضاء  الدار   2000 الباضاء  الدار 

املغرب .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  الترغي  سعاد  الساد 

الباضاء  الدار   2000 الباضاء  الدار 

املغرب.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 11 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735601.
201I

LAFAGA SARL

تــيــبــل
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

خفض رأسمال الشركة
LAFAGA SARL

149 شارع لال  اقفت الطابق 6 
مكتب 195 ، 20090، الدارالباضاء 

املغرب
املسؤعلاة  دات  شركة  لــاــبــل 

املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي 39-

41 شارع الففارات زن ة 1 الحي 
املحمدي  - 20570 الدارالباضاء 

املغرب.
خفض رأسمال الشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 
.65287

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
لم   2020 مارس   11 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  خفض 
من  أي  درهم«   1.900.000« قدره 
 100.000« إلى  درهم«   2.000.000«
عدد   لخفاض   : طريق  عن  درهم« 

األسهم.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 19 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

ماي 2020 لحت رقم 734903.
202I

FM

 STE BRAHIM BUSINESS      
 TRAVAUX ROUTIERS

(SBBTR
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

FM
 IDISS NIGHIR TINGHIR،
45800، TINGHIR TINGHIR

 STE BRAHIM BUSINESS      
 TRAVAUX ROUTIERS (SBBTR

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي بامان 
ن ادار لنغير 45800 لنغير املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
275/231

 16 ع د حر مؤرخ في  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 مارس 
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 STE       : اإلقتضاء بمختصر تسماتها
 BRAHIM BUSINESS TRAVAUX

.ROUTIERS (SBBTR
•أعمال   : بإ جاز  الشركة  غرض 
عمسارات  عطرق  إنشاءات  معدناة 

عمباني........) 
للشركات  الخدمات  •ل د م 
الهاكلي  العمل  عساطة  شركة  ؛ 

عالطاقة الشمساة
•لنماة املناطق الزراعاة

علصد ر  عاستيراد  عباع  •شراء 
عالتفزيع  املعدات  علأجير 

عالتجار ..........
بامان   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

ن ادار لنغير 45800 لنغير املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 1.000   : ابراهام عالباه   الساد  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
عنفانه ا)  الساد ابراهام عالباه  

بامان ن ادار 45800 لنغير املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
ابراهام عالباه  عنفانه ا)  الساد  

بامان ن ادار  45800 لنغير املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
11  فناف  بتاريخ  بتنغير   االبتدائاة 

2020 لحت رقم 104.
203I

COMICONE

 STE PRESTATATIONS
CIMENTERIE

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
رفع رأسمال الشركة

COMICONE
رقم 1، عمار  6، اقامة ابن سينا ، 

50000، مكناس املغرب
 STE PRESTATATIONS

CIMENTERIE  شركة دات 
املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي الحي 
العسكري، زن ة 15 رقم 3 البسالين 

- 50020 مكناس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 
.42587

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
لم   2020 مارس   17 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»900.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
د فن  مع  م اصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحدد  امل دار ع املستح ة.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
15  فناف  بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 لحت رقم 1537.
204I

د فان الخدمات

 STE OMAR YAZID
ALUMINIUM SARL AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد
لأسيس شركة

د فان الخدمات
شارع محمد الخامس رقم 94 سادي 

قاسم ، 16000، سادي قاسم 
املغرب

 STE OMAR YAZID ALUMINIUM
SARL AU شركة دات مسؤعلاة 
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محدعد  دات الشريك الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي الخنيشات 

الجنفباة سادي قاسم - 16000 
سادي قاسم املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
28425

في  مؤرخ  مفثق  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   21
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 OMAR YAZID ALUMINIUM

.SARL AU
نجار    : بإ جاز  الشركة  غرض 

الامنافم.
 : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 - الخنيشات الجنفباة سادي قاسم 

16000 سادي قاسم املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 1.000   : الكنزي  عمار  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
عنفانه ا)  الكنزي  عمار  الساد 
دعار البشار  قااد  الخنيشات جرف 
امللحة  16000 سادي قاسم املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  الكنزي  عمار  الساد 
دعار البشار  قااد  الخنيشات جرف 
امللحة  16000 سادي قاسم املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 15 بتاريخ  االبتدائاة بسادي قاسم  

 فناف 2020 لحت رقم 218.
205I

GLOBAL CONTACTS

ج ام اف كونسيلتنغ
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لحفيل امل ر االجتماعي للشركة

GLOBAL CONTACTS

 RUE 274 HAY MOULAY 32-30

 ABDELLAH AIN CHOCK ،

20470، CASABLANCA MAROC

ج ام اف كفنسالتنغ شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي حي االلفة 

مجمفعة  ف رقم 5 الزن ة 50 - 

20202 الدارالباضاء املغرب.

لحفيل  امل ر االجتماعي للشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.275553

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 

املؤرخ في 24 فبرا ر 2020 لم  لحفيل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  امل ر 

»حي االلفة مجمفعة  ف رقم 5 الزن ة 

املغرب«  الدارالباضاء   20202  -  50

اعالد عزعز   »دعار حارت حمري   إلى 

الدارالباضاء    27223 بفعز   دار 

املغرب«.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 11 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735589.

206I

GLOBAL CONTACTS

لؤلؤة لالستيراد و التصدير
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

حل شركة

GLOBAL CONTACTS

 RUE 274 HAY MOULAY 32-30

 ABDELLAH AIN CHOCK ،

20470، CASABLANCA MAROC

لؤلؤ  لالستيراد ع التصد ر شركة 

دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد في طفر التصفاة)

ععنفان م رها اإلجتماعي 28 زن ة 
العرعار الطابق 5 مرس السلطان  - 

20215 الدارالباضاء املغرب.
حل شركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 
.316665

الشريك  قرار  بم ت�ضى 
الفحاداملؤرخ في 19 نفنبر 2019 ل رر 
دات مسؤعلاة محدعد   حل شركة 
دات الشريك الفحاد لؤلؤ  لالستيراد 
ع التصد ر  مبلغ رأسمالها 100.000 
اإلجتماعي  م رها  ععنفان  درهم 
مرس   5 الطابق  العرعار  زن ة   28
الدارالباضاء   20215  - السلطان  

املغرب نتاجة ل : لفقف النشاط.
زن ة  ع حدد م ر التصفاة ب 28 
 - 5 مرس السلطان   العرعار الطابق 

20215 الدارالباضاء املغرب. 
ع عين:

ع  عادل  الفلف�ضي    الساد  ) 
 20180 كفرا ل  زن ة   78 عنفانه ا) 
كمصفي   )  املغرب  الدارالباضاء 

للشركة.
ععند اإلقتضاء الحدعد املفرعضة 
محل  لهم  املخفلة  الصالحاات  على 
ع  الع فد  لبلاغ  محل  ع  املخابر  
الفثائق املتعل ة بالتصفاة : 28 زن ة 
السلطان  مرس   5 الطابق  العرعار 

الدارالباضاء
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 19 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

دجنبر 2019 لحت رقم 724093.
207I

GLOBAL CONTACTS

سبيس راديو
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
لحفيل امل ر االجتماعي للشركة

GLOBAL CONTACTS
 RUE 274 HAY MOULAY 32-30

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20470، CASABLANCA MAROC
سبيس راد ف شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي حي االلفة 

مجمفعة  ف رقم 5 الزن ة 50 - 

20202 الدارالباضاء املغرب.

لحفيل  امل ر االجتماعي للشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.69375

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 24 فبرا ر 2020 لم  لحفيل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  امل ر 

»حي االلفة مجمفعة  ف رقم 5 الزن ة 

املغرب«  الدارالباضاء   20202  -  50

إلى »دعار حارت حمري  اعالد عزعز  - 

27223 الدارالباضاء  املغرب«.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 11 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735588.

208I

COMPTIS SARL

REMOREMA
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

COMPTIS SARL

20  شارع املسير  الخضراء الطابق 

الثالث رقم 5 ، 90000، طنجة 

املغرب

REMOREMA شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي لجزئة باتي 

قطعة رقم 120 الطابق 2 أصالة  - 

90055 أصالة املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

885

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   11

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.REMOREMA

االنعاش   : غرض الشركة بإ جاز 

الع اري بصفة عامة.
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املتعل ة  العملاات  جماع 
بالع ارات ع أشغال البناء ع األشغال 

املختلفة
لجزئة   : االجتماعي  امل ر  .عنفان 
باتي قطعة رقم 120 الطابق 2 أصالة  

- 90055 أصالة املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:
 50   : رضفان   مختاري  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
 50   : بشرى   اقنفش  الساد  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
الساد مختاري رضفان  عنفانه ا) 

بلجاكا 1000 برعكسال بلجاكا.
الساد  اقنفش بشرى  عنفانه ا) 

بلجاكا 1020 برعكسال  بلجاكا.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد مختاري رضفان  عنفانه ا) 

بلجاكا 1000 برعكسال بلجاكا
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
12  فناف  بتاريخ  االبتدائاة باصالة  

2020 لحت رقم 38.

209I

JOURNAL LE MATIN

STE PRESSING UP SARL
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
JOURNAL LE MATIN

 BOULEVARD ABDERRAHIM 03
 BOUAABID Etage 2

 appartement Numero 9،
80000، AGADIR MAROC

STE PRESSING UP SARL شركة 
دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي : حي 
املحمدي ف1--5627 أكاد  ر - 

80000  أكاد  ر املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  

رقم الت ااد في السجل التجاري

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  

لم إعداد ال انفن   2020 مارس   03

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRESSING UP SARL

استغالل   : غرض الشركة بإ جاز 

كل ما  تعلق باملصبنة .

حي   :  : االجتماعي  امل ر  عنفان 

 - أكاد  ر  ف1-5627-  املحمدي 

80000  أكاد  ر املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 500   : حمز   املنصفر  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

الساد افضفل محمد طه   :  500 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)   حمز   املنصفر  الساد 

أكاد  ر 80000  أكاد  ر املغرب.

طه    محمد  افضفل  الساد 

أكاد ر   80000 أكاد  ر  عنفانه ا)  

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد  خفنش رشاد  عنفانه ا)  

أكاد  ر 80000  أكاد  ر املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

ماي   21 بتاريخ  باكاد ر   التجارية 

2020 لحت رقم 90094.

210I

JOURNAL LE MATIN

 STE MOON & FAIRHY

Sarl.A.U
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

JOURNAL LE MATIN

 BOULEVARD ABDERRAHIM 03

 BOUAABID Etage 2

 appartement Numero 9،

80000، AGADIR MAROC

  STE MOON & FAIRHY Sarl.A.U

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي زن ة 

عبدالعزيز املا�ضي  رقم 02 لجزئة 

الفئام حي البحار  أكاد  ر - 80000 

أكاد ر املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : ---

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 03  فناف 

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MOON & FAIRHY Sarl.A.U

دراسة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

 – التنظام عااللصاالت   – تسفي اة 

خدمات مختلفة.
زن ة   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
لجزئة   02 رقم  املا�ضي   عبدالعزيز 

 80000  - الفئام حي البحار  أكاد  ر 

أكاد ر املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:

  : الساد  اإلدري�ضي بدراعي منى  

100 حصة ب امة 100 درهم للحصة

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

منى   بدراعي  اإلدري�ضي  الساد  

أكاد ر   80000 أكاد ر  عنفانه ا) 

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

منى   بدراعي  اإلدري�ضي  الساد  

أكاد ر   80000 أكاد ر  عنفانه ا) 

املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

15  فناف  بتاريخ  باكاد ر   التجارية 

2020 لحت رقم 90219.

211I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

 AVICOLE FARAH CHAOUIA

SARL AU
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27

 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC

 AVICOLE FARAH CHAOUIA

SARL AU شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي فاال رقم 

87 لجزئة حب امللفك طريق اعالد 

سعاد  - 2600 سطات املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

5923

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 01  فناف 

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
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دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 AVICOLE FARAH CHAOUIA

.SARL AU
لرباة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الدعاجن عانتاج الباض.
: فاال رقم  عنفان امل ر االجتماعي 
اعالد  طريق  امللفك  حب  لجزئة   87

سعاد  - 2600 سطات املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 1.000  : الساد  غاتة بفلكجام  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  

عصفات عمفاطن الشركاء :
الساد  غاتة بفلكجام  عنفانه ا) 
فاال رقم 87 لجزئة حب امللفك طريق 
اعالد سعاد  26000 سطات املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   
عمفاطن مسيري الشركة:

الساد  غاتة بفلكجام  عنفانه ا) 
فاال رقم 87 لجزئة حب امللفك طريق 

اعالد سعاد  26000 سطات املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
بتاريخ 12  فناف  االبتدائاة بسطات  

2020 لحت رقم 182/2020.

212I

د فان الخدمات

STE S.T BOIS DE ROSE
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

د فان الخدمات
شارع محمد الخامس رقم 94 سادي 

قاسم ، 16000، سادي قاسم 
املغرب

STE S.T BOIS DE ROSE  شركة 
دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي حي 
الااسمين بلفك س رقم 517 سادي 

قاسم  - 16000 سادي قاسم  
املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
28415

في  مؤرخ  مفثق  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 أبريل   30
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. S.T BOIS DE ROSE
اشغال   : بإ جاز  الشركة  غرض 

مختلفة
م اعل في الخشب
ن ل االشخاص.

حي   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
517 سادي  الااسمين بلفك س رقم 
قاسم   سادي   16000  - قاسم  

املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 1.000   : طلفق  سناء  الساد  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  

عصفات عمفاطن الشركاء :
عنفانه ا)  طلفق  سناء  الساد  
 190 رقم   12 الزن ة  املرجة  لجزئة 
قاسم  سادي   16000 امللحة  جرف 

املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  طلفق  سناء  الساد  
 190 رقم   12 الزن ة  املرجة  لجزئة 
قاسم  سادي   16000 امللحة  جرف 

املغرب.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
بتاريخ 12  االبتدائاة بسادي قاسم  

 فناف 2020 لحت رقم 209.
213I

GLOBE FIDUCIAIRE

ID BATIMENT
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لففيت حصص
GLOBE FIDUCIAIRE

14  شارع الزرقطفني الطابق 9 رقم 
18 ، 20100، الدار الباضاء املغرب

ID BATIMENT شركة دات 
املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي 2 
 LOTISSEMENT ONA DEROUA

BERRECHID - 26202 الدرع  
املغرب.

لففيت حصص
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.8701
بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
لمت   2020 ماي   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :
لففيت الساد   ) محمد  املغاري 
 50 أصل  من  اجتماعاة  حصة   50
خالد   الساد   )  لفائد    حصة 

معطالعي بتاريخ 20 ماي 2020.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   
12  فناف  بتاريخ  االبتدائاة ببرشاد  

2020 لحت رقم 277.
214I

OMAM AUTO

OMAM AUTO
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لففيت حصص
OMAM AUTO

 ZEMMOURI 3 LINA A1TANGER
TANGER ،90000 ، املغرب

omam auto شركة دات املسؤعلاة 
املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي 
 ZEMMOURI 3 LINA A1TANGER
 ZEMMOURI 3 LINA A1TANGER

.90000 TANGER MAROC

لففيت حصص
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.55255

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 

لمت   2019 دجنبر   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ا فب التفزاني  لففيت الساد   ) 

300 حصة اجتماعاة من أصل 300 
حصة لفائد   الساد   ) فؤاد ابزيفز 

بتاريخ 16 دجنبر 2019.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   

دجنبر   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2019 لحت رقم 228995.

215I

شركة فادعسف

STE MAHIRACAR SARL
إعالن متعدد ال رارات

شركة فادعسف

102 شارع املفحد ن الحسامة ، 

32000، الحسامة املغرب

STE MAHIRACAR SARL  »شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد «

ععنفان م رها االجتماعي: 10 زن ة 

03 مارس الطابق االعل حي املنزه 

الحسامة - 32000 الحسامة 

املغرب.

»إعالن متعدد ال رارات«
رقم الت ااد في السجل التجاري: 

.2915

بم ت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 04  فناف 2020

لم الخاد ال رارات التالاة: 

قرار رقم 1: الذي  نص على ما لي: 

لففيت حصص اجتماعاة

قرار رقم 2: الذي  نص على ما لي: 

لن او ال انفن االسا�ضي للشركة

علبعا لذلك لم تعد ل م تضاات 

النظام األسا�ضي التالاة: 

بند رقم 6: الذي  نص على ما لي: 

في  العرنفقي  علاد  الساد  مساهمة 
راس مال الشركة بمبلغ 250000.00 

درهم ع الساد امرعس محمد بمبلغ 

250000.00 درهم.
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بند رقم 7: الذي  نص على ما لي: 

 2500 العرنفقي  علاد  الساد   متلك 

حصة ع الساد امرعس محمد 2500 

حصة من مجمفع حصص الشركة

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 12 بتاريخ  بالحسامة   االبتدائاة 

 فناف 2020 لحت رقم 58.

216I

FLASH ECONOMIE

ADWAS COSME
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ADWAS COSME شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي عين 

العصاد اعالد برحال  - 83000 

لارعدانت  املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

6703

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   19

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ADWAS COSME

استيراد   : بإ جاز  الشركة  غرض 

علفزيع  عتسفيق  عباع  علصد ر 

لجماع  عالجملة  التجزئة  علجار  
عالعطفر  التجمال  مستحضرات 

عالصابفن.

تسفيق عانتاج املنتجات املحلاة.
عين   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 83000  - برحال   اعالد  العصاد 

لارعدانت  املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:
الساد  ا مسافان فاطمة الزهراء  
درهم   100 ب امة  حصة   100   :

للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  

عصفات عمفاطن الشركاء :
الساد  ا مسافان فاطمة الزهراء  
اعالد  العصاد  عين  دعار  عنفانه ا) 

برحال  83000 لارعدانت  املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد  ا مسافان فاطمة الزهراء  
اعالد  العصاد  عين  دعار  عنفانه ا) 

برحال  83000 لارعدانت  املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 08 بتاريخ  بتارعدانت   االبتدائاة 

 فناف 2020 لحت رقم 229.

217I

FOUZMEDIA

GUETRANS SARL AU
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة
FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
GUETRANS SARL AU شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 
الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي زن ة 291 
الرقم 20 أفكا - 14000 ال ناطر  

املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
54643

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   25
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GUETRANS SARL AU
: م اعل في  غرض الشركة بإ جاز 

ن ل املستخدمين.
عنفان امل ر االجتماعي : زن ة 291 
ال ناطر    14000  - أفكا   20 الرقم 

املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
الساد كال عثمان عنفانه ا) زن ة 
291 الرقم 20 أفكا 14000 ال ناطر  

املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد كال عثمان عنفانه ا) زن ة 
291 الرقم 20 أفكا 14000 ال ناطر  

املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
لحت   - بتاريخ  االبتدائاة بال ناطر   

رقم -.

218I

BUSINESS FOREVER

NAKATA FÜR SIE
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

BUSINESS FOREVER
71 إقامة ابن بطفطة ل اطع ابن 
بطفطة ع عبد الكريم الد فري 

الطابق األعل رقم 3 ، 20000، الدار 
maroc الباضاء

NAKATA FÜR SIE شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي  71 إقامة 

ابن بطفطة ل اطع ابن بطفطة ع 
عبد الكريم الد فري الطابق األعل 
رقم 3  - 20370  الدار الباضاء  

املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

433913

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2019 أبريل   30

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NAKATA FÜR SIE

: -1 خدمة  غرض الشركة بإ جاز 

التغذ ة  عخدمة  الطعام  ل د م 

املتن لة

-2لنظام علحريك جماع األحداث 

عاملظاهرات.

عنفان امل ر االجتماعي :  71 إقامة 

ابن بطفطة ل اطع ابن بطفطة ع عبد 

  3 الكريم الد فري الطابق األعل رقم 

- 20370  الدار الباضاء  املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : الساد محمد مفطاع  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  الساد محمد مفطاع  
346 رقم 12  5 م س 2 عملر   الفتو 

النفاصر   بفعز   دار   1 احمد  اعالد 

27223  الدار الباضاء  املغرب.
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عالعائلاة  الشخصاة  األسماء 

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  الساد محمد مفطاع  
346 رقم 12  5 م س 2 عملر   الفتو 

النفاصر   بفعز   دار   1 احمد  اعالد 

27223  الدار الباضاء  املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 - بتاريخ  الباضاء   بالدار  التجارية 

لحت رقم -.

219I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

STE ESSAFA EVENEMENT
شركة التضامن

لففيت حصص

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 N°159 BD ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2 1R ETAGE TAGHZOUT

 INEZGANE INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC

STE ESSAFA EVENEMENT شركة 

التضامن

ععنفان م رها اإلجتماعي دعار 
اعالدسمان اعالددحف ا ت ملفل 

86150 انزكان املغرب.

لففيت حصص
رقم الت ااد في السجل التجاري 

. 15675

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

لمت   2016 غشت   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :

قادار   فنس  لففيت الساد   ) 

166 حصة اجتماعاة من أصل 334 

حصة لفائد   الساد   ) ماهر  عبد 

الجلال بتاريخ 12 دجنبر 2017.

عريف براهام  لففيت الساد   ) 

167 حصة اجتماعاة من أصل 333 

حصة لفائد   الساد   ) ماهر  عبد 

الجلال بتاريخ 12 دجنبر 2017.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   

01  فناف  بتاريخ  االبتدائاة بانزكان  

2018 لحت رقم 777.

220I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

STE  MSSARA  TRANS SARL
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
AIT RAZOUK  MOULOUD
 N 14  2 EME ETAGE  AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE  SETTI
 MASSOUDA SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc
 STE  MSSARA  TRANS SARL
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي رقم 23 
شارع الرمان  ال صبة البهالال 
صفرع  - 31000 صفرع املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

2845
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   09
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
  STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MSSARA  TRANS SARL
م اعل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

ن ل البضائع .اشغال مختلفة .
 23 رقم   : عنفان امل ر االجتماعي 
شارع الرمان  ال صبة البهالال صفرع  

- 31000 صفرع املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
الساد محمد طبيبة  :  500 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .
الساد محمد مللاو  :  500 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
عنفانه ا)  طبيبة   محمد  الساد 
رقم 85 السكن االقتصادي بنصفار 

صفرع 31000 صفرع املغرب.

الساد محمد مللاو عنفانه ا) زن ة 
البهالال  الدعيرات  حي  عرعس  مرج 

صفرع 31000 صفرع املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد محمد مللاو عنفانه ا) زن ة 
البهالال  الدعيرات  حي  عرعس  مرج 

صفرع 31000 صفرع املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
15  فناف  بتاريخ  االبتدائاة بصفرع  

2020 لحت رقم 91/2020.

221I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

STE F.Y.R.A BOIS  SARL AU
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
AIT RAZOUK  MOULOUD
 N 14  2 EME ETAGE  AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE  SETTI
 MASSOUDA SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc
 STE F.Y.R.A BOIS  SARL AU
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي رقم 25 
شارع املسير  الخضراء صفرع - 

31000 صفرع املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

2843
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   10
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.F.Y.R.A BOIS  SARL AU
نجار    : بإ جاز  الشركة  غرض 

االلفمنافم  استيراد علصد ر .
 25 رقم   : عنفان امل ر االجتماعي 
 - صفرع  الخضراء  املسير   شارع 

31000 صفرع املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : الساد الحسن امزازي  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد الحسن امزازي  عنفانه ا) 
زن ة الرمان دار االمان صفرع 31000 

صفرع املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد الحسن امزازي عنفانه ا) 
زن ة الرمان دار االمان صفرع 31000 

صفرع املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

15  فناف  بتاريخ  االبتدائاة بصفرع  

2020 لحت رقم 90/2020.

222I

مكتب الخبر  في املحاسبة

 GOODOSIS MONA &
IBRAHIM

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

مكتب الخبر  في املحاسبة

20 زن ة ابن بطفطة ، 52000، 

الراشاد ة املغرب

 GOODOSIS MONA & IBRAHIM

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي قصر 

بني مف�ضي جماعة شرفاء مدغر  - 

52000 الرشاد ة املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

13845

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 10  نا ر 

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
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عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GOODOSIS MONA & IBRAHIM

غرض الشركة بإ جاز : االستغالل 

الفالحي.

قصر   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

 - مدغر   شرفاء  جماعة  مف�ضي  بني 

52000 الرشاد ة املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد سغير ابراهام :  500 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

 500   : الساد  املشرقي شهرزاد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  ابراهام  سغير  الساد 

الفقا ة املدناة زن ة خالد بن  لكنة 

الفلاد 40000 مراكش املغرب.

شهرزاد  املشرقي  الساد  

لكنة الفقا ة املدناة زن ة  عنفانه ا) 

مراكش   40000 الفلاد  بن  خالد 

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  ابراهام  سغير  الساد 

الفقا ة املدناة زن ة خالد بن  لكنة 

الفلاد 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 11 بتاريخ  بالرشاد ة   االبتدائاة 

 فناف 2020 لحت رقم 471.

223I

اءلماناة عبد الرحام

PROGYM FITNESS
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لفساع نشاط الشركة 

اءلماناة عبد الرحام
زن ة أبف العالء املعري حي الفحد  
رقم 9 ، 15000، الخميسات املغرب

 PROGYM FITNESS

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد

ععنفان م رها االجتماعي رقم 185 
شارع محمد الخامس حي لدارت - 

15000 الخميسات املغرب.
لفساع نشاط الشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 
.27821

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 
لمت   2020 05  فناف  في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالاة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
االستيراد عالتصد ر.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   
 15 بتاريخ  بالخميسات   االبتدائاة 

 فناف 2020 لحت رقم 138.
224I

SOCIETE WORD IMMOBILIERE sarl a.u

 OP SANHAJA IMM E N° 9
IZDIHAR 2 MARRAKECH
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

تعاين مسير جد د للشركة
 SOCIETE WORD IMMOBILIERE

sarl a.u
 OP SANHAJA IMM E N° 9
 IZDIHAR 2 MARRAKECH ،

40000، مراكش املغرب
 OP SANHAJA IMM E N° 9

IZDIHAR 2 MARRAKECH  شركة 
دات املسؤعلاة املحدعد 

 OP ععنفان م رها اإلجتماعي
 SANHAJA IMM E N° 9 IZDIHAR
MARRAKECH - 40000 2 مراكش 

املغرب.
تعاين مسير جد د للشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري -.
الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 
لم تعاين  املؤرخ في 04 مارس 2020 
مسير جد د للشركة الساد  ) إزرزار  

خالد  كمسير عحاد
لبعا ل بفل است الة املسير.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
16  فناف  بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 لحت رقم 3190.
225I

sacompta sarl au

 MAISON SANS FRONTIERE

MSF

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

قفل التصفاة

sacompta sarl au

244 شارع الجيش امللكي ميسفر ، 

33250، ميسفر املغرب

 MAISON SANS FRONTIERE

MSF  شركة دات مسؤعلاة محدعد  

دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي : 07 زن ة  

احفلي مامالل مادلت - 54350 

مادلت املغرب.

قفل التصفاة

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

.1771

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

17 دجنبر 2019 ل رر حل  املؤرخ في 

 MAISON SANS FRONTIERE

MSF  شركة دات مسؤعلاة محدعد  

دات الشريك الفحاد مبلغ رأسمالها 

م رها  ععنفان  درهم   100.000

مامالل  احفلي  زن ة    07 اإلجتماعي 

املغرب  مادلت   54350  - مادلت 

نتاجة لرغبته في قفل  الشركة .

ع عين:

ع  محمد  بفسلهام    الساد  ) 

مامالل  احفلي  زن ة    07 عنفانه ا) 

املغرب   مادلت    54350 مادلت  

كمصفي   ) للشركة.

ع قد لم انع اد الجمعاة الختاماة 

17 دجنبر 2019 عفي 07 زن ة   بتاريخ 

 54350  - مادلت  مامالل  احفلي 

مادلت  املغرب .

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

16  فناف  بتاريخ  االبتدائاة بمادلت  

2020 لحت رقم 76.

226I

SOCIETE SELVER SOUSS

SOCIETE SELVER SOUSS
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

تعاين مسير جد د للشركة

SOCIETE SELVER SOUSS
 N°15 KISSARYATE YASSINE AV
 MOHAMED IKBAL AMSERNAT

AGADIR ، 80000، أكاد ر املغرب
SOCIETE SELVER SOUSS  شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد 
 N°15 ععنفان م رها اإلجتماعي
 KISSARYATE YASSINE AV

 MOHAMED IKBAL AMSERNAT
STILI.SIG@GMAIL.COM - أكاد ر  

املغرب .
تعاين مسير جد د للشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري -.
الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 
لم تعاين  املؤرخ في 05 مارس 2020 
مسير جد د للشركة الساد  ) إزرزار 

خالد  كمسير عحاد
لبعا ل بفل است الة املسير.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
15  فناف  بتاريخ  باكاد ر   التجارية 

2020 لحت رقم 1037.

227I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

CETNF NEGOCE
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لففيت حصص
 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL
 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc
CETNF NEGOCE شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
 T 4ععنفان م رها اإلجتماعي رقم
لجزئة امالك جنان  فاس طريق 
مفزار فاس 30000  فاس املغرب.

لففيت حصص
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.45667
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بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

لمت   2019 من  نا ر   31 املؤرخ في 

املصادقة على :

محسن   الساد   )  لففيت 

من  اجتماعاة  حصة   750 البشبتي 

الساد   )  أصل 750 حصة لفائد   

31 من  نا ر  البفشبتي بتاريخ  خالد  

.2019

محسن   الساد   )  لففيت 

من  اجتماعاة  حصة   250 البشبتي 

الساد   )  أصل 250 حصة لفائد   

من  نا ر   31 بتاريخ  البشبتي  عبد  

.2019

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   

التجارية بفاس  بتاريخ 25 من فبرا ر 

2019 لحت رقم 785.

228I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

SOFOT EQUIPEMENT
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لحفيل امل ر االجتماعي للشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc

SOFOT EQUIPEMENT شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي محل 7 
زن ة  ارمفق  اقامة نزار لادع فاس 

30000  فاس املغرب.

لحفيل  امل ر االجتماعي للشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.49311

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

 2019 فبرا ر  من   07 في  املؤرخ 

الحالي  االجتماعي  امل ر  لحفيل   لم  
زن ة  ارمفق    7 »محل  من  للشركة 

فاس    30000 اقامة نزار لادع فاس 
زن ة  ارمفق    8 »محل  إلى  املغرب« 

فاس     30000 اقامة نزار لادع فاس 

املغرب«.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

التجارية بفاس  بتاريخ 08 من مارس 

2019 لحت رقم 990.

229I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

CLUB VOYAGE EVASION

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لحفيل امل ر االجتماعي للشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc

CLUB VOYAGE EVASION شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي عمار   بن مف�ضى 

الكفاش الطابق 2 30000 فاس 

املغرب.

لحفيل  امل ر االجتماعي للشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 

.57689

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

 2019 أبريل  من   02 في  املؤرخ 

الحالي  االجتماعي  امل ر  لحفيل   لم  

الكريم  عبد  »شارع  من  للشركة 

الكفاش  بن مف�ضى  الخطابي عمار   

املغرب«  فاس   30000  2 الطابق 

شارع    2 عمار    9 مكتب رقم   « إلى 

فاس    30000 عالل الفا�ضي مراكش 

املغرب«.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

بتاريخ 08 من أبريل  التجارية بفاس  

2019 لحت رقم 1337.

230I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

NOURGUIT
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc

NOURGUIT شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي عمار   بن مف�ضى 

الكفاش الطابق 2 30000  فاس 

املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

59747

بم ت�ضى  ع د عرفي مؤرخ في 20 
ال انفن  لم إعداد   2019 من  فناف 

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOURGUIT

شراء   -  : بإ جاز  الشركة  غرض 

 ، عالتصد ر  االستيراد  كل من  عباع 

عكذلك لجهيز علداعل علفزيع جماع 

عالصرف  عاملااه  السباكة  منتجات 

الصحي

-استيراد علصد ر

جماع  علفزيع  علصد ر  -استيراد 

.BTP املعدات عاملنتجات

عنفان امل ر االجتماعي : شارع عبد 

مف�ضى  بن  عمار    الخطابي  الكريم 

فاس    30000  2 الطابق  الكفاش 

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الكي�ضي  الكامل  عبد  الساد 

درهم   100 ب امة  حصة   1.000   :

للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الكي�ضي  الكامل  عبد  الساد 
عنفانه ا) 9 زن ة ابف اسحاق حي بدر 

فاس 30000  فاس املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الكي�ضي  الكامل  عبد  الساد 
عنفانه ا) 9 زن ة ابف اسحاق حي بدر 

فاس 30000  فاس املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

التجارية بفاس  بتاريخ 25 من  فناف 

2019 لحت رقم 2170.

231I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

TRANSPORT OTZ
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لففيت حصص

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc

TRANSPORT OTZ شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي عمار   بن مف�ضى 

الكفاش الطابق 2 فاس 30000 

فاس املغرب.

لففيت حصص
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.58743

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

لمت   2019 ماي  من   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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 M’HAMMED (   لففيت الساد
EL BASSALI 500 حصة اجتماعاة 
من أصل 1.000 حصة لفائد   الساد 
 09 بتاريخ   OTMAN  ZOUHRI  (  

من ماي 2019.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   
من ماي   27 بتاريخ  التجارية بفاس  

2019 لحت رقم 1849.

232I

comptable - lafrikh said 

 STE ASSAMFORAGE SAR
AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد
لأسيس شركة

comptable - lafrikh said
 N° 05 DERB MIMOUNA RUE
 FQIH BEN AZOUZ - BEJAAD ،

25063، bejaad maroc
 STE ASSAMFORAGE SAR AU
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
مركز  اإلجتماعي  م رها  ععنفان 
خنافر    54002  - النسفر  كهف 

املغرب
مسؤعلاة  دات  شركة  لأسيس 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

3279
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   16
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ASSAMFORAGE SAR AU
غرض الشركة بإ جاز : حفر اآلبار  
مركز   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
خنافر    54002  - النسفر  كهف 

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : أحمد  عصام  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  أحمد  عصام  الساد 

خنافر    54002 مركز كهف النسفر 

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  أحمد  عصام  الساد 

خنافر    54002 مركز كهف النسفر 

املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

بتاريخ 05  فناف  االبتدائاة بخنافر   

2020 لحت رقم 89.

233I

EXTRA COMPT

PROMO R.B.A.N
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

EXTRA COMPT

 SECTEUR A RUE 33 N° 6 EL

 BASSATINE ، 50020، MEKNES

MAROC

PROMO R.B.A.N شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي رقم 4 زن ة 

املدرسة برج مفالي عمر  - 50010 

مكناس املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

49757

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 05  فناف 

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROMO R.B.A.N

الترعيج   : بإ جاز  الشركة  غرض 
الع اري

األشغال العامة أع البناء

الناكفص.
 4 رقم   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 - عمر   مفالي  برج  املدرسة  زن ة 

50010 مكناس املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 500   : صباري  بفثينة  الساد  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

الساد رشاد لطفي :  500 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد  بفثينة صباري عنفانه ا) 
إقامة طنجس  اإلمام سحنفن  زن ة 

طنجة   60000  333 ش ة   8 الطابق 

املغرب.

 16 الساد رشاد لطفي عنفانه ا) 
زن ة الزيتفن  27400 لففيي فرنسا.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  صباري  بفثينة  الساد 
إقامة طنجس  اإلمام سحنفن  زن ة 

طنجة   60000  333 ش ة   8 الطابق 

املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

09  فناف  بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 لحت رقم 1482.

234I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

MEDAPOL
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc
MEDAPOL شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي عمار   بن مف�ضى 
الكفاش الطابق 2 فاس 30000 

فاس املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

62535
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   01
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEDAPOL
غرض الشركة بإ جاز : -1 الترعيج 
املتحركة  عالرسفم  عالتسفيق 
الصحاين  للمهناين  عالتدريب 
الصحاة  عاملؤسسات  عاملؤسسات 
عاملنتجات  عالصادلة  عالصادلاات 
عشبه  الطباة  عاملستهلكات  عاملفاد 

الطباة املصنعة أع املفزعة.
املختبرات  ملنتجات  -2الترعيج 

الصادالناة عالتمثال الطبي
األدعية  علفزيع  -3باع 

عاملستحضرات الصادالناة.
عنفان امل ر االجتماعي : شارع عبد 
مف�ضى  بن  عمار    الخطابي  الكريم 
الكفاش الطابق 2 فاس 30000 فاس 

املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 510   : العرفاعي  بالل  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
الساد  عمر منادي ادري�ضي :  490 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
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عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -
عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  العرفاعي  بالل  الساد 
حناني  با  شارع  النخال  لجزئة   34

فاس 30000  فاس املغرب.
ادري�ضي  منادي  عمر  الساد  
زن ة  الكرامة  شارع  عنفانه ا) 
فاس   1 الزهفر   21 رقم  الشحرعر 

30000  فاس املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  العرفاعي  بالل  الساد 
حناني  با  شارع  النخال  لجزئة   34

فاس 30000  فاس املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
مارس   25 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 1122.
235I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

TRANSPORT OTZ
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
لحفيل الشكل ال انفني للشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc
TRANSPORT OTZ شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
ع عنفان م رها االجتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي عمار   بن مف�ضى 
الكفاش الطابق 2 فاس 30000 

فاس .
لحفيل الشكل ال انفني للشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 
.58743

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
لم   2019 ماي  من   09 في  املؤرخ 
لحفيل الشكل ال انفني للشركة من 
»شركة دات املسؤعلاة املحدعد « إلى 

»شركة دات املسؤعلاة املحدعد «.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
من ماي   27 بتاريخ  التجارية بفاس  

2019 لحت رقم 1849.
236I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

KAMETRAV
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

رفع رأسمال الشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc

KAMETRAV شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي الطابق 

األعل ش ة رقم 3  لجزئة بفعنان 

بنسفد  فاس 30000 فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 

.34611

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

 2018 ماي  من   02 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  لم 

من  أي  درهم   2.400.000 قدره 

»2.100.000 درهم« إلى »4.500.000 

م اصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 

مع د فن الشركة املحدد  امل دار ع 

املستح ة.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

من ماي   19 بتاريخ  التجارية بفاس  

2018 لحت رقم 1549/18.

237I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

TRAGK
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc

TRAGK شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي عمار   بن مف�ضى 

الكفاش الطابق 2 30000 فاس 

املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

62689

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  

ال انفن  إعداد  لم   2020 أبريل   22

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAGK

غرض الشركة بإ جاز : -1 كشف 

عإصالح التسرب

-2إعاد  لأهال الفصالت

الحفر  أعمال  -3جماع 

عالتضاريس.

عنفان امل ر االجتماعي : شارع عبد 

مف�ضى  بن  عمار    الخطابي  الكريم 

فاس   30000  2 الطابق  الكفاش 

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الكي�ضي  الكامل  عبد  الساد 

درهم   100 ب امة  حصة   1.000   :

للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الكي�ضي  الكامل  عبد  الساد 

عنفانه ا) 9 زن ة ابف اسحاق حي بدر 

فاس 30000 فاس املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الكي�ضي  الكامل  عبد  الساد 

عنفانه ا) 9 زن ة ابف اسحاق حي بدر 

فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

04  فناف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 1234.

238I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

SOFOT EQUIPEMENT

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لففيت حصص

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc

SOFOT EQUIPEMENT  شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي متجر 8 

شارع    رمفق اقامة نزار لادع 30000  

فاس املغرب.

لففيت حصص

رقم الت ااد في السجل التجاري 

.49311

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

لمت   2020 مارس   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :

سعاد اباعل  لففيت الساد   )  

أصل  من  اجتماعاة  حصة   250

الساد   )   لفائد    حصة   1.000

ادريس اباعل بتاريخ 04 مارس 2020.

اباعل  لففاق   لففيت الساد   ) 

أصل  من  اجتماعاة  حصة   240

الساد   )   لفائد    حصة   1.000

ادريس اباعل بتاريخ 04 مارس 2020.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   

08  فناف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 1268.

239I



عدد 5618 - 9 دع ال عد  1441  فالو  فلاف 2020)الجريدة الرسمية   68( 

SOCIET UNIVERS SABLE D ATLANTIQUE

 SOCIETE UNIVERS SABLE D
ATLANTIQUE sarl a.u

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
تعاين مسير جد د للشركة

 SOCIET UNIVERS SABLE D
ATLANTIQUE

 HAY AL IZDIHAR B IMM
 MOURABITTINE N 1 BIS

MARRAKECH ، 40000، مراكش 
املغرب

 SOCIETE UNIVERS SABLE D
ATLANTIQUE sarl a.u  شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي 

 HAY AL IZDIHAR B IMM
 MOURABITTINE N 1 BIS

MARRAKECH - 40000 مراكش 
املغرب.

تعاين مسير جد د للشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري -.

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 
لم تعاين  املؤرخ في 04 مارس 2020 
مسير جد د للشركة الساد  ) إزرزار  

خالد  كمسير عحاد
لبعا ل بفل است الة املسير.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
16  فناف  بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 لحت رقم 3189.

240I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE IMEL SARL AU
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC
 STE IMEL SARL AU

لم لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي الطابق 
األعل شارع املنفلفطي رقم 09 
الحسامة - 32000 الحسامة 

املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
3017

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 
ال انفن  إعداد  لم   2020 10  فناف 
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
تسماة   :  STE IMEL SARL AU.
اإلقتضاء  عند  متبفعة  الشركة 

بمختصر تسماتها
غرض الشركة بإ جاز

مفاد البناء  لاجر) بالتفصال
متنفعة  إنشاءات  أع  أعمال 

 م اعل)
االستيراد عالتصد ر

الطابق   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 09 رقم  املنفلفطي  شارع  األعل 
الحسامة - 32000 الحسامة املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، م سم كالتالي:
الساد مراد امللفكي : 1.000 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .
الساد مراد امللفكي : 1000 ب امة 

100 درهم.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء 

عصفات عمفاطن الشركاء :
حي  الساد مراد امللفكي عنفانه ا) 
 32000 الحسامة  العلفي  ميرادعر 

الحسامة املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء 

عمفاطن مسيري الشركة:
حي  الساد مراد امللفكي عنفانه ا) 
 32000 الحسامة  العلفي  ميرادعر 

الحسامة املغرب.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

االبتدائاة بالحسامة بتاريخ 15  فناف 

2020 لحت رقم 341.
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ائتماناة رزقي »د. رزقي هشام« محاسب معتمد

SOCIETE COURANT D›OR
إعالن متعدد ال رارات

ائتماناة رزقي »د. رزقي هشام« 

محاسب معتمد

رقم 17 ش ه 15 زن ه انتسيرابي ، 

50000، مكناس املغرب

 SOCIETE COURANT D›OR

»شركة دات املسؤعلاة املحدعد «

ععنفان م رها االجتماعي: 863 حي 

أكدال - 50000 مكناس املغرب.

»إعالن متعدد ال رارات«

رقم الت ااد في السجل التجاري: 

.32085

بم ت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 فبرا ر 2020

لم الخاد ال رارات التالاة: 

قرار رقم 1: الذي  نص على ما لي:  

 1850 جفاد  نسافي  الساد  لففيت 

مجمفع حصصه   حصة اجتماعاة   

لفائد  الساد  شاكي عبد العالي   

قرار رقم 2: الذي  نص على ما لي: 

تغاير الشكل ال انفني من شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد  إلى  شركة دات 

الفحاد  الشريك  دات  املسؤعلاة  

املحدعد  

قرار رقم 3: الذي  نص على ما لي: 

تعاين الساد شاكي عبد العالي كمسير 

الساد  است الة  مع  للشركة  عحاد 

نسافي جفاد من مهامه كمسير ثاني

قرار رقم 4: الذي  نص على ما لي: 

 370000 رفع رأس مال الشركة من 

باضافة  درهم   570000 إلى  درهم 

شاكي  الساد  لفائد   حصة   2000

عبد العالي الشريك الفحاد

قرار رقم 5: الذي  نص على ما لي: 

البنا ات،   كهرباء  في  م اعل   : حذف 

من أنشطة الشركة.

علبعا لذلك لم تعد ل م تضاات 

النظام األسا�ضي التالاة: 

بند رقم 2: الذي  نص على ما لي: 

 La dénomination de la société

 est » SOCIETE COURANT D’OR

 A cette dénomination   .»

 devra être ajoutée la mention

 » SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE «

 et

على  الذي  نص   :3 رقم  بند 

 :  La société a pour objet ما لي: 

 TRAVAUX DIVERS OU  •

 • ; CONSTRUCTION

 NEGOCE Et plus généralement

 toutes opérations commerciales,

 industrielles financières,

 mobilières, immobilières se

 rattachant directement ou

 indirectement à l’objet social de

 la société ou à tout autre objet

.similaire ou connexe

على  الذي  نص   :6 رقم  بند 

 Apports en numéraire : ما لي: 

 Il a fait apport en numéraire à

 la présente société par :   - M.

 CHIKI ABDELALI, d’une somme

de 570 000.00 Dhs

بند رقم 7: الذي  نص على ما لي: 

 Le capital social s’élève à  570

 000.00 DHS (Cinq Cent Soixante

 Dix Mille dirhams . Il est divisé à

  5700 parts (Cinq Mille Sept Cent

 parts  sociales de 100 DHS (cent

 dirhams  chacune,  - M. CHIKI

ABDELALI  5 700  Parts

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

08  فناف  بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 لحت رقم 1489.
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JOURNAL LE MATIN

 ADRAR POLIVALENT
SERVICES S.A.R.L

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

JOURNAL LE MATIN

 BOULEVARD ABDERRAHIM 03

 BOUAABID Etage 2

 appartement Numero 9،

80000، AGADIR MAROC

 ADRAR POLIVALENT SERVICES

S.A.R.L شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي عمار  رقم 

38 ش ة 19 أقامة البركة أدرار أكاد 

 ر - 80000 أكاد ر املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : --

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   31

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 ADRAR POLIVALENT SERVICES

.S.A.R.L

شركـة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

أدراربفلافالفن سيرفيس
رأس مـالـهــا 2.000.000 درهــم

مـ ـرهــا االجتمـــاعــي عمار  رقم 38 

ش ة 19 أقامة البركة أدرار أكاد  ر 

لــأسيـس شـركـة

مؤرخ  عـرفـي  عـ ـد  بمـ ـتـ�ضى 

بتــاريــخ 31 مارس 2020 لــم لــأسيـس

محدعد   دات مسؤعلـاة  شـركـة   

مـفاصـفــالـهـا كالتـــالـي  
أدراربفلافالفن   : التسماــة   /1

سيرفيس 

للبناء-باع  م اعلة   : الهدف   /2

أنفاعها-  بجماع  البناء  مفاد  عشراء 

تسفيق علصد ر .

3/ امل ر : عمار  رقم 38 ش ة 19 
أقامة البركة أدرار أكاد  ر

لـاريخ  من  سـنة   99  : املد    /4
التأســيس

5/ الرأسمـــال : 2.000.000 درهـــم 
فـئـة  من  حصـة   2.000 إلى  م سمة 

100 درهــم مفزعـــة كالتالـــي :
أمحمد  حسا ن  بن  السـاد   *
10.000  حـصـة  : 1.000.000 درهــم.
أحمد   املنصفري  السـاد   *
10.000  حـصـة  : 1.000.000 درهــم.
6/ التساـــير : لــم تعااــن السـاد بن 
ع السـاد املنصفري  حسا ن أمحمد  

أحمد مســيران ملد  غير محدعد .
لـدى كتـابة  ال ـانـفنـــي  لـم اإل داع 
الضبـط باملحكمـــة التجــارية بــاكــاد ـــر 
لحث   .....02/06/2020..... بـتاريــخ 

رقــم :....90129.
عمار    : االجتماعي  امل ر  .عنفان 
أقامة البركة أدرار   19 38 ش ة  رقم 

أكاد  ر - 80000 أكاد ر املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

2.000.000 درهم، م سم كالتالي:
  : أمحمد  حسا ن  بن  الساد 
درهم   100 ب امة  حصة   10.000

للحصة .
  : أحمد    املنصفري  الساد 
درهم   100 ب امة  حصة   10.000

للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
أمحمد  حسا ن  بن  الساد 
أكاد ر   80000 أكاد ر  عنفانه ا) 

املغرب.
الساد املنصفري أحمد   عنفانه ا) 

أكاد ر 80000 أكاد ر املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
أمحمد  حسا ن  بن  الساد 
أكاد ر   80000 أكاد ر  عنفانه ا) 

املغرب
الساد املنصفري أحمد   عنفانه ا) 

أكاد ر 80000 أكاد ر املغرب.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
02  فناف  بتاريخ  باكاد ر   التجارية 

2020 لحت رقم 90129.
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comptacontrole

TRAVAUX SOL BATIMENT
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
comptacontrole

2 زاعية شارع فاس ع زن ة عاد الدهب 
اقامة صفاء 1 الطابق االعل رقم 1 ، 

93020، طنجة املغرب
 TRAVAUX SOL BATIMENT
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي 2 زاعية 
شارع فاس عشارع عاد الدهب عمار  

الصفاء الطابق االعل - 90000 
طنجة املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 
املحدعد  

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
105363

في  مؤرخ  مفثق  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   03
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAVAUX SOL BATIMENT
اشغال   : بإ جاز  الشركة  غرض 

البناء ع اشغال التبلاط..
زاعية   2  : امل ر االجتماعي  عنفان 
شارع فاس عشارع عاد الدهب عمار  
 90000  - االعل  الطابق  الصفاء 

طنجة املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 500   : الفري�ضي   محمد  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
 500   : الفري�ضي   احمد  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

 الساد محمد الفري�ضي  : 50000 
ب امة 100 درهم.

 50000  : الساد احمد الفري�ضي  
ب امة 100 درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   
عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد محمد الفري�ضي  عنفانه ا) 
اظهر احجام زن ة 05 رقم 11 90000 

طنجة املغرب.
الساد احمد الفري�ضي  عنفانه ا) 
  05 رقم   46 زن ة   04 السعاد   حي 

90000 طنجة املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد محمد الفري�ضي  عنفانه ا) 
اظهر احجام زن ة 05 رقم 11 90000 

طنجة املغرب
الساد احمد الفري�ضي  عنفانه ا) 
  05 رقم   46 زن ة   04 السعاد   حي 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
16  فناف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 2579.
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HOME COMPTA

BEST DOCTORS
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

HOME COMPTA
 WIFAK 1 BD OUED OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL OULFA ،
20240، CASABLANCA MAROC

BEST DOCTORS شركة دات 
مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي املجمع 

السكني الضحى الااسمين مجمفعة 
S9-10 رقم 141 الطابق األر�ضي 

الحي الحسني - 20230 الدار 
الباضاء املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
461675
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في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  

لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   18

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 BEST  : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

.DOCTORS

استيراد   : بإ جاز  الشركة  غرض 

علفزيع املعدات الطباة.

املجمع   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

الااسمين مجمفعة  السكني الضحى 

األر�ضي  الطابق   141 رقم   S9-10

الحي الحسني - 20230 الدار الباضاء 

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : انس  بنبراهام  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  انس  بنبراهام  الساد 

شارع طان طان اقامة النفر   6 رقم 

 21000 بفركفن   404 ش ة   4 طابق 

الدار الباضاء املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  انس  بنبراهام  الساد 

شارع طان طان اقامة النفر   6 رقم 

 21000 بفركفن   404 ش ة   4 طابق 

الدار الباضاء املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 15 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735799.

245I

BUCOGEST

HIBALIYANA هيباليانا
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة
BUCOGEST

حي أمفكاي شارع محمد 
الخامس126 الدشير  انزكان 

 INEZGANE، 86360، INEZGANE
املغرب

هابالاانا HIBALIYANA شركة دات 
مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي لجزئة 

جنان سلطانة رقم 237 لمزارت ا ت 
ملفل - 86150 ا ت ملفل املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
20321

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 04  فناف 
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HIBALIYANA هابالاانا
لجار    : بإ جاز  الشركة  غرض 

املفاد الحرفاة عالسااحاة
االستيراد عالتصد ر.

لجزئة   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
جنان سلطانة رقم 237 لمزارت ا ت 

ملفل - 86150 ا ت ملفل املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 1.000   : املعرعفي  فؤاد  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  املعرعفي  فؤاد  الساد 
زن ة 309 رقم 57 حي املرس الدشير  

انزكان DCHEIRA 86360 املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  املعرعفي  فؤاد  الساد 
زن ة 309 رقم 57 حي املرس الدشير  

انزكان DCHEIRA 86360 املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
15  فناف  بتاريخ  االبتدائاة بانزكان  

2020 لحت رقم 615.
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-- STE

STE EXT-NOR TRANS
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
-- STE

رقم 5 زن ة قاسم السمار  ، 
72000، السمار  املغرب

STE EXT-NOR TRANS شركة دات 
املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي رقم 3 
مكرر زن ة كلتة زمفر  - 72000 

السمار  املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

1943
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 14  فناف 
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXT-NOR TRANS
ن ل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
 3 رقم   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 72000  - زمفر   كلتة  زن ة  مكرر 

السمار  املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة سنة .

 400000 الشركة  رأسمال  مبلغ 
درهم م سم كالتالي الساد نفر الد ن 
كطي 2000 حصة ب امة 100 درهم 
للحصة، الساد محمد ا ت الجد د  
درهم   100 ب امة  حصة   2000

للحصة
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
الساد نفر الد ن كطي عنفانه ا) 
رقم 26 زن ة ماسة 72000 السمار  

املغرب.
الجد د   ا ت  محمد  الساد 
الفحد   مخام   317 رقم  عنفانه ا) 
السمار    72000 السمار   الكا ز 

املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد نفر الد ن كطي عنفانه ا) 
رقم 26 زن ة ماسة 72000 السمار  

املغرب
الجد د   ا ت  محمد  الساد 
الفحد   مخام   317 رقم  عنفانه ا) 
السمار    72000 السمار   الكا ز 

املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
االبتدائاة بالسمار   بتاريخ 16  فناف 

2020 لحت رقم 75.
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fiduciaire nouaceur

RONIMED
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
fiduciaire nouaceur

 lot el madina I n 83 deoua
 berrechid ، 26200، berrechid

maroc
RONIMED شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي 61 شارع 
الال اقفت زاعية مصطفى املعاني 

املكتب رقم 39 الطابق األعل مركز 
رياض الدار الباضاء - 20000 الدار 

الباضاء املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
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رقم الت ااد في السجل التجاري : 

461747

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   27

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RONIMED

اإلنعاش   : غرض الشركة بإ جاز 
الع اري

باع شراء األرا�ضي العارية

األشغال العامة.

61 شارع  عنفان امل ر االجتماعي : 

املعاني  مصطفى  زاعية  الال اقفت 

الطابق األعل مركز   39 املكتب رقم 
الدار   20000 - رياض الدار الباضاء 

الباضاء املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد اعنيبة رشاد :  500 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

 500   : الساد بفخلفة مصطفى 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  رشاد  اعنيبة  الساد 

الطابق   152 الرقم  الففاء  تعاعناة 

الدرع    26200 برشاد  الدرع    01

املغرب.

مصطفى  بفخلفة  الساد 
 2 البركة إنار    6 زن ة   13 عنفانه ا) 

الباضاء  الدار   20000 الشق  عين 

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  رشاد  اعنيبة  الساد 

الطابق   152 الرقم  الففاء  تعاعناة 

الدرع    26200 برشاد  الدرع    01

املغرب.

مصطفى  بفخلفة  الساد 
 2 البركة إنار    6 زن ة   13 عنفانه ا) 

الباضاء  الدار   20000 الشق  عين 

املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 15 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735867.

248I

 فسف دريس العريبي

CANADA STONE
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

 فسف دريس العريبي
رقم 1 عمار  مجمع املسافر شارع 

الفضالة الحي الصناعي ، 10000، 

الرباط املغرب

CANADA STONE شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي 3.5 كلم 

جنفب شرق لافلت الحجامة دعار 

أعالد سعد لافلت - 15402 لافلت 

املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

319

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   05

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CANADA STONE

صناعة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الرخام ع تشغال املحاجر.

كلم   3.5  : عنفان امل ر االجتماعي 

دعار  الحجامة  لافلت  شرق  جنفب 

لافلت   15402  - أعالد سعد لافلت 

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 
2.869.800 درهم، م سم كالتالي:

 9566  : مر�ضي  محمد  الساد   -
ب امة 100 درهم.

 9566  : مر�ضي  سعاد  الساد 
ب امة 100 درهم.

 9566  : مر�ضي  هللا  عبد  الساد 
ب امة 100 درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   
عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  مر�ضي  محمد  الساد 
ح ي م    387 حي التفسع رقم   4 امل 

10000 الرباط املغرب.
الساد عبد هللا مر�ضي عنفانه ا) 
رقم 2 عمار  3 قطاع 25 لجزئة رياض 
 10000 الرياض  بلفك ب حي  االطر 

الرباط املغرب.
عنفانه ا)  مر�ضي  سعاد  الساد 
ح ي م   387 حي التفسع رقم   4 امل 

10000 الرباط املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  مر�ضي  محمد  الساد 
ح ي م    387 حي التفسع رقم   4 امل 

10000 الرباط املغرب
الساد عبد هللا مر�ضي عنفانه ا) 
رقم 2 عمار  3 قطاع 25 لجزئة رياض 
 10000 الرياض  بلفك ب حي  االطر 

الرباط املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
مارس   12 بتاريخ  االبتدائاة بتافلت  

2020 لحت رقم 43.

249I

مستامنة شامة

KRAD MEDIA
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
مستامنة شامة

شارع املسير  رقم 142 الطابق االعل 
الناظفر شارع املسير  رقم 142 
الطابق االعل الناظفر، 62000، 

الناظفر املغرب
KRAD MEDIA  شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي حي لرقاع - 
الناظفر - 62000 الناظفر املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

18579
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2019 مارس   27
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 KRAD : اإلقتضاء بمختصر تسماتها

. MEDIA
انتاج   -  : بإ جاز  الشركة  غرض 

البرامج التلفزية عالراد ف
- باع الجرائد  - الصحافة  لحرير 

عاملجالت)
- تساير الجريد  االلكترعناة.

عنفان امل ر االجتماعي : حي لرقاع 
- الناظفر - 62000 الناظفر املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  
الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 
درهم، م سم كالتالي:

 800   : الفريا�ضي  محمد  الساد 
حصة ب امة 100 درهم للحصة .

 200   : احسا ن  رشاد  الساد 
حصة ب امة 100 درهم للحصة .

 الساد محمد الفريا�ضي : 80.000 
ب امة 100 درهم.

 20.000  : الساد رشاد احسا ن 
ب امة 100 درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   
عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد محمد الفريا�ضي عنفانه ا) 
شارع الجامعة العرباة عمار  فكتفريا 
 62000 الناظفر   -  14 ش ة   6 ط 

الناظفر املغرب.
عنفانه ا)  احسا ن  الساد رشاد 
الناظفر   -  1 قطاع  عاريض  حي 

62000 الناظفر املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
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الساد محمد الفريا�ضي عنفانه ا) 

شارع الجامعة العرباة عمار  فكتفريا 

 62000 الناظفر   -  14 ش ة   6 ط 

الناظفر املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

االبتدائاة بالناضفر  بتاريخ 09 أبريل 

2019 لحت رقم 504.

250I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC  BUREAU DE

COMPTABILITE

SNIGOLAR

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

رفع رأسمال الشركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC 

BUREAU DE COMPTABILITE

صندعق البر د 310 الرئيساة 

الرشاد ة ، 52000، الرشاد ة 

املغرب

دات  شركة   SNIGOLAR

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد

قصر  اإلجتماعي  م رها  ععنفان 

 52000  - الخنك   مسعفد  ا ت 

الرشاد ة املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 

.13701

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 

لم   2020 04  فناف  في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»300.000 درهم« أي من »700.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

أع  ن د ة  حصص  ل د م    : طريق 

عاناة.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 10 بتاريخ  بالرشاد ة   االبتدائاة 

 فناف 2020 لحت رقم 141/2020.

251I

ملااء الحيرش

SOCIETE HIDAYA MEHDI
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

ملااء الحيرش
رقم 4 لجزئة عمار ، 24350، سادي 

بنفر املغرب

SOCIETE HIDAYA MEHDI شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي رقم 04 

لجزئة عمار سادي بنفر - 24350 

سادي بنفر املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

2721

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 02  فناف 

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE HIDAYA MEHDI

اشغال   : بإ جاز  الشركة  غرض 

البناء ع مرافق عمفماة.
 04 رقم   : عنفان امل ر االجتماعي 

 24350  - بنفر  سادي  عمار  لجزئة 

سادي بنفر املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : الساد شريشمي جعفر 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد شريشمي جعفر عنفانه ا) 
رقم 10 لجزئة الفتو  24350 سادي 

بنفر املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد شريشمي جعفر عنفانه ا) 
رقم 10 لجزئة الفتو  24350 سادي 

بنفر املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 03 بتاريخ  بنفر   بسادي  االبتدائاة 

 فناف 2020 لحت رقم 3525.

252I

rochdi conseil

 OUBOUHOU
DISTRIBUTION

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد
لأسيس شركة

rochdi conseil
لجزئة ال فات املساعد  رقم 143 
العافن ، 70000، العافن املغرب

    OUBOUHOU DISTRIBUTION
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي بتجزئة 

الففاق بلفك D  رقم 2658 العافن - 
70000 العافن املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
31643

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   28
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.   OUBOUHOU DISTRIBUTION

ع  البناء   : بإ جاز  الشركة  غرض 
االشغال العامة.

بتجزئة   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
العافن   2658 رقم    D الففاق بلفك 

- 70000 العافن املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد خلفق عبد العزيز :  1.000 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

العزيز  عبد  خلفق  الساد 

حي ال دس لجزئة الففاق  عنفانه ا) 
العافن   70000  2658 بلفك د رقم 

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

العزيز  عبد  خلفق  الساد 

حي ال دس لجزئة الففاق  عنفانه ا) 
العافن   70000  2658 بلفك د رقم 

املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

01  فناف  بتاريخ  االبتدائاة بالعافن  

2020 لحت رقم 903.

253I

ملااء الحيرش

SOCIETE RAYAN COUTURE
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

ملااء الحيرش
رقم 4 لجزئة عمار ، 24350، سادي 

بنفر املغرب

  SOCIETE RAYAN COUTURE

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي رقم 108 
لجزئة الفداد  - 24350 سادي بنفر 

املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

2729

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 10  فناف 

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
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دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE RAYAN COUTURE

الخااطة   : غرض الشركة بإ جاز 

العصرية ع الت لاد ة .
عنفان امل ر االجتماعي : رقم 108 
لجزئة الفداد  - 24350 سادي بنفر 

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كالتالي:

لالى   مفتاح  االدري�ضي  الساد  

درهم   100 ب امة  حصة   1.000   :

للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  

عصفات عمفاطن الشركاء :

لالى   مفتاح  االدري�ضي  الساد  
الفداد  لجزئة   108 رقم  عنفانه ا) 

24350 سادي بنفر املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

لالى   مفتاح  االدري�ضي  الساد  
الفداد  لجزئة   108 رقم  عنفانه ا) 

24350 سادي بنفر املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 11 بتاريخ  بنفر   بسادي  االبتدائاة 

 فناف 2020 لحت رقم 3534.

254I

Consultation internationale  6870  

EURALOG GROUP SARL
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

  Consultation internationale

6870
شارع محمد الخامس فضاء يسرى 

الطابق 10 رقم 355 ، 201000، 

الدار الباضاء املغرب

EURALOG GROUP SARL شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي 75، شارع 

11  نا ر الطب ة 1 ش ة 169  - 

20300 الباضاء املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

446179

بم ت�ضى  ع د عرفي مؤرخ في 07 
لم إعداد ال انفن   2019 من غشت 

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EURALOG GROUP SARL

منعش   : بإ جاز  الشركة  غرض 

ع اري ،ع م اعل البناء.

 ،75  : االجتماعي  امل ر  عنفان 

شارع 11  نا ر الطب ة 1 ش ة 169  - 

20300 الباضاء املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 SAADLI HICHAM :  750 الساد

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

 H2K PARTNERS :  250 الشركة

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

 SAADLI HICHAM الساد 

زن ة  لاطاناك  1اقامة  عنفانه ا) 

الغرب 28830 املحمد ة املغرب.

 H2K PARTNERS الشركة 

عمار  د1   6 شارع محمد  عنفانه ا) 
الباضاء   20300 الجيرعند   8 رقم 

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

 SAADLI HICHAM الساد 

زن ة  لاطاناك  1اقامة  عنفانه ا) 

الغرب  28830 املحمد ة املغرب.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
بتاريخ  الباضاء   بالدار  التجارية 
رقم  لحت   2019 أكتفبر  من   23

.717761

255I

FIDU ALIMTYAZ

 STE SANSATRA DE
TRAVAUX DIVERS SARL AU
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
الش ة 2 عمار  17 شارع محمد 

الزرقطفني الطابق األعل، م.ج فاس 
FES MAROC ،30000 ،

 STE SANSATRA DE TRAVAUX
DIVERS SARL AU شركة دات 
مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي شارع 

بنزرت زن ة النرعيج 2 رقم 7 زهفر 2 
فاس  - 30000 فاس  املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
62507

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   13
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SANSATRA DE TRAVAUX

.DIVERS SARL AU
: م اعل في  غرض الشركة بإ جاز 
ع اري  -منعش  املختلفة  االشغال 

-باع مفاد البناء.
شارع   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
بنزرت زن ة النرعيج 2 رقم 7 زهفر 2 

فاس  - 30000 فاس  املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  
الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 
درهم، م سم كالتالي:

الساد الخالفة االنصاري  :  1.000 
حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  
عصفات عمفاطن الشركاء :

االنصاري   الخالفة  الساد 
اعالد  لخضر  اعالد  دعار  عنفانه ا) 

الطاب فاس 30023 فاس املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
االنصاري   الخالفة  الساد 
اعالد  لخضر  اعالد  دعار  عنفانه ا) 

الطاب فاس 30023 فاس املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
مارس   25 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 1108.
256I

CAB ASSISTANCE

 CONVERTIRPLUS
COURTAGE
شركة املساهمة

إنشاء فرع لابع للشركة
CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

 CONVERTIRPLUS COURTAGE
شركة املساهمة

ععنفان م رها اإلجتماعي 3 حي 
طهران  - 75008 باريس فرنسا .

إنشاء فرع لابع للشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.105035
بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 20 فبرا ر 2020 ل رر إنشاء 
التسماة  لحت  للشركة   لابع  فرع  
بالعنفان  الكائن  ع   PREV SANTE
مكتب 12 اقامة مفنت بلنك ناف سنتر 
طنجة   90000  - حي زنالة ماالباطا  
املغرب ع املسير من طرف الساد  ) 

بفلافس فريد ريك فرنسفا لافن.
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باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
مارس   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 231419.

257I

CAB ASSISTANCE

O.M.A TRANS SARL
إعالن متعدد ال رارات

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

O.M.A TRANS SARL »شركة دات 
املسؤعلاة املحدعد «

ععنفان م رها االجتماعي: املغفغة 
الكبير  رقم 497 - 90000 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدد ال رارات«

رقم الت ااد في السجل التجاري: 
.76879

بم ت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 فبرا ر 2020

لم الخاد ال رارات التالاة: 
قرار رقم 1: الذي  نص على ما لي: 
محمد  الساد  جد د  مسير  تعاين 

البغفزي ملد  غير محدعد 
على  الذي  نص   :2 رقم  قرار 
است الة املسير محمد العربي  ما لي: 

البغفزي.
قرار رقم 3: الذي  نص على ما لي: 
عهف  للشركة  جد د  نشاط  اضافة 

الن ل السااحي
علبعا لذلك لم تعد ل م تضاات 

النظام األسا�ضي التالاة: 
على  الذي  نص   :13 رقم  بند 

ما لي: تعاين املسير ن
على  الذي  نص   :41 رقم  بند 

ما لي: االمضاء
بند رقم 3: الذي  نص على ما لي: 

نشاط الشركة
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
مارس   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 231414.

258I

iso fidus

ATI AUTO
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

iso fidus
حي األمال 20 رقم 40 مكتب رقم 06 
طابق الثاني لاط ملال دارالباضاء ، 

29640، دارالباضاء املغرب
ATI AUTO شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي حي األمل 
02 رقم 40 مكتب رقم 06 طابق 
الثاني لاط ملال دارالباضاء - 

29640 دارالباضاء املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
461035

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 أبريل   30
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 ATI  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AUTO
لاجر   : بإ جاز  الشركة  غرض 
استيراد علصد ر قطع غاار ماكاناكاة 
ماكاناكي  معدناة،  عصفائو 

للساارات.
حي   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 06 رقم  مكتب   40 رقم   02 األمل 
 - طابق الثاني لاط ملال دارالباضاء 

29640 دارالباضاء املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كالتالي:
 1.000   : الساد محمد شطا بي 
حصة ب امة 100,00 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد محمد شطا بي عنفانه ا) 
مجمفعة س حي   20 زن ة   46 الرقم 

الدارالباضاء  عثمان  سادي  النفر 

20700 دارالباضاء املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد محمد شطا بي عنفانه ا)     
مجمفعة س حي   20 زن ة   46 الرقم 

الدارالباضاء  عثمان  سادي  النفر 

20700 دارالباضاء املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 01 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735116.

259I

CAB ASSISTANCE

IMMOBILNORD.MA
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لحفيل امل ر االجتماعي للشركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

IMMOBILNORD.MA شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي حي يع فب 

املنصفر رقم 2 الطابق الثالت رقم 

5 - 90000 طنجة املغرب.

لحفيل  امل ر االجتماعي للشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.99917

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 21  نا ر 2020 لم  لحفيل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  امل ر 

الطابق   2 »حي يع فب املنصفر رقم 

طنجة   90000  -  5 رقم  الثالت 

اقامة  رضا  رشاد  »حي  إلى  املغرب« 

 -  133 الطابق الخامس رقم   3 حاا  

90000 طنجة  املغرب«.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

مارس   04 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 231046.

260I

iso fidus

SABER PLAST
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

iso fidus
حي األمال 20 رقم 40 مكتب رقم 06 
طابق الثاني لاط ملال دارالباضاء ، 

29640، دارالباضاء املغرب
SABER PLAST شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 
الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي حي 
األمال02 رقم 40 مكتب رقم 06 

طابق الثاني لاط ملال دارالباضاء - 
29640 دارالباضاء املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
461039

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   11
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 SABER : اإلقتضاء بمختصر تسماتها

.PLAST
إعاد    : بإ جاز  الشركة  غرض 
ع  البالستاك،لصد ر  لدعير 

استيراد،لجار  .
حي   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 06 رقم  مكتب   40 رقم  األمال02 
 - طابق الثاني لاط ملال دارالباضاء 

29640 دارالباضاء املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كالتالي:
 1.000   : الساد صابر السمراعي 
حصة ب امة 100,00 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
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الساد صابر السمراعي عنفانه ا) 
ملال  لاط  عبف  سادي  اعالد  دعار 
دارالباضاء   29640 دارالباضاء 

املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد صابر السمراعي عنفانه ا) 
ملال  لاط  عبف  سادي  اعالد  دعار 
دارالباضاء   29640 دارالباضاء 

املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 01 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735118.

261I

UNIVERS COMPTA SARL AU

ALUMINIUM EL BICHR
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

UNIVERS COMPTA SARL AU
ش ة 7،عمار  16، زن ة أ، شارع 
الجيش امللكي م.ج ، 50000، 

مكناس املغرب
ALUMINIUM EL BICHR شركة 

دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي مرآب برقم 
338، زن ة 9، حي أطلس - 50070 

مكناس املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
49791

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   13
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALUMINIUM EL BICHR

نجار    : بإ جاز  الشركة  غرض 
األملنافم

أع  املختلفة  األشغال  في  م اعل 
البناء.

مرآب   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 - أطلس  حي   ،9 زن ة   ،338 برقم 

50070 مكناس املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

10.000,00 درهم، م سم كالتالي:
  : رشاد  على هللا  متفكال  الساد 
100 حصة ب امة 100 درهم للحصة
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
رشاد  هللا  على  متفكال  الساد 
عنفانه ا) رقم اع 6، مرجان 4 50050 

مكناس املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
رشاد  هللا  على  متفكال  الساد 
عنفانه ا) رقم اع 6، مرجان 4 50050 

مكناس املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
15  فناف  بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 لحت رقم 1515.
262I

HORIZON LINES SARL

W & N INVEST
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
HORIZON LINES SARL

شارع محمد اليز دي، إقامة 
األندلس، بلفك H، الطابق الثاني، 
رقم 11 ، 93040، لطفان املغرب
W & N INVEST شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي لجزئة 

االمل، شارع احجار لعرعسة، طريق 
سبتة، لطفان - 93000 لطفان 

املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

24793

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2019 10  نا ر 
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 W & N : اإلقتضاء بمختصر تسماتها

.INVEST
اإلنعاش   : غرض الشركة بإ جاز 
التجزيئات  عإنجاز  الع اري  عالتساير 

الع ارية.
لجزئة   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
طريق  شارع احجار لعرعسة،  االمل، 
لطفان   93000  - لطفان  سبتة، 

املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:
الساد عائل قرعق :  5.250 حصة 

ب امة 10 درهم للحصة .
 2.625   : قرعق  إناس  الساد  

حصة ب امة 10 درهم للحصة .
 1.125   : الساد  رباعة الفااللي 

حصة ب امة 10 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
الساد عائل قرعق عنفانه ا) شارع 
 93000  25 فاال  بركة،  بن  املهدي 

لطفان املغرب.
عنفانه ا)  قرعق  إناس  الساد  
 25 فاال  بركة،  بن  املهدي  شارع 

93000 لطفان املغرب.
الساد  رباعة الفااللي عنفانه ا) 
 25 رقم  بركة،  بن  املهدي  شارع 

93000 لطفان املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد عائل قرعق عنفانه ا) شارع 
 09300  25 فاال  بركة،  بن  املهدي 

لطفان املغرب
عنفانه ا)  قرعق  إناس  الساد  
 25 فاال  بركة،  بن  املهدي  شارع 

93000 لطفان املغرب.

الساد  رباعة الفااللي عنفانه ا) 
 25 رقم  بركة،  بن  املهدي  شارع 

93000 لطفان املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

فبرا ر  بتاريخ 12  االبتدائاة بتطفان  

2019 لحت رقم 330.

263I

MITAK CONSEIL

شركة الهندسة العامة
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

شركة الهندسة العامة شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 10 زن ة 

الحرية الطابق 3 ش ة 5 - 20120 

الدارالباضاء املغرب 

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

460511

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   09

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

شركة   : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

الهندسة العامة.

مكتب   : بإ جاز  الشركة  غرض 

للدراسات عالبحفث.
زن ة   10  : عنفان امل ر االجتماعي 

 20120  -  5 ش ة   3 الحرية الطابق 

الدارالباضاء املغرب .
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أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : مرزعقي  محمد  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

 1000  : مرزعقي  محمد  الساد 

ب امة 100 درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  مرزعقي  محمد  الساد 

كلمامة  لنجداد  لزكاغين  قصر 

.100 1000 52250

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  مرزعقي  محمد  الساد 

كلمامة  لنجداد  لزكاغين  قصر 

100 1000 52250

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 17 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

مارس 2020 لحت رقم 734577.

264I

Perfect Building Design  »P.B.D«

 PERFECT BUILDING 
DESIGN / P.B.D

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
لأسيس شركة

Perfect Building Design  »P.B.D«

197 شرع امل اعمة الطابق 6 ، 

20000، الدارالباضاء املغرب

 Perfect Building Design »P.B.D« 

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي 197 شارع 

امل اعمة الطابق6 - 20000 الدار 

الباضاء املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

461541

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   16

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Perfect Building Design »P.B.D«

أعمال    : بإ جاز  الشركة  غرض 

التصمام عالد كفر.

 197  : االجتماعي  امل ر  عنفان 

 20000  - الطابق6  امل اعمة  شارع 

الدار الباضاء املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 333,34   : الساد معاد الزرهفني 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

 333,33   : الساد جفاد الخطابي 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

  : الصعادي   يسرى  الساد  

درهم   100 ب امة  حصة   333,33

للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الزرهفني عنفانه ا)  الساد معاد 
الحي   9 رقم   37 زن ة   2 الحسناة 

الباضاء  الدار   20000 الحسني 

املغرب.

عنفانه ا)  الخطابي  الساد جفاد 
 7 رقم   37 زن ة   2 الحسناة  لجزئة 

الدار الباضاء   20000 الحي الحسني 

املغرب.

الصعادي   يسرى  الساد  
األلفة   10 رقم   56 زن ة  عنفانه ا) 

20000 الدار الباضاء املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الزرهفني عنفانه ا)  الساد معاد 
الحي   9 رقم   37 زن ة   2 الحسناة 

الباضاء  الدار   20000 الحسني 

املغرب

عنفانه ا)  الخطابي  الساد جفاد 
 7 رقم   37 زن ة   2 الحسناة  لجزئة 

الدار الباضاء   20000 الحي الحسني 

املغرب.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 12 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 9981.

265I

ZST TRAVAUX

ZST TRAVAUX
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
ZST TRAVAUX

دعار بع الة لكاللشة لارعدانت ، 
83000، لارعدانت املغرب

ZST TRAVAUX شركة دات 
املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي دعار 
بع الة  احمر لكاللشة لارعدانت - 

83000 لارعدانت املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

6709
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   24
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 ZST  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAVAUX
: م اعل في  غرض الشركة بإ جاز 

مختلف األعمال أع البناء.
كراء االالت

التجار .
دعار   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 - لارعدانت  لكاللشة  احمر  بع الة  

83000 لارعدانت املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 500   : مصطفى  الزاهر  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
 500   : الصغير مصطفى  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -
عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد الزاهر مصطفى عنفانه ا) 
احمر لكاللشة 83000   دعار بع الة  

لارعدانت املغرب.
الساد الصغير مصطفى عنفانه ا) 
 30103 الجد د  بنسفد   حي   144

فاس املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد الزاهر مصطفى عنفانه ا) 
احمر لكاللشة 83000   دعار بع الة  

لارعدانت املغرب
الساد الصغير مصطفى عنفانه ا) 
 30103 الجد د  بنسفد   حي   144

فاس املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 10 بتاريخ  بتارعدانت   االبتدائاة 

 فناف 2020 لحت رقم 08519.

266I

MANAGEMENTD3 SARL

TIGHIDUINE INVEST
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
MANAGEMENTD3 SARL

 RUE IBN KATIR RESIDENCE
 BEETHOVEN 1 1ER ETAGE
 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC
TIGHIDUINE INVEST شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي شارع ابن 
كثير إقامة بتهففن 1 رقم 15 طنجة 

90000 طنجة املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

105243
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   14
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
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عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TIGHIDUINE INVEST

اإلنعاش   : غرض الشركة بإ جاز 

الع اري.

عنفان امل ر االجتماعي : شارع ابن 
طنجة   15 رقم   1 كثير إقامة بتهففن 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد نفرع عبد هللا :  300 حصة 

ب امة 30.000 درهم للحصة .

 200   : الساد  بن شالل أسماء 

حصة ب امة 20.000 درهم للحصة .

الساد  نفرع رميساء :  100 حصة 

ب امة 10.000 درهم للحصة .

الساد نفرع أبف بكر :  100 حصة 

ب امة 10.000 درهم للحصة .

حصة   100   : نفرععمر  الساد 

ب امة 10.000 درهم للحصة .

 100   : أمين  الساد نفرع محمد 

حصة ب امة 10.000 درهم للحصة .

الساد  نفرع هدا ة :  100 حصة 

ب امة 10.000 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  هللا  عبد  نفرع  الساد 
  2 رقم   8 زن ة  لدغين  جبل  شارع 

93000 لطفان املغرب.

أسماء  شالل  بن  الساد  

 8 شارع جبل لدغين زن ة  عنفانه ا) 
رقم 2  93000 لطفان املغرب.

عنفانه ا)  رميساء  نفرع  الساد  
  2 رقم   8 زن ة  لدغين  جبل  شارع 

93000 لطفان املغرب.

عنفانه ا)  بكر  أبف  نفرع  الساد 
  2 رقم   8 زن ة  لدغين  جبل  شارع 

93000 لطفان املغرب.

شارع  عنفانه ا)  نفرععمر  الساد 
 93000   2 رقم   8 جبل لدغين زن ة 

لطفان املغرب.

الساد نفرع محمد أمين عنفانه ا) 

  2 رقم   8 زن ة  لدغين  جبل  شارع 

93000 لطفان املغرب.

عنفانه ا)  هدا ة  نفرع  الساد  

  2 رقم   8 زن ة  لدغين  جبل  شارع 

93000 لطفان املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  هللا  عبد  نفرع  الساد 

  2 رقم   8 زن ة  لدغين  جبل  شارع 

93000 لطفان املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

09  فناف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 231637.

267I

MANAGEMENTD3 SARL

SOMA INVEST
إعالن متعدد ال رارات

MANAGEMENTD3 SARL

 RUE IBN KATIR RESIDENCE

 BEETHOVEN 1 1ER ETAGE

 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC

SOMA INVEST »شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد «

ععنفان م رها االجتماعي: طريق 

الرباط املنطفة الصناعاة اكزنا ة  - 

90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد ال رارات«

رقم الت ااد في السجل التجاري: 

.46439

بم ت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 09  فناف 2017

لم الخاد ال رارات التالاة: 

قرار رقم 1: الذي  نص على ما لي: 

 250 العماري سعاد  لففيت الساد  

الساد   لفائد   اجتماعاة   حصة 

العماري محمد.

قرار رقم 1: الذي  نص على ما لي: 

لففيت الساد  العماري عبد الحكام 

250 حصة اجتماعاة  لفائد  الساد  

العماري محمد.

قرار رقم 1: الذي  نص على ما لي: 
 250 نبال  العماري  الساد  لففيت 
الساد   لفائد   اجتماعاة   حصة 

العماري محمد.
قرار رقم 2: الذي  نص على ما لي: 
لم تعاين مسير جد د للشركة الساد 
لبعا  عحاد  كمسير  محمد  العماري 

إلقالة الساد العماري سعاد
على  الذي  نص   :3 رقم  قرار 
ال انفني  الشكل  لحفيل  لم  ما لي: 
»شركة دات املسؤعلاة  للشركة من 
املحدعد « إلى »شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد
علبعا لذلك لم تعد ل م تضاات 

النظام األسا�ضي التالاة: 
الذي  نص على   :7 ع   6 بند رقم 
ما لي: 1000 حصة إجتماعاة لفائد  

الساد العماري محمد
على  الذي  نص   :15 رقم  بند 
العماري محمد مسير  الساد  ما لي: 

عحاد للشركة
بند رقم 2: الذي  نص على ما لي: 
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
نفنبر   28 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2017 لحت رقم 197841.

268I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

OMARED
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

حل شركة
FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
62 شارع سادي عبد الرحمان ، 
20200، الدار الباضاء املغرب

OMARED شركة دات املسؤعلاة 
املحدعد  في طفر التصفاة)

ععنفان م رها اإلجتماعي 56 شارع 
مفالي  فسف الطابق الثالث ش ة 
رقم 14 الدار الباضاء 27000 الدار 

الباضاء املغرب.
حل شركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 
.444723

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ل رر حل   2020 01  فناف  املؤرخ في 

املحدعد   املسؤعلاة  دات  شركة 

 10.000 مبلغ رأسمالها    OMARED

 56 اإلجتماعي  درهم ععنفان م رها 

الثالث  شارع مفالي  فسف الطابق 

الدار الباضاء 27000   14 ش ة رقم 

الدار الباضاء املغرب نتاجة ل : عدم 

ععجفد  االجتماعي،  الغرض  لح اق 

صعفبات النطالق املشرعع..

ع حدد م ر التصفاة ب 56 شارع 

الثالث ش ة  الطابق  مفالي  فسف 
الدار   27000 الدر الباضاء   14 رقم 

الباضاء املغرب. 

ع عين:

ع  بفصفاحة  عمر   الساد  ) 

بني   5 رقم  الفتو  لجزئة  عنفانه ا) 

املغرب  املحمد ة   28815  خلف  

كمصفي   ) للشركة.

ععند اإلقتضاء الحدعد املفرعضة 

محل  لهم  املخفلة  الصالحاات  على 

ع  الع فد  لبلاغ  محل  ع  املخابر  

الفثائق املتعل ة بالتصفاة : 56 شارع 

الثالث ش ة  الطابق  مفالي  فسف 
رقم 14 الدار الباضاء.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 12 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735716.

269I

عادل الزماتة - محاسب-

SMBTT
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

عادل الزماتة - محاسب-

250 حي االدارسة بلفك 2 لاز  ، 

35000، لاز  املغرب

SMBTT شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي 10 الزاعية 

الدرقاعية لاز  العلاا  - 35010 لاز  

املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
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رقم الت ااد في السجل التجاري : 

5325

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  

لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   24

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SMBTT

 TRAVAUX : غرض الشركة بإ جاز

 DIVERS OU CONSTRUCTION

.(ENTREPRENEUR DE

عنفان امل ر االجتماعي : 10 الزاعية 

لاز    35010  - الدرقاعية لاز  العلاا  

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : بفرزيز  محمد  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  بفرزيز  محمد  الساد 

 35000  36 دعار املخزن املصلى رقم 

لاز  املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  بفرزيز  محمد  الساد 

 35000  36 دعار املخزن املصلى رقم 

لاز  املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

مارس   24 بتاريخ  بتاز    االبتدائاة 

2020 لحت رقم 213/2020.

270I

FIDUNIVERSEL

باي كلوتينغ
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

FIDUNIVERSEL
 AVENUE HASSAN SEGHIR 33

 CASABLANCA، 20030،
CASABLANCA MAROC

باي كلفلينغ شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 26شارع 
مرس سلطان طابق1 رقم 3 - 
20700  الدارالباضاء املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
461421

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   20
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
باي   : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كلفلينغ.
 ، مالبس   : غرض الشركة بإ جاز 
منشأ  صناعاة لتصناع  احتالل ما 

ال   ل عن عشر  عمال).
26شارع   : عنفان امل ر االجتماعي 
مرس سلطان طابق1 رقم 3 - 20700  

الدارالباضاء املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 1.000   : الساد امحمد بفهراع  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
 1000  : الساد امحمد بفهراع    

ب امة 100 درهم.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد امحمد بفهراع  عنفانه ا) 
ج  ق   33 رقم   41 زن ة  خالد  درب 

الدارالباضاء   20700 الدارالباضاء 

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد امحمد بفهراع  عنفانه ا) 
ج  ق   33 رقم   41 زن ة  خالد  درب 

الدارالباضاء   20700 الدارالباضاء 

املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 10 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735522.

271I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

CATIMIMI CONSEIL
إعالن متعدد ال رارات

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

62 شارع سادي عبد الرحمان ، 

20200، الدار الباضاء املغرب

CATIMIMI CONSEIL »شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد «

ععنفان م رها االجتماعي: حي 
راسين، ملت ى زن ة علي عبد الرزاق 

ع شارع بئر آنزران  - - الدار الباضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد ال رارات«
رقم الت ااد في السجل التجاري: 

.120945

بم ت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 05 مارس 2020

لم الخاد ال رارات التالاة: 

قرار رقم 1: الذي  نص على ما لي: 

استمرار نشاط الشركة

علبعا لذلك لم تعد ل م تضاات 

النظام األسا�ضي التالاة: 

بند رقم -: الذي  نص على ما لي: 

لم  كن هناك أي تغاير في بنفد النظام 

األسا�ضي

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 12 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735718.

272I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

LE PONT DU PARADIS
إعالن متعدد ال رارات

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
62 شارع سادي عبد الرحمان ، 
20200، الدار الباضاء املغرب

LE PONT DU PARADIS »شركة 
دات املسؤعلاة املحدعد «

 339 االجتماعي:  م رها  ععنفان 
الدار   -  - لجزئة لانا سادي معرعف 

الباضاء املغرب.
»إعالن متعدد ال رارات«

رقم الت ااد في السجل التجاري: 
.113851

بم ت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 30 مارس 2020

لم الخاد ال رارات التالاة: 
قرار رقم 1: الذي  نص على ما لي: 

استمرار نشاط الشركة
علبعا لذلك لم تعد ل م تضاات 

النظام األسا�ضي التالاة: 
بند رقم -: الذي  نص على ما لي: 
لم  كن هناك أي تغاير في بنفد النظام 

األسا�ضي
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 15 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735817.

273I

BURO SUPPLY STORE

 BSS«  BURO SUPPLY
»STORE

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
لأسيس شركة

BURO SUPPLY STORE
 BD MOHAMED V, HAY AL

 ALAOUIYINE, N° 25, APPT N°
 3, 2e étage,. Temara - Maroc،

11000، سال املغرب
  »BSS«  BURO SUPPLY STORE

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس، حي العلفيين، رقم 
25، ش ة رقم 3، طابق 2 - لمار  - 

12000 لمار  املغرب



6835 الجريدة الرسميةعدد 5618 - 9 دع ال عد  1441  فالو  فلاف 2020) 

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

129845

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   12

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

  BSS«  : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

. »BURO SUPPLY STORE

عراقة ع   : غرض الشركة بإ جاز 

اللفازم املكتباة.

شارع   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
رقم  العلفيين،  حي  الخامس،  محمد 

 - لمار    -  2 طابق   ،3 ش ة رقم   ،25

12000 لمار  املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد عبداالله الصنهاجي :  500 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

حصة   500   : الساد انفار مغز  

ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الصنهاجي  عبداالله  الساد 

عمار    02 الناصر  اقامة  عنفانه ا) 

03 الش ة 16 سادي مف�ضى  11060 

سال اململكة املغرباة.

الساد انفار مغز  عنفانه ا) اقامة 

لجزئة   18 ش ة  ف  عمار    3 غاثة 

اململكة  سال   11160 حجي   سعاد 

املغرباة.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الصنهاجي  عبداالله  الساد 

عمار    02 الناصر  اقامة  عنفانه ا) 

03 الش ة 16 سادي مف�ضى  11060 

سال اململكة املغرباة.

الساد انفار مغز  عنفانه ا) اقامة 

لجزئة   18 ش ة  ف  عمار    3 غاثة 

اململكة  سال   11160 حجي   سعاد 

املغرباة

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

10  فناف  بتاريخ  بتمار    االبتدائاة 

2020 لحت رقم 433.

274I

Audimi

CHAIMAA-LANDESTH 
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

Audimi

 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،

Casablanca maroc

 CHAIMAA-LANDESTH  شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي شارع 
رحال املسكاني، برج الااقفت، عمار  

ب، الطابق الثاني، مكتب رقم 4 - 

20000  الدار الباضاء املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

461665

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   29

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CHAIMAA-LANDESTH

مركز   -  : بإ جاز  الشركة  غرض 

التجمال عالعنا ة بالجسم.

الخدمات  جماع  عام،  عبشكل   -

عجماع العملاات املن فلة أع الع ارية 

املالاة  أع  التجارية  أع  الصناعاة  أع 

التي قد لتعلق بشكل مباشر أع غير 

مباشر بهذا الغرض أع الذي قد يسهل 

لح ا ه أع لطفيره.

شارع   : االجتماعي  امل ر  .عنفان 
رحال املسكاني، برج الااقفت، عمار  

 -  4 رقم  مكتب  الثاني،  الطابق  ب، 

20000  الدار الباضاء املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

:  500 حصة  الساد  رلبي ا مان 

ب امة 100 درهم للحصة .

الساد  رلبي اسماء :  500 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  ا مان  رلبي  الساد  
رقم  بفافي،  زن ة محمد   ،02 جمالة 

الدار الباضاء   20000  ، ق ج   ،121

املغرب.

عنفانه ا)  اسماء  رلبي  الساد  

121 شارع دكتفر مالزم بفافي، جمالة 

الباضاء  الدار   20000 ج،   ،ق   2

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  اسماء  رلبي  الساد  

121 شارع دكتفر مالزم بفافي، جمالة 

2 ،ق ج  20000 الدار الباضاء املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 15 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735794.

275I

Audimi

GREEN POWER LAND
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

Audimi

 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،

Casablanca maroc

GREEN POWER LAND  شركة 

دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي شارع 
رحال املسكاني، برج الااقفت، عمار  
ب، الطابق الثاني، مكتب رقم 4 - 

20000  الدار الباضاء  املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
461525

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   13
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GREEN POWER LAND
غرض   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب عفي الخارج:
لصناع عاستيراد علركاب عباع    -

معدات الطاقة الصناعاة،
- الهندسة املاكاناكاة، 

جماع العملاات   ، عبشكل عام   -
أع  الع ارية  أع  املن فلة  أع  التجارية 
بشكل مباشر بأحد  املالاة املتعل ة  
أع التي قد   ، املذكفر  أعاله  األشااء 

تعزز لطفير الشركة،
شارع   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
رحال املسكاني، برج الااقفت، عمار  
 -  4 رقم  مكتب  الثاني،  الطابق  ب، 

20000  الدار الباضاء  املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
الساد عمر جناح  :  1.000 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
عنفانه ا)  جناح   عمر  الساد 
لجزئة منظرعنا ، زن ة 24 ، رقم 102 
 20000   ، عين الشق   ،  2 طابق    ،

الدار الباضاء املغرب.
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عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  جناح   عمر  الساد 
لجزئة منظرعنا ، زن ة 24 ، رقم 102 

،  طابق 2 ، عين الشق ، 20000 الدار 

الباضاء املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 15 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735813.

276I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

GLS SERVICE
إعالن متعدد ال رارات

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

62 شارع سادي عبد الرحمان ، 

20200، الدار الباضاء املغرب

دات  »شركة     GLS SERVICE

املسؤعلاة املحدعد «

 164 االجتماعي:   ععنفان م رها 

 26 ش ة  عائشة  بن  السفير  شارع 

الباضاء  الدار   -  - الثالث   الطابق 

املغرب.

»إعالن متعدد ال رارات«

رقم الت ااد في السجل التجاري: 

.268675

بم ت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 17 مارس 2020

لم الخاد ال رارات التالاة: 

قرار رقم 1: الذي  نص على ما لي: 

املصادقة على الحسابات

قرار رقم 2: الذي  نص على ما لي: 

استمرار نشاط الشركة

علبعا لذلك لم تعد ل م تضاات 

النظام األسا�ضي التالاة: 

بند رقم -: الذي  نص على ما لي: 

لم  كن هناك أي تغاير في بنفد النظام 

األسا�ضي

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 12 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735715.

277I

 GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

succursale KSAR EL KEBIR

DANA FLEX
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE
 COMPETENCE succursale KSAR

EL KEBIR
 ROUTE DE LARACHE IMM
 BOUAABID 1ER ETAGE N°1

 KSAR EL KEBIR، 92150، KSAR
EL KEBIR maroc

Dana Flex شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي شارع 
ابن الخطاب رقم 25 الطابق 2  - 

92000 العرائش املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
4561

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2019 مارس   13
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 Dana  : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

.Flex
باع   -  : بإ جاز  الشركة  غرض 

األثاث عجماع التجهيزات املنزلاة.
انفاع  جماع  علصد ر  استيراد   -

التجهيزات املنزلاة..
عنفان امل ر االجتماعي : شارع ابن 
الخطاب رقم 25 الطابق 2  - 92000 

العرائش املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 1.000   : بفزيد  محمد  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  
عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد محمد بفزيد عنفانه ا) حي 
األندلس مجمفعة أ زن ة 15 رقم 99 

92150 ال صر الكبير املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد محمد بفزيد عنفانه ا) حي 
األندلس مجمفعة أ زن ة 15 رقم 99 

92150 ال صر الكبير املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
االبتدائاة بالعرائش  بتاريخ 15 مارس 

2019 لحت رقم 175.

278I

karama conseil

  STE LEY EQUIPEMENT
SARL AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد
لأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الش ة رقم 1 زن ة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الش ة رقم 1 زن ة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب
 STE LEY EQUIPEMENT  SARL
AU شركة دات مسؤعلاة محدعد  

دات الشريك الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي 14 اعالد 
الطاب العلاا طريق املطار فاس - 

30000 فاس املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
62785

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 03  فناف 
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LEY EQUIPEMENT  SARL AU
غرض الشركة بإ جاز : م اعلة في 
بائع مفاد  االعمال املختلفة ع البناء- 

البناء بالت سياط-املتاجر .
اعالد   14  : عنفان امل ر االجتماعي 
 - فاس  املطار  طريق  العلاا  الطاب 

30000 فاس املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99سنة سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 1.000   : الساد الرا�ضي ادريس 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  

عصفات عمفاطن الشركاء :
الساد الرا�ضي ادريس عنفانه ا) 
32 زن ة 1 حي الحسني بن دباب فاس 

30000 فاس املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد الرا�ضي ادريس عنفانه ا) 
32 زن ة 1 حي الحسني بن دباب فاس 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
12  فناف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 1315/2020.

279I

KHM CONSULTING

LLD CARS
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

قفل التصفاة
KHM CONSULTING

1 زن ة  ا ت  باعمران املمر ب 
الطابق االعل  الرقم 106 ل اطع 
شارع محمد الخامس ع امل اعمة ، 

20050، الدار الباضاء املغرب
LLD CARS شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي : 251 
شارع ابراهام الرعداني  الطابق 

2 املكتب رقم 10 الدار الباضاء  - 
28800 الدار الباضاء املغرب.
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قفل التصفاة
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

.427847
بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 30 دجنبر 2019 ل رر حل 
املسؤعلاة  دات  شركة   LLD CARS
 100.000 رأسمالها  مبلغ  املحدعد  
درهم ععنفان م رها اإلجتماعي 251 
 2 الطابق  الرعداني   ابراهام  شارع 
 - الباضاء   الدار   10 رقم  املكتب 
الدار الباضاء املغرب نتاجة   28800

النعدام النشاط.
ع عين:

ع  مفتاح  الساد  )  فسف  
سادي  بفعزيز  اعالد  دعار  عنفانه ا) 
حجاج عاد حصار  لاط ملال 29640 
كمصفي   )  املغرب  الباضاء  الدار 

للشركة.
ع قد لم انع اد الجمعاة الختاماة 
 251 عفي   2019 دجنبر   30 بتاريخ 
 2 الطابق  الرعداني   ابراهام  شارع 
 - الباضاء   الدار   10 رقم  املكتب 

28800 الدار الباضاء املغرب.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 12 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735685.

280I

FHF

QUINTESSIA
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
FHF

 N°249 Bd Yacoub El Mansour
 Bureau 6 ، 0، Casablanca

MAROC
QUINTESSIA شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي 202 شارع 
عبداملفمن رقم 5 الطابق السفلي - . 

الدار الباضاء املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

461833

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 05  فناف 
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.QUINTESSIA
: • استيراد  غرض الشركة بإ جاز 
علصد ر علجار  جماع أنفاع البضائع،
علأجير  عباع  علصد ر  استيراد   •
املعدات عاألجهز  الطباة عالصحاة ،

علأجير  عباع  علصد ر  استيراد   •
املعدات الكهربائاة ،

عتسفيق  علصد ر  استيراد   •
املنتجات الزراعاة عالغذائاة.

عنفان امل ر االجتماعي : 202 شارع 
5 الطابق السفلي - .  عبداملفمن رقم 

الدار الباضاء املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كالتالي:
  : لحري�ضي  لطفي  محمد  الساد 
500 حصة ب امة 100 درهم للحصة
  : املدغري  العلفي  لبابة  الساد  
500 حصة ب امة 100 درهم للحصة
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
لحري�ضي  لطفي  محمد  الساد 
عنفانه ا) 90 شارع الجيرعند الطابق 

1 الش ة 5  . الدار الباضاء املغرب.
املدغري  العلفي  لبابة  الساد  
اقامة االست رار عمار  س  عنفانه ا) 
الدار   . الخاام  شارع عمر   16 ش ة 

الباضاء املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
لحري�ضي  لطفي  محمد  الساد 
عنفانه ا) 90 شارع الجيرعند الطابق 

1 الش ة 5  . الدار الباضاء املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 16 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735958.
281I

zarkal & associés

TIJARA HOLDING
إعالن متعدد ال رارات

لجار  هفلدنغ ش . م
رأسمالها 000 592 36  درهم
 les امل ر الرئي�ضي : 19، زن ة

tuileries، الطابق 4 املعاريف الدار 
الباضاء

السجل التجاري 313277
- لجد د مهام متصرفي الشركة 

قرر الجمع العام العادي للشركة 
املنع د بتاريخ 22 ما ف 2020 ما  لي : 

لجد د مهام متصرفي   -
الشركة ملد  6 سنفات : الساد عز 
الد ن الحري�ضي، عالساد  فريد  
الحري�ضي ع الساد حسن الحري�ضي 

عالساد  آساة الحري�ضي  
ادار   مجلس  محضر  عبم تضضى 
ما ف   22 بتاريخ  املنع د  الشركة 

2020 ل رر ما  لي : 
الد ن  عز  الساد  مهام  لجد د   -

الحري�ضي كرئيس ملجلس االدار 
فريد   الساد   مهام  لجد د   -
الحري�ضي كنائبة رئيس مجلس االدار 
حسن  الساد  مهام  لجد د   -
الحري�ضي  آساة  عالساد   الحري�ضي  

كمد رين عامين منتدبين.
بكتابة  ال انفني  اال داع  لم  ل د 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 2020 12  فناف  بتاريخ  الباضاء، 

لحت رقم 735698. 

282I

LMT AUDITING

AL & BZ MULTISERVICES
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC

 AL & BZ MULTISERVICES
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي زن ة 

سفماة إقامة شهرزاد 3 الطابق 5 

بالمي - 20000 الدار الباضاء املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

461509

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   10

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 AL &  : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

.BZ MULTISERVICES

ساند ك   : غرض الشركة بإ جاز 

محترف

تساير امللكاة املشتركاة
زن ة   : االجتماعي  امل ر  .عنفان 

 5 الطابق   3 إقامة شهرزاد  سفماة 

بالمي - 20000 الدار الباضاء املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

  AL & BZ IMMOBILIER الشركة

درهم   100 ب امة  حصة   :  1.000

للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

  AL & BZ IMMOBILIER الشركة
عنفانه ا) زن ة سفماة إقامة شهرزاد 

الدار   20000 بالمي   5 الطابق   3

الباضاء املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد إبراهام البز في عنفانه ا) 

الحق  عبد  ممر  لانشامار  لجزئة   4

الدار   20000 املعاريف  ال دميري 

الباضاء املغرب.
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باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 11 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735632.
283I

ste imtiyaz conseils sarl

MANAZIL TIKA
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

قفل التصفاة
ste imtiyaz conseils sarl

1 زن ة العرباة السعفد ة الطابق 
االعل ث ة رقم 5 املد نة الجد د  

فاس ، 30000، فاس املغرب
MANAZIL TIKA شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي : حي كريفع 
بلفك ب زن ة 1 رقم 1 زعاغة العلاا 

فاس - 30000 فاس املغرب.
قفل التصفاة

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
.47197

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ل رر   2020 أبريل   22 في  املؤرخ 
دات  شركة   MANAZIL TIKA حل 
رأسمالها  مبلغ  املحدعد   املسؤعلاة 
م رها  ععنفان  درهم   100.000
زن ة  بلفك ب  اإلجتماعي حي كريفع 
1 رقم 1 زعاغة العلاا فاس - 30000 
نشاط  لتفقف  نتاجة  املغرب  فاس 

الشركة.
ع عين:

الساد  ) عزيز  كمال ع عنفانه ا) 
شارع بيرعت فاال 28  لجزئة الزيتفن 
الزهفر 2 فاس 30000 فاس املغرب 

كمصفي   ) للشركة.
ع  االله  عبد  ا دار    الساد  ) 
اسباناا   19001 اسباناا  عنفانه ا) 

اسباناا كمصفي   ) للشركة.
ع قد لم انع اد الجمعاة الختاماة 
بتاريخ 22 أبريل 2020 عفي حي كريفع 
زعاغة العلاا   1 رقم   1 بلفك ب زن ة 

فاس - 30000 فاس املغرب.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
12  فناف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 1331.
284I

مستامنة شامة

RIF SOL AOURAGH
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسير  رقم 142 الطابق االعل 

الناظفر شارع املسير  رقم 142 

الطابق االعل الناظفر، 62000، 

الناظفر املغرب

RIF SOL AOURAGH شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي حي 

عاريض بلفك 3 رقم 557 - الناظفر - 

62000 الناظفر املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

19947

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   16

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 RIF  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOL AOURAGH

مصنع   : بإ جاز  الشركة  غرض 

صناعة الخزف

االستيراد عالتصد ر

أعمال مختلفة - الخرسانة اللانة 

الخرسانة  ع  الصناعاة  الخرسانة   -

املطبفعة.

حي   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
الناظفر   -  557 رقم   3 عاريض بلفك 

- 62000 الناظفر املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد نفر الد ن اعراغ :  60.000 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

الساد  الهام ال ال�ضي :  40.000 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

 600  : اعراغ  الد ن  نفر  الساد   
ب امة 100 درهم.

 400  : ال ال�ضي  الهام  الساد  
ب امة 100 درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   
عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد نفر الد ن اعراغ عنفانه ا) 
 -  5 رقم  طريس  الخالق  عبد  شارع 

الناظفر 62000 الناظفر املغرب.
الساد  الهام ال ال�ضي عنفانه ا) 
 -  5 رقم  طريس  الخالق  عبد  شارع 

الناظفر 62000 الناظفر املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد نفر الد ن اعراغ عنفانه ا) 
 -  5 رقم  طريس  الخالق  عبد  شارع 

الناظفر 62000 الناظفر املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
االبتدائاة بالناضفر  بتاريخ 04  فناف 

2020 لحت رقم 476.
285I

brahmy sakane

brahmy sakane
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لحفيل الشكل ال انفني للشركة

brahmy sakane
 lotissement Ennour, groupe A
 n° 46 sidi othmane Casablanca

، 20700، Casablanca Maroc
brahmy sakane شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 
الفحاد

ععنفان م رها االجتماعي 
 lotissement Ennour, groupe A

 n° 46 sidi othmane Casablanca -
. 20700 Casablanca

لحفيل الشكل ال انفني للشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.10233
بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 19 مارس 2020 لم لحفيل 
الشكل ال انفني للشركة من »شركة 
دات مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 
»شركة دات املسؤعلاة  إلى  الفحاد« 

املحدعد «.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 15 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735901.

286I

املركز الجهفي لالستثمار لجهة درعة لافااللت ملح ة 

عرزازات

 STE EXOTIC DESERT 
 MOROCCO TOURS SARL
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

املركز الجهفي لالستثمار لجهة درعة 
لافااللت ملح ة عرزازات

شارع مفالي رشاد عمار  دادس 
الطابق االعل عرزازات، 45000، 

عرزازات املغرب
 STE EXOTIC DESERT 

 « MOROCCO TOURS SARL
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي دعار اجمف 
ا ت عالل  - 47723  زاكفر  املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

3165
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   20
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 STE   : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 
 EXOTIC DESERT MOROCCO

.« TOURS SARL
الن ل   *  : بإ جاز  غرض الشركة 

السااحي .
عنفان امل ر االجتماعي : دعار اجمف 

ا ت عالل  - 47723  زاكفر  املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
الساد حسن عميري  :  500 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .
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الساد اباسف محمد :  500 حصة 
ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -
عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  عميري   الساد حسن 
دعار اجمف ا ت عالل  47723  زاكفر  

املغرب.
عنفانه ا)  محمد  اباسف  الساد 
الشمالاة  الجد د   لكمي  دعار 

لرماكت 45000 عرزازات املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  عميري   الساد حسن 
دعار اجمف ا ت عالل  47723  زاكفر  

املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
مارس   11 بتاريخ  االبتدائاة بزاكفر   

2020 لحت رقم -.
287I

املركز الجهفي لالستثمار لجهة درعة لافااللت ملح ة 

عرزازات

 STE GOLDEN A.M.J 
SARL AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد
لأسيس شركة

املركز الجهفي لالستثمار لجهة درعة 
لافااللت ملح ة عرزازات

شارع مفالي رشاد عمار  دادس 
الطابق االعل عرزازات، 45000، 

عرزازات املغرب
 STE GOLDEN A.M.J SARL AU «
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي رقم 638 
لجزئة االطلس  - 45000 عرزازات 

املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
10813

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   13
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 STE  «  : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

.GOLDEN A.M.J SARL AU

البناء   *  : بإ جاز  الشركة  غرض 

عاالشغال املختلفة 
*زرع عصاانة الحدائق عالطرق 

* املساعمة 

عنفان امل ر االجتماعي : رقم 638 

عرزازات   45000  - االطلس   لجزئة 

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد  مستعد ماجد   :  1.000 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد  مستعد ماجد   عنفانه ا) 

 45000 االطلس   لجزئة   638 رقم 

عرزازات املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد  مستعد ماجد   عنفانه ا) 

 45000 االطلس   لجزئة   638 رقم 

عرزازات املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

االبتدائاة بفرزازات  بتاريخ 15  فناف 

2020 لحت رقم -.

288I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

PESCARIA SARL
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET

RÉVISION COMPTABLE

 IMM GHA 6ème étage, bureau

 n°43 centrak park

 Mohammedia ، 28810،
Mohammedia maroc

Pescaria SARL شركة دات 
املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي الدعر 
السادس مبنى املجمفعة - أ رقم 43 
سنترال بارك - املحمد ة - 28810 

املحمد ة املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

25441
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   28
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Pescaria SARL
الغرض   : بإ جاز  الشركة  غرض 
مهنة  ممارسة  هف  الشركة  من 
األسماك  علجار    ، األسماك  لجار 

عاملأكفالت البحرية.
عال شريات  األسماك  لجار  
عالرخفيات عجماع املأكفالت البحرية 

األخرى ؛
عال شريات  األسماك  لحضير 
عاملحار عاألطعمة البحرية عالرخفيات 
أع  الطازجة  الصدفتين  عدعات 

املجمد  ؛
لألفراد  البحرية  املأكفالت  باع 
 ، ماركت  السفبر  عاملهناين  محالت 
صناعة األغذ ة ، ....) علنفاذ عملاات 
لجهيز األسماك  اململحة ، املحففظة 

ع ل د م أطباق الطعام..
الدعر   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 43 أ رقم   - السادس مبنى املجمفعة 
 28810  - املحمد ة   - بارك  سنترال 

املحمد ة املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 RIBEIRO GASPAR الساد 

 BORGES PAULO JOSE  :  500

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

 OTHMAN AL HARRAK الساد

درهم   100 ب امة  حصة   :  500

للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

 OTHMAN AL HARRAK الساد

   LOT LA SIESTA NR 292 (عنفانه ا

20800 املحمد ة املغرب.

 RIBEIRO GASPAR الساد 

عنفانه ا)   BORGES PAULO JOSE

 APPT 4  LA SIESTA  20800   292

املحمد ة املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

 OTHMAN AL HARRAK الساد

 LOT LA SIESTA NR 292 (عنفانه ا

20800 املحمد ة املغرب

 RIBEIRO GASPAR الساد 

عنفانه ا)   BORGES PAULO JOSE

 APPT 4  LA SIESTA  20800   292

املحمد ة املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

االبتدائاة باملحمد ة  بتاريخ 08  فناف 

2020 لحت رقم 641.

289I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

TOURING TOUR
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

TOURING TOUR شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد
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ععنفان م رها اإلجتماعي رقم 278 
حي ال دس شارع عالل ابن عبد هللا 
عيسالن . - 50080 مكناس املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
49721

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   13
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOURING TOUR
-ن ل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

املستخدمين لحساب الغير
-أشغال مختلفة.

عنفان امل ر االجتماعي : رقم 278 
حي ال دس شارع عالل ابن عبد هللا 

عيسالن . - 50080 مكناس املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 1.000   : محمد  الشهاد  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
عنفانه ا)  محمد  الشهاد  الساد 
عمار  سين ش ة   2 اقامة د ار املنزه 
مكناس   50000 مكناس  ج  م   19

املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  محمد  الشهاد  الساد 
عمار  سين ش ة   2 اقامة د ار املنزه 
مكناس   50000 مكناس  ج  م   19

املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
01  فناف  بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 لحت رقم 1434.
290I

socomif sarl

TAZZIT TRANS SARL AU
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة
socomif sarl

زن ة محمد الحصالي عمار  35 ش ة 
رقم 2 ، 14005، ال ناطر  املغرب

TAZZIT TRANS SARL AU شركة 
دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي حي شباب 
زن ة 98 رقم 3  - 14000 ال ناطر   

املغرب 
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
54735

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   14
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAZZIT TRANS SARL AU
ن ل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

املستخدمين.
عنفان امل ر االجتماعي : حي شباب 
ال ناطر     14000  -   3 رقم   98 زن ة 

املغرب .
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 1.000   : لزيت   محسن  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
عنفانه ا)  لزيت  محسن  الساد 
 14000   3 98 رقم  حي الشباب زن ة 

ال ناطر   املغرب .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء 

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  لزيت  محسن  الساد 
 14000   3 98 رقم  حي الشباب زن ة 

ال ناطر   املغرب 

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

االبتدائاة بال ناطر   بتاريخ 15  فناف 

2020 لحت رقم 74736.

291I

JURISMAG SARL

TARGHI SAKAN SARL AU
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen , Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

 TARGHI SAKAN SARL AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي مركز 

املارينا، الطابق 4، املكتب رقم 26، 
زاعية شارع الزرقطفني عشارع محمد 

بن عبد هللا - 20000 الدار الباضاء 

املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

426891

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2019 فبرا ر   08

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TARGHI SAKAN SARL AU

مجال   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الع ارات.

مركز   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

 ،26 املكتب رقم   ،4 الطابق  املارينا، 

زاعية شارع الزرقطفني عشارع محمد 

الدار الباضاء   20000 - بن عبد هللا 

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : الترغي  سعاد  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

 1000  : الترغي  سعاد  الساد 

ب امة 100 درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  الترغي  سعاد  الساد 

الباضاء  الدار   2000 الباضاء  الدار 

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  الترغي  سعاد  الساد 

الباضاء  الدار   2000 الباضاء  الدار 

املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 05 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

مارس 2019 لحت رقم 00695224.

292I

FINGEST CONSEIL SARL

DOQ BROAST
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL

الحي الصناعي لجزئة املساررقم 

1369 مكتب 1 مراكش ، 40000، 

مراكش املغرب

DOQ BROAST شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد
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ععنفان م رها اإلجتماعي الفحد  

الثاناة بلفك 32 رقم 452 الداعد ات 

مراكش  ُّ 40000  مراكش املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

93187

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2018 دجنبر   11

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 DOQ : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

.BROAST

غرض الشركة بإ جاز : مطعم.

الفحد    : امل ر االجتماعي  عنفان 
الثاناة بلفك 32 رقم 452 الداعد ات 

مراكش  ُّ 40000  مراكش املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : لخفيت  خالد  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  لخفيت  خالد  الساد 

ش سلطانة قصر االمير عبد العزيز 

املد نة املنفر  م ع س . املد نة املنفر  

م ع س.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  لخفيت  خالد  الساد 

ش سلطانة قصر االمير عبد العزيز 

املد نة املنفر  م ع س . املد نة املنفر  

م ع س

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

03  نا ر  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2019 لحت رقم 101464.

293I

karama conseil

STE DH AGRI SARL AU
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الش ة رقم 1 زن ة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الش ة رقم 1 زن ة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب

STE DH AGRI SARL AU شركة 

دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 61 محل 3 

بلفك  ك2 لجزئة الحد  ة عاد فاس 

فاس - 30000 فاس املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

62793

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 08  فناف 

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DH AGRI SARL AU

 : بإ جاز  الشركة  غرض 

ال جارية  العملاات  الدار   م اعل 

الخدمة  اع  الزراعاة  اع  اعالصناعاة 

املدناة اع العسكرية.

61 محل   : عنفان امل ر االجتماعي 

عاد  الحد  ة  لجزئة  ك2  بلفك    3

فاس فاس - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99سنة سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

محمد  الحااني  دهبان  الساد 
درهم   100 ب امة  حصة   1.000   :

للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
محمد  الحااني  دهبان  الساد 
اقامة   2 زن ة   13 الش ة  عنفانه ا) 
رحمة حي سادي الهادي زعاغة فاس 

30000 فاس املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
محمد  الحااني  دهبان  الساد 
اقامة   2 زن ة   13 الش ة  عنفانه ا) 
رحمة حي سادي الهادي زعاغة فاس 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
15  فناف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 1323/2020.
294I

karama conseil

STE DOWTEEL SARL AU
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الش ة رقم 1 زن ة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الش ة رقم 1 زن ة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب
STE DOWTEEL SARL AU شركة 

دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 61 محل 3 
بلفك  ك2 لجزئة الحد  ة عاد فاس 

فاس - 30000 فاس املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
62803

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   26
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOWTEEL SARL AU
 : بإ جاز  الشركة  غرض 
ال جارية  العملاات  الدار   م اعل 
الخدمة  اع  الزراعاة  اع  اعالصناعاة 

املدناة اع العسكرية.
61 محل   : عنفان امل ر االجتماعي 
عاد  الحد  ة  لجزئة  ك2  بلفك    3

فاس فاس - 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99سنة سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
الساد طارق بن محمد بن عبد 
هللا ال حطاني :  1.000 حصة ب امة 

100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  

عصفات عمفاطن الشركاء :
الساد طارق بن محمد بن عبد 
فاس  عنفانه ا)  ال حطاني  هللا 

30000 فاس املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد طارق بن محمد بن عبد 
فاس  عنفانه ا)  ال حطاني  هللا 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
16  فناف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 1330/2020.

295I

FAD CONSULTING

PBA IMMOBILIER SARL AU
إعالن متعدد ال رارات

FAD CONSULTING
  rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,
  Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d'El  Jadida, Hay Hassani ،
20200، Casablanca MAROC
 PBA IMMOBILIER SARL AU
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شركة دات املسؤعلاة املحدعد  دات 

الشريك الفحاد«

ععنفان م رها االجتماعي: 119،  

شارع عبد املفمن، ش ة رقم 30، 

الطابق الرابع،  الدار لباضاء. - 

20100 الدارالباضاء املغرب.

»إعالن متعدد ال رارات«

رقم الت ااد في السجل التجاري: 

.449609

بم ت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 28 ماي 2020

لم الخاد ال رارات التالاة: 

قرار رقم 1: الذي  نص على ما لي:  

الساد عبد هللا بفدري ة ، من جنساة 

مغرباة ، مزداد بتاريخ 23/05/1988 

بالباضاء، عالحامل لبطاقة التعريف 

الفطناة عدد 332807BK ، عال اطن 

مدار  زاعية  الفجر  طلفع  زن ة  ب: 

حي   ،2 الش ة   ،1 الطابق  الرياضة، 

 : قام بتففيت  الدار لباضاء  راسين، 

املزداد  بتاريخ  للساد  إلهام فذاني، 

الجنساة،  مغرباة   ،27/08/1986

الفطناة  التعريف  لبطاقة  حاملة 

لجزئة  ، م امة ب:   337472BJ عدد 

 ،01 فاال   ،01 زن ة   ،2 هللا  فضل 

حصة  ألف  1.000)   الدار لباضاء. 

اجتماعاة من أصل 1.000 حصة.

قرار رقم 2: الذي  نص على ما لي:  

قرر الشريك الفحاد تعاين الساد  

إلهام فذاني كمسير  للشركة

على  الذي  نص   :3 رقم  قرار 

ل رر لحاين ال انفن األسا�ضي  ما لي: 

للشركة

علبعا لذلك لم تعد ل م تضاات 

النظام األسا�ضي التالاة: 

على  الذي  نص   :1 رقم  بند 

ل رر لحاين ال انفن األسا�ضي  ما لي: 

للشركة

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 12 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735721.

296I

fiduazizi

SAKIA VITRAGE
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
fiduazizi

شارع عمر املختار حي ال دس شارع 
عمر املختار حي ال دس، 7000، 

العافن املغرب
SAKIA VITRAGE شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي لجزئة 

الفكالة 1 بلفك D رقم 608 لجزئة 
الفكالة 1 بلفك D رقم 608 70000 

العافن املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

31651
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 16  فناف 
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 SAKIA : اإلقتضاء بمختصر تسماتها

.VITRAGE
نجار    : بإ جاز  الشركة  غرض 

االملنافم عالخشب.
لجزئة   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
لجزئة   608 رقم   D بلفك   1 الفكالة 
 70000 رقم 608   D بلفك  1 الفكالة 

العافن املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : املغرب سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
  : عزيزي  مفالي  فسف  الساد 
250 حصة ب امة 100 درهم للحصة

 250   : الساد عبد الغني م داد 
حصة ب امة 100 درهم للحصة .

الساد صالح الد ن مف�ضى :  250 
حصة ب امة 100 درهم للحصة .

الساد محمد املعفى :  250 حصة 
ب امة 100 درهم للحصة .

 : عزيزي  مفالي  فسف  الساد 

250 ب امة 100 درهم.

 250  : م داد  الغني  عبد  الساد 

ب امة 100 درهم.

 250 : الساد صالح الد ن مف�ضى 

ب امة 100 درهم.

الساد محمد املعفى : 250 ب امة 

100 درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عصفات عمفاطن الشركاء :
عزيزي  مفالي  فسف  الساد 

عنفانه ا) الرقم 431 بلفك س مد نة 

الفحد  70000 العافن املغرب.

الساد عبد الغني م داد عنفانه ا) 
مجمفعة  النهضة  حي   201 رقم 

الفحد   10000 الرباط املغرب.

مف�ضى  الد ن  صالح  الساد 
لجزئة  لنفيكين  زن ة  عنفانه ا) 
العافن   70000 املساعد   ال فات 

املغرب.

عنفانه ا)  املعفى  محمد  الساد 

الفحد   مجمفعة  النهضة  حي   201

1000 الرباط املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عزيزي  مفالي  فسف  الساد 

عنفانه ا) الرقم 431 بلفك س مد نة 

الفحد  70000 العافن املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

02  فناف  بتاريخ  االبتدائاة بالعافن  

2020 لحت رقم 908/2020.

297I

FIDUGRA

 ITALY CONSTRUCTION
SARL

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لففيت حصص

FIDUGRA

شارع محمد الخامس عمار  امنار 
رقم 24 الطابق الثالث انزكان ، 

86150، اكاد ر املغرب

 ITALY CONSTRUCTION SARL

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي رقم 86 

الطابق السفلي الجزء ب املختار 

السف�ضي شارع عبدالرحام بفعباد - 

80000 اكاد ر املغرب.

لففيت حصص
رقم الت ااد في السجل التجاري -.

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

لمت   2020 31  نا ر  في  املؤرخ 

املصادقة على :

الساد  الساد   )  لففيت 

 1.200 مشكفري  عبدالفتاح  

 1.200 أصل  من  اجتماعاة  حصة 

 PEDONE (   الساد حصة لفائد   

 GUISEPPE  PIETRO PAOLO

بتاريخ 31  نا ر 2020.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   

أبريل   22 بتاريخ  باكاد ر   التجارية 

2020 لحت رقم 90007.

298I

CARREFOUR DES MANAGERS

 LINISRA CONSOMMABLES
INDUSTRIELS

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

CARREFOUR DES MANAGERS

 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK ,45

 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI 45,

 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK

 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI،

20600، Ville MAROC

 LINISRA CONSOMMABLES

INDUSTRIELS شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

 GROUPE ععنفان م رها اإلجتماعي

 ,17-ATTAKKADDOUM GH2

 2EME ETG – SIDI BERNOUSSI -

20800 الدار الباضاء املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

461361
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في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   03

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 LINISRA CONSOMMABLES

.INDUSTRIELS

غرض الشركة بإ جاز : • 

تسفيق املفاد االستهالكاة الصناعاة 

ن ل البضائع  •

أعمال مختلفة أع البناء  •

االستيراد عالتصد ر  •

األعمال  جماع  لنفاذ   •

لحساب الغير

ال  الخدمات  لنفاذ جماع   •

ساما في سااق املناعلة  

التنظاف عالصاانة  •

املفاد  جماع  تسفيق   •

عاملنتجات

املساحات  عتهائة  إنجاز   •

الخضراء

العملاات  جماع  ععمفما   •

ع  املن فلة  الصناعاة،  ع  التجارية 

غير املن فلة ع املالاة املتعل ة بصفة 

باملجاالت  مباشر   غير  أع  مباشر  

السالفة الذكر.

.

 GROUPE : عنفان امل ر االجتماعي

 ATTAKKADDOUM GH2-17,

 2EME ETG – SIDI BERNOUSSI -

20800 الدار الباضاء املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : هشام  الام  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  هشام  الام  الساد 
   52 رقم   26 بلفك  عثمان  سادي 

20800 الدار الباضاء املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  هشام  الام  الساد 
   52 رقم   26 بلفك  عثمان  سادي 

20800 الدار الباضاء املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 09 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735450.

299I

KHM CONSULTING

 DKH CONSTRUCTION ET
SERICES

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
لحفيل امل ر االجتماعي للشركة

KHM CONSULTING
1 زن ة  ا ت  باعمران املمر ب 

الطابق االعل  الرقم 106 ل اطع 
شارع محمد الخامس ع امل اعمة ، 

20050، الدار الباضاء املغرب
 DKH CONSTRUCTION ET

SERICES شركة دات املسؤعلاة 
املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي 30 زن ة 
البنفسج مرس السلطان  الطابق 
االر�ضي  - 20130 الدار الباضاء 

املغرب.
لحفيل  امل ر االجتماعي للشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 
.437447

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 02 مارس 2020 لم  لحفيل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  امل ر 
البنفسج مرس السلطان   زن ة   30«
الدار   20130  - االر�ضي   الطابق 
الباضاء املغرب« إلى »23 زن ة  جفرج 
 - ساند الطابق االعل الدار الباضاء 

20100 الدار الباضاء  املغرب«.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 12 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735666.

300I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE IMMO DISTRIB SARL
AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد
لأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35100، جرساف 

املغرب
  STE IMMO DISTRIB SARL AU
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي دعار 
حرشة كامبير هفار  جرساف - 

35100 جرساف املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

 EN : رقم الت ااد في السجل التجاري
COUR

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 05  فناف 
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. IMMO DISTRIB SARL AU
-مطفر   : بإ جاز  الشركة  غرض 

ع ارات
املفاد  جماع  لفزيع   ، -التفاعض 

عالسلع 
-استيراد علصد ر املفاد الفالحاة ،

.
دعار   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 - جرساف  هفار   كامبير  حرشة 

35100 جرساف املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 1.000   : زرعال  قدعر  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -
عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  زرعال  قدعر  الساد 
 02 السعاد  عمار   املجمع الحسني  
 90060 طنجة   25 رقم   02 الطابق 

طنجة املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  زرعال  قدعر  الساد 
 02 السعاد  عمار   املجمع الحسني  
 90060 طنجة   25 رقم   02 الطابق 

طنجة املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
االبتدائاة بجرساف  بتاريخ 16  فناف 

2020 لحت رقم 781/2020.

301I

MEDAFID CONSEIL

ديفكونست راحيلي
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

MEDAFID CONSEIL
 RDC N517 IZDIHAR

 EXTENTION MARRAKECH
 ،Marranech, Marrakech، 40000

مراكش املغرب
د فكفنست راحالي شركة دات 
مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي دعار 

املحمد ة السابعة جماعة الفيدان 
مراكش 40000 مراكش املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
89483

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2018 ماي   10
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
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عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

د فكفنست راحالي.

أشغال   : بإ جاز  الشركة  غرض 

البناء.

دعار   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

الفيدان  جماعة  السابعة  املحمد ة 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد الراحلي املصطفى :  1.000 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  

عصفات عمفاطن الشركاء :

املصطفى  الراحلي  الساد 

الفيدان   السابعة  دعار  عنفانه ا) 

40000 مراكش املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

املصطفى  الراحلي  الساد 

الفيدان   السابعة  دعار  عنفانه ا) 

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

11  فناف  بتاريخ  التجارية بمراكش  

2018 لحت رقم 96579.

302I

ELHANBALI CONSEILS SARL

 TRANS  ترانس  ريضاسكام
RIDASCAM

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

ELHANBALI CONSEILS SARL

 BD BRAHIM ROUDANI 20

 LOTISSEMENT 3 MARS

 BERRECHID BP 52 POSTE

 PRINCIPALE BERRECHID،

26100، BERRECHID MAROC

 TRANS  لرانس  ريضاسكام

RIDASCAM شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 26 

البا�ضي III  الطابق 3 الامين برشاد 

- 26100 برشاد املغرب 

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

13613

 13 ع د حر مؤرخ في  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 مارس 

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

لرانس    : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 
.TRANS RIDASCAM  ريضاسكام

 Transport : غرض الشركة بإ جاز

de Marchandises   ن ل البضائع  .

 26  : االجتماعي  امل ر  عنفان 

الامين برشاد   3 III  الطابق  البا�ضي 

- 26100 برشاد املغرب .

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد رشاد رضا :  1.000 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  رضا  رشاد  الساد 

دعاراعالد بفحسفن الغنماين  26100 

برشاد املغرب .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  رضا  رشاد  الساد 

دعاراعالد بفحسفن الغنماين  26100 

برشاد املغرب 

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

ماي   15 بتاريخ  ببرشاد   االبتدائاة 

2020 لحت رقم 283.

303I

rochdi conseil

VAMOS TRAVAUX
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

rochdi conseil
لجزئة ال فات املساعد  رقم 143 
العافن ، 70000، العافن املغرب
VAMOS TRAVAUX شركة دات 
مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي لجزئة  
قفبع رقم 69 العافن - 70000 

العافن املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
31715

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 01  فناف 
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VAMOS TRAVAUX
ع  البناء   : بإ جاز  الشركة  غرض 

االشغال العامة.
لجزئة    : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 70000  - العافن   69 رقم  قفبع 

العافن املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
الساد نفر الد ن  فسف :  1.000 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
الد ن  فسف  نفر  الساد 
بلفك ب مد نة   730 رقم  عنفانه ا) 
العافن   70000 العافن  الفحد  

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء 
عمفاطن مسيري الشركة:

الد ن  فسف  نفر  الساد 
بلفك ب مد نة   730 رقم  عنفانه ا) 
العافن   70000 العافن  الفحد  

املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
15  فناف  بتاريخ  االبتدائاة بالعافن  

2020 لحت رقم 951.
304I

aice compta

NOSBAT
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة
aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،
casablanca maroc

NOSBAT شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي مجمفعة 
الت دم مجمفعة 2 _17 الطابق 2 
سادي برنف�ضي  - 20610 الباضاء 

املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
461125

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   12
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOSBAT
مختلف   : بإ جاز  الشركة  غرض 

أعمال البناء.
عنفان امل ر االجتماعي : مجمفعة 
 2 الطابق   17_  2 مجمفعة  الت دم 
الباضاء   20610  - سادي برنف�ضي  

املغرب.
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أجلها  من  لأسست  التي  املد  
الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 
درهم، م سم كالتالي:

أملالس  عبدالسالم  الساد 
درهم   100 ب امة  حصة   1.000   :

للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
أملالس  عبدالسالم  الساد 
زن ة  عبدهللا  مفالي  حي  عنفانه ا) 
 20470 الشق   عين   47 رقم   205

الباضاء املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
أملالس  عبدالسالم  الساد 
زن ة  عبدهللا  مفالي  حي  عنفانه ا) 
 20470 الشق   عين   47 رقم   205

الباضاء املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 03 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735210.

305I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»ALTURA«
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU
 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجد د  املغرب
»ALTURA« شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي 314، 

لجزئة ال دس، الجد د  - 24000 
الجد د  املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 
املحدعد  

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
16489

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   12
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.»ALTURA«
البناء   1-  : غرض الشركة بإ جاز 
املعدني. -2 كراء األلاات. -3 الهندسة 

املدناة. -4 أشغال مختلفة..
 ،314  : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 24000  - الجد د   ال دس،  لجزئة 

الجد د  املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
حصة   500   : الساد  زيد كفني  

ب امة 100 درهم للحصة .
 500   : مرشاد  مرعان  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
عنفانه ا)  كفني   الساد  زيد 

الجد د  24000 الجد د  املغرب.
عنفانه ا)  مرشاد  مرعان  الساد 

الجد د  24000 الجد د  املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  كفني   الساد  زيد 

الجد د  24000 الجد د  املغرب
عنفانه ا)  مرشاد  مرعان  الساد 

الجد د  24000 الجد د  املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
االبتدائاة بالجد د   بتاريخ 03  فناف 

2020 لحت رقم 24979.

306I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»GLOBAL PRO .TR«
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجد د  املغرب

»GLOBAL PRO .TR« شركة دات 
مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي 314، 

لجزئة ال دس، الجد د  - 24000  
الجد د  املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
16473

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   12
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.»GLOBAL PRO .TR«
ن ل   1-  : بإ جاز  الشركة  غرض 
ن ل  اللاات.-3  كراء   2- العمال. 

السااح. -4 ن ل البضائع..
 ،314  : االجتماعي  امل ر  عنفان 
  24000  - الجد د   ال دس،  لجزئة 

الجد د  املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
الساد عبد العالي الشاهي :  1.000 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
الشاهي  العالي  عبد  الساد 
عنفانه ا)  الجد د  24000  الجد د  

املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الشاهي  العالي  عبد  الساد 
عنفانه ا)  الجد د  24000  الجد د  

املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
االبتدائاة بالجد د   بتاريخ 16 مارس 

2020 لحت رقم 24966.

307I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»VEMATRA«
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

تعاين مسير جد د للشركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجد د  املغرب

»VEMATRA«  شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي دعار 

الغربة، فخد  لهرابز ، جماعة 

الحفزية - 24000 الجد د  املغرب.

تعاين مسير جد د للشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.9329

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

لم تعاين  املؤرخ في 23 مارس 2020 

الساد  )  للشركة  جد د  مسير 

لفلي  الساد  حجلي  حنان  الساد  

أدريانف كمسير آخر

لبعا ل بفل است الة املسير.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

االبتدائاة بالجد د   بتاريخ 03  فناف 

2020 لحت رقم 24978.

308I

BHA CONSULTING

LHM MULTISERVICE
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

BHA CONSULTING

MARRAKECH MAROC ،. ، .

LHM MULTISERVICE شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي الطابق 

األر�ضي اقامة الناجي 1 طريق أكاد ر  

- 41000 شيشاع  اململكة املغرباة

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

1465
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في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  

لم إعداد ال انفن   2020 مارس   06

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 LHM  : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

.MULTISERVICE

اصالح   : بإ جاز  الشركة  غرض 

عتغاير الفاقاات الزجاجاة للساارات 

.باع العجالت .ماكاناك الساارات.

الطابق   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

1 طريق أكاد ر   األر�ضي اقامة الناجي 

- 41000 شيشاع  اململكة املغرباة.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : الساد  فسف لحلامي 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد  فسف لحلامي عنفانه ا) 

شيشاع    41000 لخريبات   دعار 

اململكة املغرباة.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد  فسف لحلامي عنفانه ا) 

شيشاع    41000 لخريبات   دعار 

اململكة املغرباة

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 16 بتاريخ  بامنتانفت   االبتدائاة 

 فناف 2020 لحت رقم 53/2020.

309I

MOUSSAOUI HAJJI

 URBAN MOROCCO
TRAVEL

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

 URBAN MOROCCO TRAVEL

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي قصر اعالد 

علي جماعة ع ص ز ارففد - 52200 

ارففد املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

2020/13825

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 02  فناف 

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.URBAN MOROCCO TRAVEL

لنظام   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الرحالت السااحاة.

عنفان امل ر االجتماعي : قصر اعالد 

 52200 - علي جماعة ع ص ز ارففد 

ارففد املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد حماد بامف :  1.000 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

رقم  الساد حماد بامف عنفانه ا) 
الجرف  الخامس  محمد  شارع   215

52350 الجرف املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
رقم  الساد حماد بامف عنفانه ا) 
الجرف  الخامس  محمد  شارع   215

52350 الجرف املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 09 بتاريخ  بالرشاد ة   االبتدائاة 

 فناف 2020 لحت رقم 458/2020.
310I

JIYAR JAOUAD

HRZ TRAVAUX
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC
HRZ TRAVAUX شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي 329 

شارع مفالي الحسن  الحي ال د م   
لفريرت 65800 لفريرت املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

1127
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   25
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 HRZ  : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

.TRAVAUX
: اال شغال  غرض الشركة بإ جاز 

املختلفة 
االعمال التجارية.

عنفان امل ر االجتماعي : 329 شارع 
مفالي الحسن  الحي ال د م   لفريرت 

65800 لفريرت املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  
الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 
درهم، م سم كالتالي:

الساد محمد صد ق :  500 حصة 
ب امة 100 درهم للحصة .

الساد زرعالي  فنس :  500 حصة 
ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -
عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  صد ق  محمد  الساد 
السالم  حي  لسانت  لا  زن ة   255

65800 لفريرت املغرب.
عنفانه ا)  زرعالي  فنس  الساد 
بركان   63300 بفهد لة    6 28زن ة 

املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  صد ق  محمد  الساد 
السالم  حي  لسانت  لا  زن ة   255

65800 لفريرت املغرب
عنفانه ا)  زرعالي  فنس  الساد 
بركان   63300 بفهد لة    6 28زن ة 

املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
االبتدائاة بتاعريرت  بتاريخ 15  فناف 

2020 لحت رقم 41/2020.

311I

FIDURIZK

W.S.M TRANS
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS N°4 BENSLIMANE ،
13000، BENSLIMANE MAROC

W.S.M TRANS شركة دات 
مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي لجزئة 
صخفر بنسلامان الشطر الثالث 

املجمفعة 22  الرقم 38 بنسلامان - 
13000 بنسلامان املغرب
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لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

6201

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  

ال انفن  إعداد  لم   2020 01  فناف 

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 W.S.M : اإلقتضاء بمختصر تسماتها

.TRANS

ن ل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

البضائع للغير.

لجزئة   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

الثالث  الشطر  بنسلامان  صخفر 

38 بنسلامان -  املجمفعة 22  الرقم 

13000 بنسلامان املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : املغرب سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : الساد سعاد هلفطي  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  الساد سعاد هلفطي  

فرنسا 42620 فرنسا فرنسا.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  الساد سعاد هلفطي  

فرنسا 42620 فرنسا فرنسا

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 17 بتاريخ  سلامان   ببن  االبتدائاة 

 فناف 2020 لحت رقم 144.

312I

MOUSSAOUI HAJJI

 MINING AND MINERALS

DEVELOPMENT
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لففيت حصص

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

 MINING AND MINERALS

DEVELOPMENT شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي رقم 16 

العمار  2 بلفك س اقامة الااقفت 

بفزنا ة - 13100 بفزنا ة املغرب.

لففيت حصص
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.5287

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

لمت   2020 فبرا ر   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

اعملالح  علي  الساد   )  لففيت 

أصل  من  اجتماعاة  حصة   8.400

الساد   )  لفائد    حصة   16.000

فبرا ر   26 عبد العلي حمادي بتاريخ 

.2020

لففيت الساد   ) علي اعملالح 800 

 16.000 حصة اجتماعاة من أصل 

حصة لفائد   الساد   ) عبد الفهاب 

الف ير بتاريخ 26 فبرا ر 2020.
لففيت الساد   ) سعاد الصبري 

أصل  من  اجتماعاة  حصة   5.000

الساد   )  لفائد    حصة   16.000

امحمد اعبز  بتاريخ 26 فبرا ر 2020.
لففيت الساد   ) سعاد الصبري 

أصل  من  اجتماعاة  حصة   4.200

الساد   )  لفائد    حصة   16.000

عبد الفهاب الف ير بتاريخ 26 فبرا ر 

.2020

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   

 11 بتاريخ  سلامان   ببن  االبتدائاة 

 فناف 2020 لحت رقم 136/2020.

313I

fidexpertise

 ALMOBADARA
MULTISERVICE

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

fidexpertise

13 زن ة ال صرالطابق الخامس 

ش ة رقم  10 معارف الدارالباضاء. 

، 20000، الدارالباضاء. املغرب

 ALMOBADARA MULTISERVICE

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 13 زن ة 

ال صر الطابق الخامس املعاريف 

الدارالباضاء - 20330 الدارالباضاء 

املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

460607

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   05

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALMOBADARA MULTISERVICE

غرض الشركة بإ جاز : لنظاف

ن ل  لألمراض

الحدائق

ن ل ساار  إسعاف.
زن ة   13  : عنفان امل ر االجتماعي 

املعاريف  الخامس  الطابق  ال صر 

الدارالباضاء - 20330 الدارالباضاء 

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99سنة سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:

حصة   100   : الساد محمد مير 

ب امة 100 درهم للحصة .

: ن د ة ب امة   الساد محمد مير 

100 درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عصفات عمفاطن الشركاء :

حي  عنفانه ا)  مير  محمد  الساد 

سادي   97 رقم  ب  مجمفعة  الفتو 

 حي عجد  20330 عجد  املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

حي  عنفانه ا)  مير  محمد  الساد 

سادي   97 رقم  ب  مجمفعة  الفتو 

 حي عجد  20330 عجد  املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 23 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

أبريل 2020 لحت رقم -.

314I

املركز الجهفي لالستثمار لجهة العافن الساقاة 

الحمراء

TRAVAUX 9975
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

املركز الجهفي لالستثمار لجهة 

العافن الساقاة الحمراء

صندعق البر د 2266 ، 70000، 

العافن املغرب

TRAVAUX 1975 شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي شارع دار 

السالم رقم 124 حي السعاد   - 

70000 العافن املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

31395

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   03

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
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دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 1975  : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

.TRAVAUX
اشغال   : بإ جاز  الشركة  غرض 

البناء املختلفة  
االشغال عالخدمات املختلفة

 التجار  العامة.
شارع   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 - دار السالم رقم 124 حي السعاد   

70000 العافن املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
السالك  محمد  سادي  الساد 
:  1.000 حصة ب امة 100  بل ا�ضي 

درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
السالك  محمد  سادي  الساد 
شارع دار السالم  بل ا�ضي عنفانه ا) 
 70000 السعاد    حي   124 رقم 

العافن املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
السالك  محمد  سادي  الساد 
شارع دار السالم  بل ا�ضي عنفانه ا) 
 70000 السعاد    حي   124 رقم 

العافن املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
بتاريخ 12 مارس  االبتدائاة بالعافن  

2020 لحت رقم 736/20.

315I

AUDINORD SARL

NOURANE TRANS
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

حل شركة
AUDINORD SARL

 Nº58 au 6éme étage de
 la résidence LINA, angle

 boulevard Mohamed V avenue

 Tan-Tan et rue de Liban, Tanger

، 90000، TANGER MAROC

NOURANE TRANS شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد  في طفر 

التصفاة)

 HAY ععنفان م رها اإلجتماعي

 ZAOUDIA, RUE 11 N°18

 TANGER  - 90000 TANGER

.MAROC

حل شركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 

.56649

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

18 فبرا ر 2020 ل رر حل  املؤرخ في 

املحدعد   املسؤعلاة  دات  شركة 

NOURANE TRANS  مبلغ رأسمالها 

م رها  ععنفان  درهم   80.000

 HAY ZAOUDIA, RUE اإلجتماعي 

 11 N°18 TANGER  - 90000

 la  : ل  نتاجة   TANGER MAROC

 non atteinte de l’objet social de

.la société

 HAY ب  التصفاة  م ر  حدد  ع 

 ZAOUDIA, RUE 11 N° 18 –

 TANGER  - 90000 TANGER

 .MAROC

ع عين:

 BACHIR   EL الساد  ) 

 HAY عنفانه ا)  ع    HAMZAOUI

 ZAOUDIA RUE 11 N° 18  90000

كمصفي   )   TANGER MAROC

للشركة.

الحدعد  اإلقتضاء  ععند   

املخفلة  الصالحاات  على  املفرعضة 

لبلاغ  محل  ع  املخابر   محل  لهم 

الع فد ع الفثائق املتعل ة بالتصفاة 

- :

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

مارس   06 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 1963.

316I

AUDINORD SARL

EN(A
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

حل شركة

AUDINORD SARL

 Nº58 au 6éme étage de

 la résidence LINA, angle

 boulevard Mohamed V avenue

 Tan-Tan et rue de Liban, Tanger

، 90000، TANGER MAROC

EN2A شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  في طفر التصفاة)

 RUE 20 ععنفان م رها اإلجتماعي

 CADI AYAD, APPT 1 ETAGE

  1 - TANGER  - 90000 TANGER

. MAROC

حل شركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.88391

العام  الجمع  بم ت�ضى 

11 فبرا ر 2020  اإلستثنائااملؤرخ في 

املسؤعلاة  دات  شركة  حل  ل رر 

رأسمالها  مبلغ    EN2A املحدعد  

م رها  ععنفان  درهم   100.000

 RUE CADI AYAD,  20 اإلجتماعي 

 APPT 1 ETAGE 1 - TANGER  -

TANGER  MAROC 90000  نتاجة 

 la non atteinte de l’objet   : ل 

.social de la société

 RUE 20 ع حدد م ر التصفاة ب

 CADI AYAD, APPT 1 ETAGE

 1  - TANGER  - 90000 TANGER

 . MAROC

ع عين:

 HAMID    EL الساد  )    

 RUE TADHIR NR ع عنفانه ا)   BA

 4 QU ZAOUIA SIDI KACEM

 – TANGER 90000 TANGER

MAROC  كمصفي   ) للشركة.

ععند اإلقتضاء الحدعد املفرعضة 

محل  لهم  املخفلة  الصالحاات  على 

ع  الع فد  لبلاغ  محل  ع  املخابر  

الفثائق املتعل ة بالتصفاة : -

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

فبرا ر   14 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 1264.

317I

خبر   الشرق

STE BTP ORIENTAL
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة
خبر   الشرق

49 شارع البكاي لهبال اقامة رياض 

املد نة ش ة رقم 3 بركان 49 شارع 

البكاي لهبال اقامة رياض املد نة 

ش ة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب

STE BTP ORIENTAL شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي زن ة 

الشهداء حي الحسني رقم 21 بركان - 

63300 بركان املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

3997

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2015 فبرا ر   25

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BTP ORIENTAL

منعش   : بإ جاز  الشركة  غرض 

ع اري.
زن ة   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

الشهداء حي الحسني رقم 21 بركان - 

63300 بركان املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
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مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 
درهم، م سم كالتالي:

 STE BTP ORIENTAL الشركة 
درهم   100 ب امة  حصة   :  1.000

للحصة .
 1000  : عبفدي  ابفبكر  الساد   

ب امة 100 درهم.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عصفات عمفاطن الشركاء :
عنفانه ا)  عبفدي  ابفبكر  الساد 
دعار السلاماناة زكزل بركان 63300 

بركان املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  عبفدي  ابفبكر  الساد 
دعار السلاماناة زكزل بركان 63300 

بركان املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
مارس   13 بتاريخ  ببركان   االبتدائاة 

2015 لحت رقم 79.
318I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

TAZ TECHNICAL SERVICE
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE MED V NR 15 ،
93100، FNIDEQ MAROC

 TAZ TECHNICAL SERVICE
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي ألاانس 
دارنا إقامة 04 رقم 01 - 93200 

املضاق املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
26771

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   10
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 TAZ  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TECHNICAL SERVICE
خدمات   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الصاانة.
ألاانس   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 93200  -  01 رقم   04 إقامة  دارنا 

املضاق املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
 80.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:
الساد لامفر رزاق شفدري :  800 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
شفدري  رزاق  لامفر  الساد 
عنفانه ا) ألاانس دارنا إقامة 04 رقم 

01 93200 املضاق املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
شفدري  رزاق  لامفر  الساد 
عنفانه ا) ألاانس دارنا إقامة 04 رقم 

01 93200 املضاق املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
مارس   13 بتاريخ  االبتدائاة بتطفان  

2020 لحت رقم 0518.
319I

FIDUCIAIRE AKIF

KEEP CALL
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لففيت حصص
FIDUCIAIRE AKIF

 BD CHEFCHAOUNI N°19
 RESIDENCE GARDEN  ETAGE 1
 BUREAU 4 AIN SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC
KEEP CALL شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي اإلجتماعي 
إقامة حدائق محمد الخامس ملت ى 
زن ة آ ت با عمران ع شارع محمد 

الخامس عمار  ب رقم 507  - 
20553  الدارالباضاء  املغرب.

لففيت حصص
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.444361
بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
لمت   2020 ماي   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
لففيت الساد   ) بشرى   حاكمي 
750 حصة اجتماعاة من أصل 750 
إبراهام  الساد   )  لفائد    حصة 
سفاان حاكمي بتاريخ 26 ماي 2020.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   
 16 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735978.
320I

FIDUCIAIRE AKIF

KEEP CALL
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
لحفيل الشكل ال انفني للشركة

FIDUCIAIRE AKIF
 BD CHEFCHAOUNI N°19

 RESIDENCE GARDEN  ETAGE 1
 BUREAU 4 AIN SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC
KEEP CALL  شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 
ع عنفان م رها االجتماعي إقامة 
حدائق محمد الخامس ملت ى 

زن ة آ ت با عمران ع شارع محمد 
الخامس عمار  ب رقم 507 - -  

20553  الدارالباضاء .
لحفيل الشكل ال انفني للشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 
.44361

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
لم لحفيل   2020 ماي   27 املؤرخ في 
الشكل ال انفني للشركة من »شركة 
دات املسؤعلاة املحدعد « إلى »شركة 
دات مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد«.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 16 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735978.
321I

fiduazizi

TANX YOU TRANS
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي ال دس شارع 
عمر املختار حي ال دس، 7000، 

العافن املغرب
TANX YOU TRANS شركة دات 
مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي لجزئة 
الفكالة 1 بلفك د رقم 608 لجزئة 
الفكالة 1 بلفك د رقم 608 70000 

العافن املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
31671

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   26
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 TANX : اإلقتضاء بمختصر تسماتها 

.YOU TRANS
غرض الشركة بإ جاز : ن ل السلع 

لحساب الغير.
لجزئة   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
لجزئة   608 رقم  د  بلفك   1 الفكالة 
 70000  608 بلفك د رقم   1 الفكالة 

العافن املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 100   : التنفني  محمد  الساد 

حصة ب امة 1.000 درهم للحصة .
 100  : التنفني  محمد  الساد   

ب امة 1.000 درهم.
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عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  التنفني  محمد  الساد 

الش ة   11 عمار    3 اقامة االنبعاث 

54 بنسكراع 80000 اكاد ر املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  التنفني  محمد  الساد 

الش ة   11 عمار    3 اقامة االنبعاث 

54 بنسكراع 80000 اكاد ر املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

08  فناف  بتاريخ  االبتدائاة بالعافن  

2020 لحت رقم 926/2020.

322I

fiduazizi

TRANS INTER URBAIN
مجمفعة دات النفع االقتصادي

رفع رأسمال الشركة

fiduazizi

شارع عمر املختار حي ال دس شارع 

عمر املختار حي ال دس، 7000، 

العافن املغرب

TRANS INTER URBAIN مجمفعة 

دات النفع االقتصادي

ععنفان م رها اإلجتماعي شارع 

االمير مفالي عبد هللا رقم 81 الطابق 

الرابع شارع االمير مفالي عبد هللا 
رقم 81 الطابق الرابع 70000 

العافن املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 

.29993

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

رفع  لم   2020 ماي   25 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 

من  أي  درهم«   3.000.000«

»1.000.000 درهم« إلى »4.000.000 

ل د م حصص    : عن طريق  درهم« 

ن د ة أع عاناة.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

11  فناف  بتاريخ  االبتدائاة بالعافن  

2020 لحت رقم 939/2020.

323I

STE HTCPRO SARL

ARCHOUDA
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

STE HTCPRO SARL

 RUE MLY ABDERAHMANE ، 38

14000، KENITRA MAROC

ARCHOUDA شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي عمار  

15 زن ة سبف إقامة الشفب الطابق 

السادس مكتب رقم 3 - 14000 

ال ناطر  املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

54719

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 08  فناف 

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARCHOUDA

مهندس   : بإ جاز  الشركة  غرض 

معماري.

عمار    : االجتماعي  امل ر  عنفان 
زن ة سبف إقامة الشفب الطابق   15

 14000  -  3 رقم  مكتب  السادس 

ال ناطر  املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد  هدى الجفامعي :  1.000 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد  هدى الجفامعي عنفانه ا) 
زن ة جمال الد ن األفغاني إقامة   1
ال ناطر    14000  5 ش ة   مامة 

املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد  هدى الجفامعي عنفانه ا) 
زن ة جمال الد ن األفغاني إقامة   1
ال ناطر    14000  5 ش ة   مامة 

املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
االبتدائاة بال ناطر   بتاريخ 15  فناف 

2020 لحت رقم 74729.

324I

أسماء ماد ا

 SODEXO سوديكسو ماروك
MAROC

شركة املساهمة
لفساع نشاط الشركة 

أسماء ماد ا
شارع صهاب الرعمي بلفك 39 الرقم 

20 البرنف�ضي الباضاء، 20000، 
الباضاء املغرب

 SODEXO سفد كسف مارعك
MAROC شركة املساهمة

ععنفان م رها االجتماعي الطابق 
األعل لفين سانتر أ الدار الباضاء 
ليساسفة 20000 الدار الباضاء 

املغرب.
لفساع نشاط الشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 
.100455

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
لمت   2019 25  فلافز  في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالاة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
متعدد   كهربائاة  شبكات  بناء 

الث ناة.
صاانة املباني ع اصالحها. خدمات 

ث ناة متعدد ..
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   
 09 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735424.

325I

FISCALEX MAROC

 RPMH CONSEIL &
STRATEGIE

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
حل شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 RPMH CONSEIL & STRATEGIE

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
 في طفر التصفاة)

ععنفان م رها اإلجتماعي مكتب 
رقم 6 ب 43 حي الزرقطفني الطابق 
الثاني عمار  ج د  قهف  االطلس جليز 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 
.96553

العام  الجمع  بم ت�ضى 
 2020 20  نا ر  اإلستثنائااملؤرخ في 
املسؤعلاة  دات  شركة  حل  ل رر 
 RPMH CONSEIL املحدعد  
رأسمالها  مبلغ    & STRATEGIE
م رها  ععنفان  درهم   100.000
حي   43 ب   6 اإلجتماعي مكتب رقم 
الزرقطفني الطابق الثاني عمار  ج د  
قهف  االطلس جليز مراكش - 40000 
في  ازمة   : ل  نتاجة  املغرب  مراكش 

ال طاع.
مكتب  ب  التصفاة  م ر  حدد  ع 
43 حي الزرقطفني الطابق  6 ب  رقم 
الثاني عمار  ج د  قهف  االطلس جليز 

مراكش - 40000 مراكش املغرب. 
ع عين:

ع  دعمات  كافم   الساد  ) 
عنفانه ا) فرنسا 0000 فرنسا فرنسا 

كمصفي   ) للشركة.
الحدعد  اإلقتضاء  ععند   
املخفلة  الصالحاات  على  املفرعضة 
لبلاغ  محل  ع  املخابر   محل  لهم 
الع فد ع الفثائق املتعل ة بالتصفاة 
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   :
مارس   13 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 لحت رقم 113140.
326I
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FISCALEX MAROC

FITNESS ZONE
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لففيت حصص
FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

FITNESS ZONE شركة دات 
املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي الطابق 
االر�ضي اقامة فجفى شارع الحسن 
الثاني جليز مراكش الطابق االر�ضي 
اقامة فجفى شارع الحسن الثاني 

جليز مراكش 40000 مراكش 
املغرب.

لففيت حصص
رقم الت ااد في السجل التجاري 

. 78445
بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
لمت   2020 21  نا ر  في  املؤرخ 

املصادقة على :
لففيت الساد   )  اسماعال  امال 
أصل  من  اجتماعاة  حصة   3.500
الساد   )  لفائد    حصة   21.000
21  نا ر  بتاريخ  فضالة  بن  اشرف 

.2020
اسماعال  الساد   )   لففيت 
من  اجتماعاة  حصة   3.500 شالل 
الساد  أصل 21.000 حصة لفائد   
  ) اشرف بن فضالة بتاريخ 21  نا ر 

.2020
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   
مارس   13 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 لحت رقم 113138.
327I

بيست لكنفلفجي ماركت

بيست تكنولوجي ماركت
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

بيست لكنفلفجي ماركت
محل رقم 24 لجزئة النصر طريق 
الرباط ، 90000، طنجة املغرب

بيست لكنفلفجي ماركت  شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي محل رقم 

24 لجزئة النصر طريق الرباط - 

90000 طنجة املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

104799

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   27

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

بيست   : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

لكنفلفجي ماركت .

ع  باع   : بإ جاز  الشركة  غرض 

لركاب األجهز  االلكترعناة.

محل   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
رقم 24 لجزئة النصر طريق الرباط - 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد حالم أ ت حمف عنفانه ا) 
 20 رقم   1 علي  الحسني  املجمع 

90000 طنجة املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد حالم أ ت حمف عنفانه ا) 
 20 رقم   1 علي  الحسني  املجمع 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

27  نا ر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم -.

328I

HATIM BELMAATI

HK&M TRAVAUX D’ÉLITE 
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

HATIM BELMAATI

إقامة زكرياء 2 ش ة 19 حي بلير ب م 

maroc ع مكناس ، 50000، مكناس

 HK&M TRAVAUX D’ÉLITE 

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي إقامة 

زكرياء 2 ش ة 19 حي بلير ب م ع 

مكناس - 50000 مكناس املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

49751

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 08  فناف 

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HK&M TRAVAUX D’ÉLITE

غرض الشركة بإ جاز : م اعلة في 

البناء-املتاجر - ع  املختلفة  األعمال 

منعش ع اري.

إقامة   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

ع  م  بلير ب  حي   19 ش ة   2 زكرياء 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد حالم باملعطي :  800 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .
الساد  هناء رضفان :  200 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  باملعطي  حالم  الساد 

إقامة زكرياء 2 ش ة 19 حي بلير ب م 

ع  50000 مكناس املغرب.

عنفانه ا)  رضفان  هناء  الساد  

إقامة زكرياء 2 ش ة 19 حي بلير ب م 

ع  50000 مكناس املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  باملعطي  حالم  الساد 

إقامة زكرياء 2 ش ة 19 حي بلير ب م 

ع مكناس 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

10  فناف  بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 لحت رقم 1477.
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LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

MYOPLA ITO SARL

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لففيت حصص

MYOPLA ITO شركة محدعد  

املسؤعلاة رأسمالها100.000,00 

درهم قابل للتحفيل 

م رها االجتماعي: املنط ة  الحر  

للتصد ر بطنجة، ال طعة رقم 79 

أ3- كزنا ة - طنجة

السجل التجاري رقم 53689 - 

طنجة.

العام  الجمع  محضر  بم ت�ضى 

دجنبر   06 االستثنائي املنع د بتاريخ 

2019، ل رر ما  لي:

اجتماعاة  حصة   100 لففيت   •

 ALTERNATIVES IT  لملكها الشركة

في الشركة »MYOPLA ITO  » لفائد  

 SAS » PARIS BERRY الشركة    

عملاة  على  عاملفاف ة    »CAPITAL

لحفيل الحصص املذكفر ؛

• تغاير الفصفل 6 ع 7 من ال انفن 

األسا�ضي للشركة.

لم اإل داع ال انفني بكتابة ضبط 

املحكمة التجارية بطنجة، بتاريخ 31 

دجنبر 2019 لحت عدد 229161 .                                                     

من أجل النشر الباان 

330I
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MOULOUDIA CLUB D’OUJDA FOOTBALL SA

نادي املفلفد ة الفجد ة لكر  ال دم 
ش.م  

 MOULOUDIA CLUB
D›OUJDA FOOTBALL  SA

لأسيس شركة املساهمة

 MOULOUDIA CLUB D›OUJDA
FOOTBALL SA

 RUE DE TAGFOUGHALT 10
 OUJDA OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
نادي املفلفد ة الفجد ة لكر  ال دم 
 Mouloudia Club d›Oujda  ش.م
Football  SA »شركة املساهمة« 

ععنفان م رها االجتماعي: 10، زن ة 
لاففغالت  عجد ، 60000 عجد  

املغرب
إعالن عن لأسيس » شركة 

املساهمة«
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.34981
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 
ال انفن  إعداد  لم   2019 نفنبر   07
األسا�ضي لشركة املساهمة باملميزات 

التالاة:
شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
نادي   : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 
ال دم  لكر   الفجد ة  املفلفد ة 
 Mouloudia Club d’Oujda ش.م  

.Football  SA
لدبير   : بإ جاز  الشركة  غرض 
النشاط الريا�ضي ع ال اام بعملاات 
مالاة ع لجارية ع صناعاة                   ع 

ع ارية عغيرها.
عنفان امل ر االجتماعي : 10، زن ة 
عجد    60000 عجد   لاففغالت  

املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة: 99 سنة.
عيبلغ رأسمال الشركة 1.000.000 

درهم،
م سم كالتالي:

الشركة نادي املفلفد ة الفجد ة 
درهم   100 ب امة  حصة   9.996   :

للحصة .

حصة   1   : الساد محمد هفار  

ب امة 100 درهم للحصة .

1 حصة    : الساد خالد رحماني  

ب امة 100 درهم للحصة .

حصة   1   : قزعز   فؤاد  الساد 

ب امة 100 درهم للحصة .

حصة   1   : الساد لكناني رحال  

ب امة 100 درهم للحصة .

غير   : الساد غير منصفص عليها 

منصفص عليها ب امة 12 درهم.

مجلس  أعضاء  أع  املتصرففن 

الرقابة: 

الشركة نادي املفلفد ة الفجد ة 

الساد  رئيسه  ال دم  مثله  لكر  
رئيس  بصفته ا)  هفار   محمد 
زن ة   ،10 املجلس اإلداري عنفانه ا) 

عجد    60000 عجد   لاففغالت  

املغرب

بصفته ا)  هفار   محمد  الساد 

متصرف عنفانه ا) 50، شارع يع فب 

املنصفر عجد  60000 عجد  املغرب

بصفته ا)  الساد خالد رحماني  

متصرف عنفانه ا) 43، شارع غز  حي 

ال دس عجد  60000 عجد  املغرب

بصفته ا)  قزعز   فؤاد  الساد 

شارع   ،109 عنفانه ا)  متصرف 

عجد   أالندلس  حي  معافا  سادي 

60000 عجد  املغرب

بصفته ا)  رحال   لكناني  الساد 
بفر  شارع   ،18 عنفانه ا)  متصرف 

سعاد عجد  60000 عجد  املغرب

مراقب أع مراقبي الحسابات :

الجعالي   ا) الحسن  الساد 

مد ر  للحسابات  مراقب  بصفته 

 COFIREC مكتب مراقبة الحسابات

الخامس  محمد  شارع  عنفانه ا) 

60000 عجد  املغرب

األسا�ضي  النظام  م تضاات 

لفزيع  ع  االحتااطي  بتكفين  املتعل ة 

األرباح :

%5 لتكفين لحتااتي حتى  صل إلى 

العشر من راسلمال

ل رارات   
ً
عف ا  تم لفزيع األرباح   

الجمع العام.

املنصفص  الخاصة  اإلمتاازات 
عليها لكل شخص :

غير منصفص عليها.
ب بفل  متعل ة  م تضاات 
لففيت  لهم  املخفل  األشخاص 
األسهم عتعاين جهاز الشركة املخفل 

له البث في طلبات ال بفل :
الجمع العام الغير عادي  لشركة .

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
04  فناف  بتاريخ  بفجد   التجارية 

2020 لحت رقم 1063.

331I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

SECOND CONSTRUCTION
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
 SECOND CONSTRUCTION
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي 157, 

 Boulevard Al Qods, Lot Al Majd,
 1er Etage, Appart N°6, BP N°64,

 Aouama– Tanger. - 90000
TANGER MAROC

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 
املحدعد  

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
105369

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 04  فناف 
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SECOND CONSTRUCTION
اعمال   : بإ جاز  الشركة  غرض 

البناء.

 ,157  : االجتماعي  امل ر  عنفان 

 Boulevard Al Qods, Lot Al Majd,

 1er Etage, Appart N°6, BP N°64,

 Aouama– Tanger. - 90000

.TANGER MAROC

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

10.000,00 درهم، م سم كالتالي:

الساد معاد عمامري :  100 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  عمامري  معاد  الساد 

 13 رقم   161 زن ة  ابن خلدعن  حي 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  عمامري  معاد  الساد 

 13 رقم   161 زن ة  ابن خلدعن  حي 

طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

16  فناف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 231760.

332I

sacompta sarl au

IRRIGATION BOUZID SARL
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

sacompta sarl au

244 شارع الجيش امللكي ميسفر ، 

33250، ميسفر املغرب

 IRRIGATION BOUZID SARL

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي املحماة  

اعالد بلحلف تساف اعطاط الحاج  

-بفملان  - 33300 اعطاط الحاج 

املغرب 

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

1707
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في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 06  فناف 

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IRRIGATION BOUZID SARL

ع  البناء   : بإ جاز  الشركة  غرض 

صاانة  +م اعل  املختلفة  االشغال 

املنتزهات  ع  عالحدائق  الشفارع 

الصحي  عالصرف  املااه  +أنابيب 

عاملجاري.

املحماة    : عنفان امل ر االجتماعي 

الحاج   اعطاط  تساف  بلحلف  اعالد 

الحاج  اعطاط   33300  - -بفملان  

املغرب .

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد احمد بفزيد :  500 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

 500  : الساد عبدالرحام بفزيد  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  بفزيد  احمد  الساد  
رقم 85 حي اعالد بلحلف اعطاط الحاج 

33300 اعطاط الحاج املغرب .

بفزيد   عبدالرحام  الساد  

ليساف  الشرقاة  املالحة  عنفانه ا) 

اعطاط الحاج  33300 اعطاط الحاج 

املغرب .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  بفزيد  احمد  الساد 
رقم 85 حي اعالد بلحلف اعطاط الحاج 

33300 اعطاط الحاج املغرب 

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

17  فناف  بتاريخ  االبتدائاة ببفملان  

2020 لحت رقم 124.

333I

BEN.COMPTA

 ORIENTAL REGION
DISTRIBUTION

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

 ORIENTAL REGION

 DISTRIBUTION

»ش.م .م.

لأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  ع د  خالل  من 

في19/03/2020، لم لأسيس شركة. 

 ORIENTAL REGION

 DISTRIBUTION

»ش.م .م.

خصائصها الهامة كالتالي : 

 ORIENTAL « : التسماة ال انفناة

»ش.م   REGION DISTRIBUTION

.م 

املفضفع االجتماعي للشركة :

من أهداف الشركة  : 

- لجار  علفزيع املفاد الغذائاة

العملاات  كل  العمفم  على  ع 

التجارية  املالاة،  املن فلة،  الع ارية، 

أع الصناعاة التي لها عالقة مباشر  

االجتماعي  باملفضفع  مباشر   غير  أع 

للشركة أع بأي مفضفع آخر يشبه أع 

  ارب منه.
محدعد   : االجتماعي  املال  رأس 

م سم  درهم   000,00100. مبلغ  في 

ال سمة  قامة  قسمة،   1000 إلى 

الفاحد  منها100,00 درهم.

امل ر االجتماعي : 

لجزئة اريز زن ة عاد زيز  عجد     .
رقم 47

في  محدد   الشركة  مد    : املد  

لاريخ  من  ابتداء  لحتسب  سنة   99

التأسيس الفعلي.

من  مسير   الشركة  إن  التساير: 

رضا  محمد  :سبتي  الساد ن  طرف 

ال اطن بفجد  شارع محمد السادس 
زن ة أ 1 رقم 8  

ال اطن بحي  -الساد لحلف  فنس  

الحكمة زن ة املرابطي بن عمرع رقم 

09 عجد .

خصم  بعد   : األرباح  لفزيع 
ال انفناة  املتحمالت  مصاريف 
ع  املشار إليها في ال انفن التأسي�ضي، 
االحتااطي  لتكفين   5% خصم  بعد 
لتكفين  االختاار  مع  ال انفني 
الربو  فإن  االحتااطات االستثنائاة، 
كل  الشركاء  بين  الصافي   سم 
حسب عدد حصصه االجتماعاة في 
اإل داع ال انفني  رأس مال الشركة.  
لم تسجال السجل التجاري لحت   :
 15/06/2020 رقم35011   فم 
التجارية  باملحكمة  بكتابةالضبط 

لفجد  .رقم الضبط 1114
334I

AMP MAROC

AMP MAROC
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
AMP MAROC إقامة املفلد 4 معبر 

شارع عبد املفمن ع شارع أنفال 
الطابق الرابع الرقم أ 41 -20100- 

الدار الباضاء املغرب 
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري 

  460863
 /16/03 بم ت�ضى ع د مؤثق في 

2020
األسا�ضي  ال انفن  إعداد  لم 
املحدعد   املسؤعلاة  دات  لشركة 

بامليزات التالاة :
دات  :شركة  الشركة  شكل 
باملميزات  املحدعد   املسؤعلاة 
التالاة : شكل الشركة : شركة  دات 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 AMP تسماتها  بمختصر  االقتضاء 

 .MAROC
استيراد  با جاز  الشركة  غرض 
األجهز   عصاانة  علفزيع  علصد ر 

الطباة عمعدات املختبرات. 
إقامة     : عنفان امل ر االجتماعي 
ع  املفمن  عبد  شارع  معبر   4 املفلد 
شارع أنفال الطابق الرابع الرقم أ 41 

-20100- الدار الباضاء املغرب .

اجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة :  99 سنة. 

 60.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

خالد  الساد  كالتالي:  م سم  درهم 

الحرش300 حصة ب امة 100 درهم 

 300 البكار  جفاد  الساد  للحصة. 

حصة ب امة 100 درهم للحصة.

ع  العائلاة  ع  الشخصاة  األسماء 

صفات ع مفاطن الشركاء :

 32 الحرش عنفانه  الساد خالد 

الباضاء.  الدار  د جفر.  بفان  رعن 

املغرب.

الساد جفاد البكار عنفانه إقامة 

8 , ساتي  األندلساة عمار  80 الرقم 

بالطف. الدار الباضاء. املغرب.

ع  العائلاة  ع  الشخصاة  األسماء 

مفاطن مسيري الشركة : 

 32 الحرش عنفانه  الساد خالد 

الباضاء.  الدار  د جفر.  بفان  رعن 

املغرب.

الساد جفاد البكار عنفانه إقامة 

8 , ساتي  األندلساة عمار  80 الرقم 

بالطف. الدار الباضاء. املغرب.

335I

cabinet  AMSN

BL EVENTS
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

cabinet AMSN

 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes ،

50000، meknes maroc

BL EVENTS شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي 8 زن ة 

أنتسرابي الش ة11 الطابق الثالث 

املد نة الجد د  مكناس - 50000 

مكناس املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

49711
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في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   10
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 BL  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EVENTS
غرض الشركة بإ جاز :

- حدث
- لجار 

-اإلضاء .
زن ة   8  : االجتماعي  امل ر  عنفان 
الثالث  الطابق  الش ة11  أنتسرابي 
 50000  - مكناس  الجد د   املد نة 

مكناس املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كالتالي:
 500  : الساد محمد رضا العراقي 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
 450  : ابفالد ار  نففل  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
الساد  أكرم ابفالد ار : 50 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
العراقي  رضا  محمد  الساد 
ش ة  إقامة  اسمانة  عنفانه ا) 
35شارع نهرع 50000 مكناس املغرب.
عنفانه ا)  ابفالد ار  نففل  الساد 
16الشطر ألف مفالي  7ش ة  عمار  
 50000 ج  م  الثانفية  إسماعال 

مكناس املغرب.
عنفانه ا)  ابفالد ار  أكرم  الساد 
الثاني  3الطابق  املد نة  إقامة 
22شارع ق م م .م ج 50000 مكناس 

املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء 

عمفاطن مسيري الشركة:
العراقي  رضا  محمد  الساد 
ش ة  إقامة  اسمانة  عنفانه ا) 
35شارع نهرع 50000 مكناس املغرب
عنفانه ا)  ابفالد ار  أكرم  الساد 

الثاني  3الطابق  املد نة  إقامة 
22شارع ق م م .م ج 50000 مكناس 

املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
01  فناف  بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2020 لحت رقم 1429.

336I

مكتب الحسابات العباد

RABI MED
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

حل شركة
مكتب الحسابات العباد

23 بلفك 3 بئرانزران بنصفار، 
31000، صفرع املغرب

RABI MED شركة دات املسؤعلاة 
املحدعد  في طفر التصفاة)

 NR ععنفان م رها اإلجتماعي
 26 FATIHA 2 HAY ZALAGH

SEFROU - 31000 صفرع املغرب.
حل شركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 
.2331

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ل رر   2019 من شتنبر   11 املؤرخ في 
حل شركة دات املسؤعلاة املحدعد  
RABI MED  مبلغ رأسمالها 100.000 
اإلجتماعي  م رها  ععنفان  درهم 
 NR 26 FATIHA 2 HAY ZALAGH
املغرب  صفرع   SEFROU - 31000

نتاجة ل : الخسار .
 NR ب  التصفاة  م ر  عحدد 
 26 FATIHA 2 HAY ZALAGH

SEFROU  - 31000 صفرع املغرب. 
ع عين:

ع  فارس  بن  محمد    الساد  ) 
بن   41/312 حي زالغ رقم  عنفانه ا) 
صفرع املغرب   31000 صفار صفرع 

كمصفي   ) للشركة.
الحدعد  اإلقتضاء  ععند   
املخفلة  الصالحاات  على  املفرعضة 
لبلاغ  محل  ع  املخابر   محل  لهم 
الع فد ع الفثائق املتعل ة بالتصفاة 
 NR 26 FATIHA 2 HAY ZALAGH :

.SEFROU

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

من   07 بتاريخ  بصفرع   االبتدائاة 

أكتفبر 2019 لحت رقم 169/2019.

337I

مكتب الحسابات العباد

RABI MED

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

قفل التصفاة

مكتب الحسابات العباد

23 بلفك 3 بئرانزران بنصفار، 

31000، صفرع املغرب

RABI MED شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 

 N : ععنفان م رها اإلجتماعي

 26 FATIHA 2 HAY ZALAGH

SEFROU - 31000 صفرع  املغرب.

قفل التصفاة

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

.2331

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

 2019 شتنبر  من   11 في  املؤرخ 

دات  شركة   RABI MED حل  ل رر 

رأسمالها  مبلغ  املحدعد   املسؤعلاة 

م رها  ععنفان  درهم   100.000

 N 26 FATIHA 2 HAY اإلجتماعي 

ZALAGH SEFROU - 31000 صفرع  

املغرب نتاجة للمنافسة.

ع عين:

ع  فارس  بن  محمد    الساد  ) 

رقم41/312  زالغ  حي  عنفانه ا) 

بنصفار صفرع 31000 صفرع املغرب 

كمصفي   ) للشركة.

ع قد لم انع اد الجمعاة الختاماة 

 N عفي   2019 من شتنبر   11 بتاريخ 

 26 FATIHA 2 HAY ZALAGH

SEFROU - 31000 صفرع  املغرب.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

من   02 بتاريخ  بصفرع   االبتدائاة 

أكتفبر 2019 لحت رقم 163/2019.

338I

مكتب الحسابات العباد

ATLAS BEDAYA
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لففيت حصص

مكتب الحسابات العباد

23 بلفك 3 بئرانزران بنصفار، 

31000، صفرع املغرب

ATLAS BEDAYA شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي الطابق 

االعل رقم 71 لجزئة اداعكناد ف 

صفرع - 31000 صفرع املغرب.

لففيت حصص
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.779

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

لمت   2019 أكتفبر   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

لففيت الساد   ) محمد العا دي 

أصل  من  اجتماعاة  حصة   1.000

الساد   )  لفائد    حصة   1.000

نفنبر   01 بتاريخ  العا دي  احمد 

.2019

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   

06  نا ر  بتاريخ  االبتدائاة بصفرع  

2020 لحت رقم 05.

339I

CABINET ECAF

 AFRAH MADAM

BENYOUSSEF
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

CABINET ECAF

حي السالم بلفك 14 رقم 04 سادي 

سلامان ، 14200، سادي سلامان 

املغرب

 AFRAH MADAM BENYOUSSEF

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
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ععنفان م رها اإلجتماعي لجزئة 07 
أكدال الطابق االعل سادي سلامان  

- 14200 سادي سلامان املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
2873

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2019 دجنبر   30
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.AFRAH MADAM BENYOUSSEF

خدمات   : بإ جاز  الشركة  غرض 
مرلبطة بتنظام الحفالت .

عنفان امل ر االجتماعي : لجزئة 07 
أكدال الطابق االعل سادي سلامان  

- 14200 سادي سلامان املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 1.000   : النضار   الساد  زكاة 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
عنفانه ا)  النضار   الساد  زكاة 
33 رقم 02 سادي  حي السالم بلفك 
سلامان   سادي   14200 سلامان  

املغرب .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  النضار   الساد  زكاة 
33 رقم 02 سادي  حي السالم بلفك 
سلامان   سادي   14200 سلامان  

املغرب 
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
االبتدائاة بسادي سلامان  بتاريخ 04 

مارس 2020 لحت رقم 30/2020.

340I

azzouziabdelali

 SOCIETE EXTRA
CARROSSERIE
إعالن متعدد ال رارات

azzouziabdelali
FES ، 30010، FES MAROC

 SOCIETE EXTRA CARROSSERIE
»شركة دات املسؤعلاة املحدعد «
ععنفان م رها االجتماعي: رقم 

128 الحي الصناعي عين الش ف  - 
30000 فاس املغرب.

»إعالن متعدد ال رارات«
رقم الت ااد في السجل التجاري: 

.42133
بم ت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 16 دجنبر 2019
لم الخاد ال رارات التالاة: 

قرار رقم 1: الذي  نص على ما لي: 
لففيت الساد علفي مدغري عثمان 
بفكتاف  الساد  لصالح  حصة   300

محمد  
قرار رقم 2: الذي  نص على ما لي: 
لففيت الساد علفي مدغري حسن 
الباات  الساد  لصالح  حصة   100

رشاد  
قرار رقم 3: الذي  نص على ما لي: 
الرحالي  التاجاناة  الساد   لففيت 
بفكتاف  الساد  لصالح  حصة   200

محمد  
قرار رقم 4: الذي  نص على ما لي: 
الرحالي  التاجاناة  الساد   لففيت 
الباات  الساد  لصالح  حصة   100

رشاد
قرار رقم 5: الذي  نص على ما لي: 
من  للشركة   الرئي�ضي  امل ر  لحفيل 
رقم 128 الحي الصناعي عين الش ف 
عين  طريق   26-3 رقم  إلى  فاس 

الش ف فاس
قرار رقم 6: الذي  نص على ما لي: 
تعاين الساد بفكتاف محمد ع الساد 

الباات رشاد كمسير ن للشركة
علبعا لذلك لم تعد ل م تضاات 

النظام األسا�ضي التالاة: 
بند رقم 1: الذي  نص على ما لي: 
في  مساهم  رشاد  الباات  الساد 

الشركة ب 500 حصة.

بند رقم 2: الذي  نص على ما لي: 

في  مساهم  محمد  بفكتاف  الساد 

الشركة ب 500 حصة

بند رقم 3: الذي  نص على ما لي: 

لحفيل امل ر الرئي�ضي للشركة إلى رقم 

3-26 طريق عين الش ف فاس

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

مارس   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 1040/2020.

341I

G.MAO.CCF

STE O.STEEL

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لففيت حصص

G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES

MAROC

STE O.STEEL شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي ال طعة  

M113 لجزئة أندلس  عين الش ف 

فاس ال طعة  M113 لجزئة أندلس  

عين الش ف فاس 30000 فاس 

املغرب.

لففيت حصص

رقم الت ااد في السجل التجاري 

.53891

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

لمت   2018 دجنبر   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عمر  رضا  الساد   )  لففيت 

حصة اجتماعاة من   500 الافسفي 

الساد   )   أصل 500 حصة لفائد   

إسفني  شفشاعني  الشريف  أمانة 

بتاريخ 11 دجنبر 2018.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   

فبرا ر   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2019 لحت رقم 722/19.

342I

CONSEILS EVERNAGE

 CENTRE SMALTO DE

FORMATION PRIVE
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

تغاير تسماة الشركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

 CENTRE SMALTO DE

FORMATION PRIVE شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

 MASSIRA ععنفان م رها االجتماعي

 2 B N°304 MARRAKECH -

MARRAKECH 40000 املغرب.

تغاير تسماة الشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

94097

 بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

لم تغاير  18  فلافز 2019  املؤرخ في 

 CENTRE« من  الشركة  تسماة 

 SMALTO DE FORMATION

 CENTRE« إلى   »PRIVE

 SMALTO DE FORMATION

. »PROFESSIONNELLE PRIVE

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

14  نا ر  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2020 لحت رقم 111259.

343I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC  BUREAU DE

COMPTABILITE

ERITAV
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

تغاير نشاط الشركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC 

BUREAU DE COMPTABILITE

صندعق البر د 310 الرئيساة 

الرشاد ة ، 52000، الرشاد ة 

املغرب

ERITAV شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 
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ععنفان م رها االجتماعي قصر 

لازمفريت الخنك - 52000 

الرشاد ة املغرب.

تغاير نشاط الشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.12189

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تغاير  لم   2020 ماي   28 في  املؤرخ 

نشاط الشركة من »صاانة املجاري« 

إلى »الغرس ع رعا ة الحدائق«.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 05 بتاريخ  بالرشاد ة   االبتدائاة 

 فناف 2020 لحت رقم 136.

344I

Fidex Conseil

 MONDIAL BAT IMPORT
EXPORT

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

Fidex Conseil

 BD MOHAMED VI RES °14

 ANNASER GH 11 N ، 20300،

CASABLANCA MAROC

 MONDIAL BAT IMPORT

EXPORT شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 

 BD MED ععنفان م رها اإلجتماعي

 VI RES ANNASR GH 11 N° 14

ETG 2 - 20270 CASA MAROC

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

376313

في  مؤرخ  مفثق  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2017 أبريل   21

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 MONDIAL BAT IMPORT

.EXPORT

 IMPORT : غرض الشركة بإ جاز

.EXPORT

 BD MED : عنفان امل ر االجتماعي

 VI RES ANNASR GH 11 N° 14

.ETG 2 - 20270 CASA MAROC

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

 KOUKI ISMAEL الساد 

 RUE 6 A DE MUSSET عنفانه ا) 

 RANGUIN  O6150 CANNES LA

.BOCCA FRANCE

 HAMRA RACHID الساد 

 BD MED VI 567 ETG 2 (عنفانه ا

 APPT 224  20700 CASABLANCA

.MAROC

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

 KOUKI ISMAEL الساد 

 RUE 6 A DE MUSSET عنفانه ا) 

 RANGUIN  O6150 CANNES LA

BOCCA FRANCE

 HAMRA RACHID الساد 

 BD MED VI 567 ETG 2 (عنفانه ا

 APPT 224  20700 CASABLANCA

MAROC

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 05 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

ماي 2017 لحت رقم 00633821.

345I

Fidex Conseil

FARANG MAROC SARL
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

Fidex Conseil

 BD MOHAMED VI RES °14

 ANNASER GH 11 N ، 20300،

CASABLANCA MAROC

FARANG MAROC SARL شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد 

 BD MED ععنفان م رها اإلجتماعي

 VI RES ANNASR GH 11 N° 14

ETG 2 - 20270 CASA MAROC

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

434757

في  مؤرخ  مفثق  ع د  بم ت�ضى  

ال انفن  إعداد  لم   2019 ماي   16

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FARANG MAROC SARL

 IMPORT : غرض الشركة بإ جاز

 EXPORT ET DISTRIBUTION DES

.PRODUITS COSMETIQUE

 BD MED : عنفان امل ر االجتماعي

 VI RES ANNASR GH 11 N° 14

.ETG 2 - 20270 CASA MAROC

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

 SERGE ALVES LEITAO الساد 

 RUE 59 JEAN JAURES عنفانه ا) 

 RES IBN KHALDOUNE ETG

 5 APP 51 GAUTHIER  20060

. CASABLANCA MAROC

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

 ZINEB IBNGHAZALA الساد  

 RUE DAVY  75017  60 عنفانه ا) 

PARIS FRANCE

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 27 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

ماي 2019 لحت رقم 00703661.

346I

marrakech finance

KHAOUA AGRO
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
marrakech finance

 Av Allal el fassi imm atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc
KHAOUA AGRO شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي دعار عالد 

الخاع  عالد عمران  - 24004 سادي 
بنفر املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 
املحدعد  

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
2725

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 03  فناف 
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KHAOUA AGRO
االنتاج   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الفالحي
لصد ر ع استيراد 
تسمين العجفل.

: دعار عالد  عنفان امل ر االجتماعي 
الخاع  عالد عمران  - 24004 سادي 

بنفر املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
 99.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:
الساد محمد الزكفد :  330 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .
الساد محمد الزعين :  330 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .
الساد احمد الزعين :  330 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
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الساد محمد الزكفد عنفانه ا) ح 
 01 عمار    01 02  اسين  م الفحد  

رقم 11 40000 مراكش املغرب.
عنفانه ا)  الزعين  محمد  الساد 
دعار اعالد خاع  اعالد عمران  24004 

سادي بنفر املغرب.
عنفانه ا)  الزعين  احمد  الساد 
دعار اعالد خاع  اعالد عمران 24004 

سادي بنفر املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد محمد الزكفد عنفانه ا) ح 
 01 عمار    01 02  اسين  م الفحد  

رقم 11 40000 مراكش املغرب
عنفانه ا)  الزعين  احمد  الساد 
دعار اعالد خاع  اعالد عمران 24004 

سادي بنفر املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 10 بتاريخ  بنفر   بسادي  االبتدائاة 

 فناف 2020 لحت رقم 329.
347I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

STE GRA EYES
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE
 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
STE GRA EYES شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي رقم 37 
لجزئة الدالاة ش ة 3 شارع ابن 

الخطاب فاس فاس  30000 فاس  
املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 
املحدعد  

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
62365

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   19
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GRA EYES

باع   : بإ جاز  الشركة  غرض 

النظارات.

 37 رقم   : عنفان امل ر االجتماعي 

ابن  شارع   3 ش ة  الدالاة  لجزئة 

فاس    30000 الخطاب فاس فاس  

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

:  500 حصة  الساد  مهى رايس 

ب امة 100 درهم للحصة .

الساد محمد بهاء غرناطي :  500 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

ب امة   500 : الساد  مهى رايس   

100 درهم.

 500 : الساد محمد بهاء غرناطي 

ب امة 100 درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد  مهى رايس عنفانه ا) رقم 

3 شارع ابن  لجزئة الدالاة ش ة   37

الخطاب فاس FES 30000 املغرب.

غرناطي  بهاء  محمد  الساد 

الدالاة  لجزئة   37 رقم  عنفانه ا) 

فاس  الخطاب  ابن  شارع   3 ش ة 

FES 30000 املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد  مهى رايس عنفانه ا) رقم 

3 شارع ابن  لجزئة الدالاة ش ة   37

الخطاب فاس FES 30000 املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

مارس   11 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 993.

348I

PROCOMED

ELECTRONICS ZONE
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

تعاين مسير جد د للشركة

PROCOMED

شارع علي العهد اءقامة دار الفرح 3 
رقم -64 طنجة- ، 90000، طنجة 

املغرب

ELECTRONICS ZONE  شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد 

 Zone ععنفان م رها اإلجتماعي

 Franche d›Exportation de

 Tanger, Ilot n°13, Lot n° 03  -

.90000 Tanger Maroc

تعاين مسير جد د للشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.2356

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

11 دجنبر 2019 لم تعاين  املؤرخ في 

الساد  )  للشركة  جد د  مسير 

JORGE RIBEIRO Hugo كمسير آخر

لبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

ماي   21 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 231536.

349I

MOGADOR GESTION

 WESTERN WALL

ESSAOUIRA
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

MOGADOR GESTION

 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA MAROC

 WESTERN WALL ESSAOUIRA

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي 26 زن ة 

مفالي عبد الرحمان درب اكاد ر - 

44000 الصفير  املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
5283

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 06  نا ر 
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WESTERN WALL ESSAOUIRA
: م اعل في  غرض الشركة بإ جاز 
تساير العملاات التجارية ع الخدمالاة 

  التساير الفندقي).
زن ة   26  : عنفان امل ر االجتماعي 
 - اكاد ر  درب  الرحمان  عبد  مفالي 

44000 الصفير  املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 DAVID ANDRE الساد   -

MYARA : 950 ب امة 100 درهم.
 NATALIA TROCINA : الساد  

50 ب امة 100 درهم.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عصفات عمفاطن الشركاء :
 DAVID ANDRE الساد 
مفالي  زن ة   26 عنفانه ا)   MYARA
 44000 اكاد ر  درب  الرحمان  عبد 

الصفير  املغرب.
 NATALIA TROCINA الساد  
عبد  مفالي  زن ة   26 عنفانه ا) 
 44000 اكاد ر  درب  الرحمان 

الصفير  املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
 DAVID ANDRE الساد 
مفالي  زن ة   26 عنفانه ا)   MYARA
 44000 اكاد ر  درب  الرحمان  عبد 

الصفير  املغرب
 NATALIA TROCINA الساد 
عبد  مفالي  زن ة   26 عنفانه ا) 
 44000 اكاد ر  درب  الرحمان 

الصفير  املغرب.
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باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

االبتدائاة بالصفير   بتاريخ 09  فناف 

2020 لحت رقم 119/2020.

350I

MOGADOR GESTION

DAR BABA DIALI
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

MOGADOR GESTION

 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA MAROC

DAR BABA DIALI شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي دعار اد 

العفني جماعة سادي احمد اعحامد  

- 44000 الصفير  املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

5287

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 20  نا ر 

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 DAR  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BABA DIALI

: م اعل في  غرض الشركة بإ جاز 

تساير العملاات التجارية ع الخدمالاة 

 استغالل دار الضاافة).

اد  دعار   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

العفني جماعة سادي احمد اعحامد  

- 44000 الصفير  املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

- الساد سعاد بفزيد : 290 ب امة 

100 درهم.

الساد  لالى صالحة شرقي : 300 
ب امة 100 درهم.

 MARION MARI : 280  الساد
ب امة 100 درهم.

الساد احمد ارخاص : 80 ب امة 
100 درهم.

الساد الحسن صغير : 50 ب امة 
100 درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   
عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  بفزيد  سعاد  الساد 
دعار اد العفني جماعة سادي احمد 

اعحامد 44000 الصفير  املغرب.
شرقي  صالحة  لالى  الساد  
 ALLEE CLOTRIER  1 عنفانه ا) 

THIAIS 94320 فرنسا.
 MARION MARI الساد  
جماعة  العفني  اد  دعار  عنفانه ا) 
 44000 اعحامد  احمد  سادي 

الصفير  املغرب.
عنفانه ا)  ارخاص  احمد  الساد 
 RUE EDISON 690003 LYON  6

فرنسا.
عنفانه ا)  صغير  الحسن  الساد 
10 زن ة ابن رشد  44000 الصفير  

املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  بفزيد  سعاد  الساد 
دعار اد العفني جماعة سادي احمد 

اعحامد 44000 الصفير  املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
االبتدائاة بالصفير   بتاريخ 11  فناف 

2020 لحت رقم 121/2020.

351I

Sté quick bridge

AMINE MOKAWALA
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

Sté quick bridge
 Av MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC
 AMINE MOKAWALA

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي شارع 

مفالي  فسف امللك املسمى حاا   - 

35100 جرساف املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

1741

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   02

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMINE MOKAWALA

أشغال   : بإ جاز  الشركة  غرض 

مختلفة
- عساط لجاري

- أعمال الري.

شارع   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

 - مفالي  فسف امللك املسمى حاا   

35100 جرساف املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد البشير أمين :  1.000 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  أمين  البشير  الساد 

دعار الطرش هفار  35100 جرساف 

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  أمين  البشير  الساد 

دعار الطرش هفار  35100 جرساف 

املغرب.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
االبتدائاة بجرساف  بتاريخ 16  فناف 

2020 لحت رقم 778/2020.

352I

Sté quick bridge

AZZEDDINE IRRIGATION
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
Sté quick bridge

 Av MED 6 guercif ، 35100،
GUERCIF MAROC

AZZEDDINE IRRIGATION شركة 
دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي امللك 
املسمى قصبة حي اعالد حمفسة - 

35100 جرساف املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

1747
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   11
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AZZEDDINE IRRIGATION
أشغال   -  : غرض الشركة بإ جاز 

مختلفة
- أعمال الري

- م اعل للطاقة الشمساة.
امللك   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 - حمفسة  اعالد  حي  قصبة  املسمى 

35100 جرساف املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 500   : الد ن  عز  ازعفم  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
الساد ازعفم عبد الصمد :  500 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
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عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد ازعفم عز الد ن عنفانه ا) 

دعار اعنالن صاكة جرساف 35100 

جرساف املغرب.

الصمد  عبد  ازعفم  الساد 

صاكة  اعنالن  دعار  عنفانه ا) 

جرساف 35100 جرساف املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد ازعفم عز الد ن عنفانه ا) 

دعار اعنالن صاكة جرساف 35100 

جرساف املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

االبتدائاة بجرساف  بتاريخ 16  فناف 

2020 لحت رقم 783/2020.

353I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

STE BIG INFO
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لففيت حصص

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 RDC N°14 RESIDENCE ATLAS

 RUE 12 OMAR BENJELLOUN

ATLAS FES. ، 30000، فاس املغرب

دات  شركة   STE BIG INFO

املسؤعلاة املحدعد 

 77 اإلجتماعي  م رها  ععنفان 

1 طريق  3 محل  لجزئة زهر  املدائن 

فاس   30000  - عين الش ف فاس  

املغرب.

لففيت حصص
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.57905

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

لمت   2020 مارس   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :

سعاد    الساد   )  لففيت 

الحجاجي  500 حصة اجتماعاة من 

الساد  لفائد    حصة   1.000 أصل 

  ) الهام املزكلدي صدعق   بتاريخ 05 

مارس 2020.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
مارس   09 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 1065/2020.
354I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

STE BIG INFO
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
لحفيل الشكل ال انفني للشركة
STE SIMPLE CONSEIL SARL

 RDC N°14 RESIDENCE ATLAS
 RUE 12 OMAR BENJELLOUN
ATLAS FES. ، 30000، فاس املغرب

STE BIG INFO شركة دات 
املسؤعلاة املحدعد 

ع عنفان م رها االجتماعي 77 لجزئة 
زهر  املدائن 3 محل 1 طريق عين 

الش ف فاس  - 30000 فاس .
لحفيل الشكل ال انفني للشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 
.57905

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 05 مارس 2020 لم لحفيل 
الشكل ال انفني للشركة من »شركة 
دات املسؤعلاة املحدعد « إلى »شركة 
دات مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد«.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
مارس   09 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 1065/2020.
355I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

STE BIG INFO
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

تغاير نشاط الشركة
STE SIMPLE CONSEIL SARL

 RDC N°14 RESIDENCE ATLAS
 RUE 12 OMAR BENJELLOUN
ATLAS FES. ، 30000، فاس املغرب

STE BIG INFO شركة دات 
املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها االجتماعي 77 لجزئة 
زهر  املدائن 3 محل 1 طريق عين 

الش ف فاس - 30000 فاس 
املغرب.

تغاير نشاط الشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.57905

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

لم تغاير   2020 مارس   05 املؤرخ في 

اللفازم  »بائع  من  الشركة  نشاط 

الكمبافلر-  اجهز   بائع  املكتباة- 

»لاجر-  إلى  التصد ر.«  ع  االستيراد 

لركاب ع صاانة اجهز  الكمبافلر.«.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

مارس   09 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 1065/2020.

356I

PROCOMED

SOLAR EXPORT
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

PROCOMED

شارع علي العهد اءقامة دار الفرح 3 

رقم -64 طنجة- ، 90000، طنجة 

املغرب

SOLAR EXPORT شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

 Zone ععنفان م رها اإلجتماعي

 Franche d’Exportation de

 Tanger, lot 43A Centre d’Affaires

 Nordami, Bureau B-209 90000

Tanger Maroc

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

2323

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 12  فناف 

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 SOLAR : اإلقتضاء بمختصر تسماتها

.EXPORT
إرشاد,   : بإ جاز  الشركة  غرض 
أنظمة  هندسة  تسفيق,  االلصاالت, 

الطاقة ،مساعد 
الت ناة بشكل خاص في مجاالت 

الطاقات املتجدد . .
 Zone  : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 Franche d’Exportation de
 Tanger, lot 43A Centre d’Affaires
 Nordami, Bureau B-209 90000

.Tanger Maroc
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
 Thierry POITOUT الساد 
 Les Jardins de عنفانه ا) 
 l’Ouidane, Douar Sabaa
 M’Hamdia ; 40000 Marrakech

.Maroc
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
 Thierry POITOUT الساد 
 Les Jardins de عنفانه ا) 
 l’Ouidane, Douar Sabaa
 M’Hamdia 40000 Marrakech

Maroc
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
ماي   14 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 231502.

357I

PROCOMED

SOLAR EXPORT MAROC
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة
PROCOMED

شارع علي العهد اءقامة دار الفرح 3 
رقم -64 طنجة- ، 90000، طنجة 

املغرب
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SOLAR EXPORT MAROC شركة 

دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

 Avenue ععنفان م رها اإلجتماعي

 Prince Héritier, Résidence Dar

 El Farah 3, Appartement nº 64

Tanger 90000 Tanger Maroc

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

2384

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 12  فناف 

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 SOLAR : اإلقتضاء بمختصر تسماتها

.EXPORT MAROC

هندسة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

باع أدعات الطاقة   ، أنظمة الطاقة 

الشمساة ، املساعد  الت ناة

الطاقات  مجاالت  في  خاصة 

املتجدد ..

 Avenue : عنفان امل ر االجتماعي 

 Prince Héritier, Résidence Dar

 El Farah 3, Appartement nº 64

.Tanger 90000 Tanger Maroc

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

 Thierry POITOUT الساد 

 Les Jardins de عنفانه ا) 

 l’Ouidane, Douar Sabaa

 M’Hamdia ; 40000 Marrakech

.Maroc

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

 Thierry POITOUT الساد 
 Les Jardins de عنفانه ا) 
 l’Ouidane, Douar Sabaa
 M’Hamdia ; 40000 Marrakech

Maroc
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
02  فناف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 231565.
358I

NEW POLYESTER

NEW POLYESTER
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لففيت حصص
NEW POLYESTER

 DOUAR OULED BOUAZZIZ
 SIDI HAJJAJ OUAD HASSAR
 TIT MELLIL-CASABLANCA. .،
23000، CASABLANCA MAROC
NEW POLYESTER شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
 DOUAR ععنفان م رها اإلجتماعي

 OULED BOUAZZIZ SIDI
 HAJJAJ OUAD HASSAR TIT

 MELLIL-CASABLANCA. 20300
.CASABLANCA MAROC

لففيت حصص
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.233071
بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
لمت   2018 دجنبر   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 ALI الساد   )  لففيت 
MOUZOUN 900 حصة اجتماعاة 
من أصل 1.000 حصة لفائد   الساد 
 SALAHEDDINE MOUZOUN (  

بتاريخ 24 دجنبر 2018.
 ALI الساد   )  لففيت 
MOUZOUN 100 حصة اجتماعاة 
من أصل 1.000 حصة لفائد   الساد 
  ) IMANE MOUZOUN بتاريخ 24 

دجنبر 2018.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   
 01 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 نا ر 2019 لحت رقم 688050.
359I

Audifisc Maroc

HBSC IMMOBILIER
لففيت حصص

HBSC IMMOBILIER SARL  

امل ر االجتماعي :  الدار الباضاء، 66  
شارع مفالي ادريس االعل

رأسمال 100000 درهم

املسجلة بالسجل التجاري بالدار 

الباضاء لحت رقم 431755

لففيت حصص اجتماعاة

مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى   1-

بالدار الباضاء في 13 ماي 2020 

 DIARS  «  - شركة  ففلت   

  » ADDAWAM

أصل   من  اجتماعاة  حصة   25

شركة في  لمتلكها  التي  حصة   350 

» HBSC IMMOBILER «  

 HOLDING  « شركة  لفائد  

  » ABOURIZK

 DIARS  «  - شركة  ففلت 

 » ADDAWAM

أصل  من  اجتماعاة  حصة   25

شركة    في  لمتلكها  التي  حصة   350

» HBSC IMMOBILER«

مصطفى  احمد  الساد  لفائد    

الكتاني

بم ت�ضى ع د عرفي مؤرخ في   2-

 2020 ماي   13 بتاريخ  الدار الباضاء 

 »  HBSC IMMOBILIER «  « لشركة 

ل رر ما لي :

- املصادقة على لففيت  الحصص 

الشركة  في  حدثث  التي  االجتماعاة 

7 من            ع   6 ععلاه لم تعد ل الفصل  

ال انفن األسا�ضي للشركة كما لي :

محدد  الشركة  رأسمال 

إلى  م سم  درهم   100.000 في  

ب امة  اجتماعاة  1.000حصة 

100درهم

للحصة الفاحد  مفزعة كما لي :

 HBS HOLDING  « شركة  

CHAKIB «  400 حصة  

 » DIARS ADDAWAM « شركة

300 حصة  .

 » HOLDING ABOURIZK « شركة

150 حصة  

الكتاني   مصطفى  احمد  الساد 

150 حصة 

-3 عقد لم اإل داع ال انفني بكتابة 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

 2020 12   فناف  بتاريخ  الباضاء 

لحت رقم 735778       

360I

AZ CONSULATNTS

VPV
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141

 CASABLACA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

VPV  شركة دات مسؤعلاة محدعد  

دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي  141، 

شارع الحسن االعل ، الطابق 4 - 

20000 الدار الباضاء املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

461599

 25 ع د حر مؤرخ في  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 فبرا ر 

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

. VPV : اإلقتضاء بمختصر تسماتها

غرض الشركة بإ جاز : باع عسائل 

اإلعالن اإلشهارية.

 ،141   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

 -  4 الطابق   ، االعل  الحسن  شارع 

20000 الدار الباضاء املغرب.
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أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

50.000,00 درهم، م سم كالتالي:

 VISIBILIDAD EN EL الشركة 

PUNTO DE VENTA :  500 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

 VISIBILIDAD EN EL الشركة 

عنفانه ا)   PUNTO DE VENTA

 CALLE ALFONS XIII 445, piso 5

.08910 BADALONA ESPAGNE

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
رامفن  ألففنسف  جارجالف  الساد 

برشلفنة   08001 برشلفنة  عنفانه ا) 

إسباناا

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 12 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735730.

361I

CAGECO

TAJ ALARABE
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

CAGECO

29 شارع محمد السادس عمار  ف2 

الرقم 10 الدار الباضاء ، 20500، 

الدارالباضاء املغرب

TAJ ALARABE  شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي منازل 

الدرع  42 لجزئة النجمة الباضاء 

متجر 60 ع 61 الدرع  الكار - الدرع  

- 26300 برشاد املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

13545

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  

لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   18

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 TAJ  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ALARABE

قاعة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

شاي.

منازل   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

الباضاء  النجمة  لجزئة   42 الدرع  

متجر 60 ع 61 الدرع  الكار - الدرع  

- 26300 برشاد املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : الساد مصطفى لابت  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  الساد مصطفى لابت  

اقامة باملاريفا حي العمارية الش ة 34 

الدار   20470 عين الشق   

الباضاء املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  الساد مصطفى لابت  

الش ة  العمارية  حي  باملاريفا  اقامة 

34 عين الشق  20470 الدار الباضاء 

املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

مارس   13 بتاريخ  االبتدائاة ببرشاد  

2020 لحت رقم 229.

362I

moorish co

H&C ENGINEERING
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

moorish co

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

H&C ENGINEERING شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 61 شارع 

اللة الااقفت زاعية مصطفى املعاني 

مركز التجاري رياض الطابق 2 رقم 

85 الباضاء - 20000 الدار الباضاء 

املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

461629

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   12

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 H&C  : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

.ENGINEERING

أعمال   : بإ جاز  الشركة  غرض 

البناء عالتطفير.

61 شارع  عنفان امل ر االجتماعي : 

اللة الااقفت زاعية مصطفى املعاني 
رقم   2 مركز التجاري رياض الطابق 

الدار الباضاء  الباضاء - 20000   85

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : ال زدار  حمز   الساد 
حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -
عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  ال زدار  حمز   الساد 
ال صر الكبير   19 شارع البلد ة رقم 

92000 العرائش املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  ال زدار  حمز   الساد 
ال صر الكبير   19 شارع البلد ة رقم 

92000 العرائش املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 12 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735753.

363I

G.MAO.CCF

STE BENHALYMAH CAR 
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE 24
 NOUVELLE ، 30000، FES

MAROC
 STE BENHALYMAH CAR شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي زن ة إمام 
شاطبي عمار  11 الطابق األر�ضي 
فاس زن ة إمام شاطبي عمار  11 
الطابق األر�ضي فاس 30000 فاس 

املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

62603
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   12
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 STE   : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

.BENHALYMAH CAR
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لأجير   : بإ جاز  الشركة  غرض 
الساارات بدعن سائق.

عنفان امل ر االجتماعي : زن ة إمام 
األر�ضي  الطابق   11 عمار   شاطبي 
 11 عمار   شاطبي  إمام  زن ة  فاس 
فاس   30000 فاس  األر�ضي  الطابق 

املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
الكناني  الفهاب   عبد  الساد 
دعار    16 رقم   06 زن ة  عنفانه ا) 
فاس  الجاني الدكارات فاس 30000 

املغرب.
الساد لففاق بنحلامة عنفانه ا) 
رقم 37 لجزئة البسمة  املسير  فاس 

30000 فاس املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الكناني  الفهاب   عبد  الساد 
دعار    16 رقم   06 زن ة  عنفانه ا) 
فاس  الجاني الدكارات فاس 30000 

املغرب
الساد لففاق بنحلامة عنفانه ا) 
رقم 37 لجزئة البسمة  املسير  فاس 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
أبريل   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 1158.

364I

moorish co

BRIDGE TRAVELS
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة
moorish co

 3rue ishsaq ibn hanin etage
 1 apt 1 bd yacoub elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca
maroc

 BRIDGE TRAVELS

 شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي شارع عبد 
املفمن ع زن ة سماة إقامة شهرزاد 3 
الطابق 4 رقم 20 الباضاء - 20000 

الدار الباضاء املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
461631

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   17
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BRIDGE TRAVELS
غرض الشركة بإ جاز : عساط في 

جماع العملاات ع لنظام األحداث.
عنفان امل ر االجتماعي : شارع عبد 
املفمن ع زن ة سماة إقامة شهرزاد 3 
4 رقم 20 الباضاء - 20000  الطابق 

الدار الباضاء املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:
:  500 حصة  الساد عبده جالل 

ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
 20 الساد عبده جالل عنفانه ا) 
عملاة يسرى جنان طابق 3 ش ة 11 
شطر 10 عين الشق الباضاء 20000 

الدار الباضاء املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
 20 الساد عبده جالل عنفانه ا) 
عملاة يسرى جنان طابق 3 ش ة 11 
شطر 10 عين الشق الباضاء 20000 

الدار الباضاء املغرب.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 12 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735755.

365I

G.MAO.CCF

STE JINAN ISTITMAR 
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES

MAROC

 STE JINAN ISTITMAR   شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي رقم 54 

ل  لجزئة  الزيتفن 1 الضحى  ج ه 

07 عمار   54 ل الطابق 2 الش ة 9 

فاس  30000 فاس املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

62765

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   13

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 STE   : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

.  JINAN ISTITMAR

: م اعل في  غرض الشركة بإ جاز 

أشغال املختلفة ع البناء.
 54 رقم   : عنفان امل ر االجتماعي 

ل  لجزئة  الزيتفن 1 الضحى  ج ه 07 

عمار   54 ل الطابق 2 الش ة 9 فاس  

30000 فاس املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  زريكي   محمد  الساد 
جهة السفلي عين قادعس   171 رقم 

فاس 30000 فاس املغرب.

الساد نفر الد ن زريكي عنفانه ا) 
جهة السفلي عين قادعس   171 رقم 

فاس 30000 فاس املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  زريكي   محمد  الساد 
جهة السفلي عين قادعس   171 رقم 

فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

11  فناف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 1313.

366I

فاد بيست كفنسالتين

CLEVER PLAST
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

فاد بيست كفنسالتين

حي السعاد  شارع مفالي اسماعال 
زن ة بركان رقم 01 الطابق االعل ، 

70000، العافن املغرب

CLEVER PLAST شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي لجزئة 
الفحد  بلفك E رقم 135 مكرر 

العافن  70000 العافن املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

31621

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 أبريل   22

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CLEVER PLAST

صناعة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

البالستاك.
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لجزئة   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

مكرر   135 رقم   E بلفك  الفحد  

العافن  70000 العافن املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 330   : الساد عبد الحق الرابو 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

340 حصة    : الساد سغاد رابو 

ب امة 100 درهم للحصة .

الساد رشاد عاطل :  330 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد عبد الحق الرابو عنفانه ا) 

الفحد    لجزئة   E بلفك   135 رقم 

70000 العافن املغرب.

عنفانه ا)  رابو  سعاد  الساد 

اقامة د ار السالم عمار  103 رقم 11 

الباضاء 70000 الباضاء املغرب.

عنفانه ا)  عاطل  رشاد  الساد 

ال فبع  عمار   بفشرا ا  شهاد  شارع 

العافن   70000  6 الش ة   124 رقم 

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد عبد الحق الرابو عنفانه ا) 

الفحد    لجزئة   E بلفك   135 رقم 

70000 العافن املغرب

عنفانه ا)  رابو  سعاد  الساد 

اقامة د ار السالم عمار  103 رقم 11 

الباضاء 70000 العافن املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

ماي   20 بتاريخ  بالعافن   االبتدائاة 

2020 لحت رقم 882.

367I

فاد بيست كفنسالتين

 FREEWAY

CONSTRUCTIONS
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

فاد بيست كفنسالتين

حي السعاد  شارع مفالي اسماعال 
زن ة بركان رقم 01 الطابق االعل ، 

70000، العافن املغرب

 FREEWAY CONSTRUCTIONS

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي لجزئة 

املست بل رقم 434 العافن 70000 

العافن املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

31503

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   12

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FREEWAY CONSTRUCTIONS

اشغال   : بإ جاز  الشركة  غرض 

البناء..

لجزئة   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

 70000 العافن   434 املست بل رقم 

العافن املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

عالي  حامف  احمد  سادي  الساد 

درهم   100 ب امة  حصة   1.000   :

للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  

عصفات عمفاطن الشركاء :

عالي  حامف  احمد  سادي  الساد 

الفاد  فم  الفاالت  حي  عنفانه ا) 

العافن 70000 العافن املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عالي  حامف  احمد  سادي  الساد 

الفاد  فم  الفاالت  حي  عنفانه ا) 

العافن 70000 العافن املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

ماي   19 بتاريخ  بالعافن   االبتدائاة 

2020 لحت رقم 798.

368I

 BEPOLYCO  مكتب الدراسات املتعدد االستشارات

ش م م

STE PBS SARL
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

مكتب الدراسات املتعدد 

االستشارات  BEPOLYCO ش م م

رقم 110 حي الحسني شارع مفالي 

رشاد عرزازات ، 45000، عرزازات 

املغرب

STE PBS SARL  شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي زن ة 

املار�ضي رقم 20 مكرر عرزازات  - 

45000 عرزازات املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

10775

 14 ع د حر مؤرخ في  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 فبرا ر 

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PBS SARL

اشغال   : بإ جاز  الشركة  غرض 

-التجهيز-كراء اآلالت  البناء عامل اعلة 

عالشراء  الباع  عالتجار   عاملعدات 

بشكل عام..
زن ة   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

 - عرزازات   مكرر   20 رقم  املار�ضي 

45000 عرزازات املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 500   : بفغزال   نفال  الساد  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

 500   : رشاد  مفحدي  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  الساد  نفال بفغزال  
رقم 14 زن ة للفات حي ا ت برى لنغير 

45800 لنغير املغرب.

عنفانه ا)  رشاد  مفحدي  الساد 
مكرر عرزازات    20 زن ة املار�ضي رقم 

45000 عرزازات املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  الساد  نفال بفغزال  
رقم 14 زن ة للفات حي ا ت برى لنغير 

45800 لنغير املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

االبتدائاة بفرزازات  بتاريخ 25 فبرا ر 

2020 لحت رقم 226.

369I

FIDUNEL

 STE IMMOBILIERE EL
GHANI

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لففيت حصص

FIDUNEL

57 زن ة عبد الكريم الد فري 

الطابق 3 رقم 6  الدار الباضاء ، 

20000، الدار الباضاء املغرب

 STE IMMOBILIERE EL GHANI

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
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ععنفان م رها اإلجتماعي  زاعية 

محج اللة الااقفت ع زن ة العرعار 

اقامة غاليس العمار  9 الطابق 4 

الش ة 17 - 20000 الدار الباضاء  

املغرب.

لففيت حصص
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.397991

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

لمت   2020 مارس   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الد ن  صالح  الساد   )  لففيت 

السعادي 500 حصة اجتماعاة من 

الساد   )  أصل 500 حصة لفائد   

فبرا ر   27 بتاريخ  السعادي   محمد 

.2020

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   

 10 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735526.

370I

CABINET SALAH AISSE

KODACOPER
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

CABINET SALAH AISSE

 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK

 IBN HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC

KODACOPER شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي 80 شارع 

سادي عبد الرحمان لجزئة جفهر  

الطابق 1 رقم 10 بفساجفر 20380 

الدارالباضاء املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

461701

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   13

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KODACOPER

استيراد    : غرض الشركة بإ جاز 

غير  املنتجات  علفزيع  علصد ر 

 ، عالبطاريات  الكهرباء   ، الغذائاة 

املطبخ عاألدعات املنزلاة عالبالستاك 

عكذلك شفرات الحالقة.

لصد ر عاستيراد علفزيع جماع   •

أنفاع السلع.

عالشراء  عالسمسر   التداعل   •

أي  عاستئجار  عالتبادل  عالباع 

ممتلكات من فلة أع غير من فلة قد 

غير  أع  مباشر  بشكل  مرلبطة  لكفن 

مباشر بالهدف املذكفر أعاله ؛

جماع العملاات   ، عبشكل عام   •

أع  الفناة  أع  التجارية  أع  املالاة 

لتعلق  قد  التي  الع ارية  أع  املن فلة 

بالكائن  مباشر  غير  أع  مباشر  بشكل 

املذكفر أعاله ، أع التي قد تعزز لطفير 

النشاط االجتماعي..

عنفان امل ر االجتماعي : 80 شارع 

سادي عبد الرحمان لجزئة جفهر  
1 رقم 10 بفساجفر 20380  الطابق 

الدارالباضاء املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:

 80   : الساد نا ت بفحس أحمد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

الساد  اسالم مفناة :  20 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  

عصفات عمفاطن الشركاء :

أحمد  بفحس  نا ت  الساد 

الطالق  سهام  لجزئة   6 عنفانه ا) 

الدارالباضاء   20150 كالاففرناا   3

املغرب.

عنفانه ا)  مفناة  اسالم  الساد  

كالاففرناا   3 لجزئة سهام الطالق   6

20150 الدارالباضاء املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء 
عمفاطن مسيري الشركة:

أحمد  بفحس  نا ت  الساد 
الطالق  سهام  لجزئة   6 عنفانه ا) 
الدارالباضاء   20150 كالاففرناا   3

املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 15 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735827.
371I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

STE AFRAH MOUSALIM
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage  fes vn ، 30000
فاس املغرب

STE AFRAH MOUSALIM شركة 
دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي طابق  
1 حي السعاد    رقم 25 فاس  - 

30000 فاس  املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
61855

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 13  نا ر 
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AFRAH MOUSALIM
ممفل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

حفالت.
 1 : طابق   عنفان امل ر االجتماعي 
حي السعاد    رقم 25 فاس  - 30000 

فاس  املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  
الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 
درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : محمد  الناة  الساد 
حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -
عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  محمد  الناة  الساد 
زن ة 2  اسمين نرجس فاس 30000  

فاس املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  محمد  الناة  الساد 
زن ة 2  اسمين نرجس فاس 30000 

فاس املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
فبرا ر   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 510.
372I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

ALLA ELEVAGE
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
 ALLA ELEVAGE

شركة دات مسؤعلاة محدعد  
دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي ساراماطف 
3 رقم 597 لفاركة  - 50060 مكناس 

املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
49787

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   20
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
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دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 ALLA  : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

.ELEVAGE
-لرباة ع   : غرض الشركة بإ جاز 

تسمين العجفل
-اإلستيراد.

عنفان امل ر االجتماعي : ساراماطف 
3 رقم 597 لفاركة  - 50060 مكناس 

املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 1.000  : الساد  عبد املجاد عال 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
الساد  عبد املجاد عال عنفانه ا) 
 50000 مجاط   لفركين  آ ت  دعار 

مكناس املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد  عبد املجاد عال عنفانه ا) 
 50000 مجاط   لفركين  آ ت  دعار 

مكناس املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
15  فناف  بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 لحت رقم 1513.

373I

س-اطلس

BENISAL TRAVAUX
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

س-اطلس
الطابق االعل الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، 23000، بني مالل 
املغرب

BENISAL TRAVAUX شركة دات 
مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 
شارع لمكنفنت الرقم 152 - 

 fiduciairecatlas4@gmail.com
بني مالل املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
10087

في  مؤرخ  حر  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   18
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BENISAL TRAVAUX
: م اعل في  غرض الشركة بإ جاز 

االشغال املختلفة
م اعل في البناء

باع معدات البناء .
 : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 -  152 الرقم  لمكنفنت  شارع 
 fiduciairecatlas4@gmail.com

بني مالل املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  500.000 

درهم، م سم كالتالي:
الساد عبد الرزاق سلام :  5.000 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
سلام   الرزاق  عبد  الساد 
محمد  شارع  الت دم  حي  عنفانه ا) 
23000 بني مالل  الخامس الرقم 40 

املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
سلام  الرزاق  عبد  الساد 
محمد  شارع  الت دم  حي  عنفانه ا) 
23000 بني مالل  الخامس الرقم 40 

املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

االبتدائاة ببني مالل  بتاريخ 10  فناف 

2020 لحت رقم 272.

374I

ادكف كفنسال

 UNITED SMART SOLUTION

SYSTEMS
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
رفع رأسمال الشركة

ادكف كفنسال

26 حي الريحان الطابق 1 الش ة 2 

حي الراحة. ، 20550، الدار الباضاء 

املغرب

 UNITED SMART SOLUTION

SYSTEMS شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد

 RUE05  ععنفان م رها اإلجتماعي

 DE DIXMUDE 1 ER ETAGE

BENJDIA - 20240 الدارالباضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 

.406125

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 

رفع  لم   2020 ماي   19 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 

»900.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

أع  ن د ة  حصص  ل د م    : طريق 

عاناة.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 15 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735855.

375I

ادكف كفنسال

 UNITED SMART SOLUTION

SYSTEMS
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لفساع نشاط الشركة 

ادكف كفنسال

26 حي الريحان الطابق 1 الش ة 2 

حي الراحة. ، 20550، الدار الباضاء 

املغرب

 UNITED SMART SOLUTION

SYSTEMS  شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد

 RUE05  ععنفان م رها االجتماعي

 DE DIXMUDE 1 ER ETAGE

BENJDIA - 20240 الدارالباضاء 

املغرب.

لفساع نشاط الشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.406125

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 

لمت   2020 أبريل   13 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالاة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

-استيراد علصد ر املفاد عاملعدات 

الطباة

-الن ل الفطني عالدعلي.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   

 15 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735856.

376I

ادكف كفنسال

GENICIMO SERVICES
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لحفيل امل ر االجتماعي للشركة

ادكف كفنسال

26 حي الريحان الطابق 1 الش ة 2 

حي الراحة. ، 20550، الدار الباضاء 

املغرب

GENICIMO SERVICES شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 375 

ل اطع شارع عبداملفمن ع أنفال  - 

20020 الدارالباضاء املغرب.

لحفيل  امل ر االجتماعي للشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.387441
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الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 
املؤرخ في 24  نا ر 2020 لم  لحفيل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  امل ر 
»375 ل اطع شارع عبداملفمن ع أنفال  
املغرب«  الدارالباضاء   20020  -
الباضاء  جنات  مجمع   97« إلى 
 20340 - الطابق السفلي حي حسني 

الدارالباضاء  املغرب«.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 11 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735641.

378I

FIDUCIAIRE OTHMANE

BOULANGERIER ASQOUL
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
FIDUCIAIRE OTHMANE

 kenitra ، 140000، KENITRA
MAROC

 BOULANGERIER ASQOUL
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

بلفك  ععنفان م رها اإلجتماعي  
ال ناطر   عجاه   اعالد   706 رقم  م 

14000  ال ناطر  املغرب
املسؤعلاة  دات  شركة  لأسيس 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

54659
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   15
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOULANGERIER ASQOUL
مخبز   : بإ جاز  الشركة  غرض 

املعجنات.
بلفك    : االجتماعي  امل ر  عنفان 
ال ناطر   عجاه   اعالد   706 رقم  م 

14000  ال ناطر  املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 
درهم، م سم كالتالي:

 400   : لشكر  ملاكة  الساد  
حصة ب امة 100 درهم للحصة .

  : ابلهاض  الساد  فاطمة الزهراء 
200 حصة ب امة 100 درهم للحصة 
 200   : .الساد عبد هللا ابلهاض 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
 200   : ابلهاض  عصام   الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
عنفانه ا)   لشكر  ملاكة  الساد  
بلفك م رقم 706 اعالد عجاه 14000 

ال ناطر  املغرب.
ابلهاض  الزهراء  فاطمة  الساد  
اعالد   706 رقم  م  بلفك  عنفانه ا)  

عجاه 14000 ال ناطر  املغرب.
الساد عبد هللا ابلهاض عنفانه ا)  
بلفك م رقم 706 اعالد عجاه 14000 

ال ناطر  املغرب.
ابلهاض عنفانه ا)   الساد عصام  
بلفك م رقم 706 اعالد عجاه 14000 

ال ناطر  املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)   لشكر  ملاكة  الساد  
بلفك م رقم 706 اعالد عجاه 14000 

ال ناطر  املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
االبتدائاة بال ناطر   بتاريخ 11  فناف 

2020 لحت رقم 11  فناف 2020.
379I

س-اطلس

 MAROCAINE DES
 GRANDES CARRIERES

MDGC
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
س-اطلس

الطابق االعل الحي االداري شارع 
الطائف رقم 41 ، 23000، بني مالل 

املغرب
 MAROCAINE DES GRANDES

 (CARRIERES (MDGC

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي حي السالم  

شارع 01  الطابق التاني رقم 38  - 

23000 بني مالل املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

10067

 03 ع د حر مؤرخ في  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 مارس 

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 MAROCAINE DES GRANDES

.(CARRIERES (MDGC

غرض الشركة بإ جاز :  م اعل في 

االشغال املختلفة.

حي   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

السالم  شارع 01  الطابق التاني رقم 

38  - 23000 بني مالل املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد أحمد بفقد ر :  900 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

 100   : فردعس  عائشة  الساد  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  بفقد ر  أحمد  الساد 
  15 حي يع فب املنصفر بلفك 2 رقم 

23000 بني مالل املغرب.

الساد  عائشة فردعس عنفانه ا) 
  15 حي يع فب املنصفر بلفك 2 رقم 

23000 بني مالل املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد  عائشة فردعس عنفانه ا) 
  15 حي يع فب املنصفر بلفك 2 رقم 

23000 بني مالل املغرب.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
االبتدائاة ببني مالل  بتاريخ 08  فناف 

2020 لحت رقم 265.
380I

FIDLOUK

SERAKSIRI TRANS
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
FIDLOUK

216,شارع 20 غشت ال صر الكبير ، 
92150، ال صر الكبير املغرب

SERAKSIRI TRANS شركة دات 
املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي حي �ضي 
لحسن , عداد ة النخال رقم 25 - 
16150 مشرع بل صيري املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

225
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   28
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERAKSIRI TRANS
ن ل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

األشخاص.
حي �ضي   : عنفان امل ر االجتماعي 
 -  25 رقم  النخال  عداد ة   , لحسن 

16150 مشرع بل صيري املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
 20.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:
 200   : سراج  مصطفى  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
الساد مصطفى سراج عنفانه ا) 
مشرع   16150 لحسن   �ضي  حي 

بل صيري املغرب.
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عالعائلاة  الشخصاة  األسماء 
عمفاطن مسيري الشركة:

الساد مصطفى سراج عنفانه ا) 
مشرع   16150 لحسن   �ضي  حي 

بل صيري املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
بتاريخ  بل صيري   بمشرع  االبتدائاة 

16  فناف 2020 لحت رقم 119.

381I

FIDLOUK

WISAGRI
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة
FIDLOUK

216,شارع 20 غشت ال صر الكبير ، 
92150، ال صر الكبير املغرب

WISAGRI شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي دعار 

سفاساين سادي الكامل - 16150 
مشرع بل صيري املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
221

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   05
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WISAGRI
أشغال   : بإ جاز  الشركة  غرض 

فالحاة.
دعار   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 16150  - الكامل  سفاساين سادي 

مشرع بل صيري املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، م سم كالتالي:

 100   : دريس  اجغادر  الساد 
حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -
عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  دريس  اجغادر  الساد 
أطلنتس  اقامة   , الفرابي  شارع   ,14
 90060 25 طنجة  رقم   ,  02 الطابق 

طنجة املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  دريس  اجغادر  الساد 
أطلنتس  اقامة   , الفرابي  شارع   ,14
 90060 25 طنجة  رقم   ,  02 الطابق 

طنجة املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
بتاريخ  بل صيري   بمشرع  االبتدائاة 

11  فناف 2020 لحت رقم 117.
382I

FIDUCO ATROU TANTAN

TANTAN HOUT
إعالن متعدد ال رارات

FIDUCO ATROU TANTAN
 TANTAN TANTAN، 82010،

TAN-TAN maroc
TANTAN HOUT  »شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد «
ععنفان م رها االجتماعي: حي 

السالم الفطاة  - 81010 طانطان 
املغرب.

»إعالن متعدد ال رارات«
رقم الت ااد في السجل التجاري: 

.2887
بم ت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 08  نا ر 2020
لم الخاد ال رارات التالاة: 

على  الذي  نص   :01 رقم  قرار 
500 حصة من اسهم  لففيت  ما لي: 
احمد  للساد  الفكاك  رشاد  الساد 

بفلفن
على  الذي  نص   :02 رقم  قرار 
الفكاك  رشاد  الساد  تعااين  ما لي: 
كمسير ن  بفلفن  احمد  الساد  ع 

للشركة ع لخفيل االمضاء لهما

على  الذي  نص   :03 رقم  قرار 
ما لي: تغاير الشكل ال انفني للشركة 
محدعد   مسؤعلاة  دات  شركة  من 
دات  شركة  الى   عاحد  بشريك 

مسؤعلاة محدعد 
على  الذي  نص   :04 رقم  قرار 
ما لي: اضافة انشطة جد د  للشركة 
علبعا لذلك لم تعد ل م تضاات 

النظام األسا�ضي التالاة: 
على  الذي  نص   :02 رقم  بند 
ع  لخزين  نشاط  اضافة  ما لي: 
لجماد ع معالجة عتسفيق املنتفجات 

البحرية.
على  الذي  نص   :07 رقم  بند 
500 حصة من اسهم  لففيت  ما لي: 
احمد  للساد  الفكاك  رشاد  الساد 
متساعية  الحصص   لتصبو  بفلفن 
الفكاك  رشاد  الساد  الطرفين  بين 
بفلفن  احمد  الساد  ع  حصة   500

500 حصة 
بند رقم 14: الذي  نص على ما لي: 
تعااين الساد رشاد الفكاك ع الساد 

احمد بفلفن كمسير ن للشركة
على  الذي  نص   :15 رقم  بند 
ما لي: لخفيل االمضاء  للساد رشاد 

الفكاك ع الساد احمد بفلفن معا.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
االبتدائاة بطانطان  بتاريخ 16  فناف 

2020 لحت رقم 83/2020.

383I

FMCOMPTA - Comptable Agréé

 STE OPTIMALE
 MAROCAINE DE
CONSTRUCTION-

OPTIMACO
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

رفع رأسمال الشركة
FMCOMPTA - Comptable Agréé

 Basma 1, GH5, Imm 26,
 Appt n°6 Ain Sebaa ، 20250،

Casablanca Maroc
 STE OPTIMALE MAROCAINE

DE CONSTRUCTION-
 OPTIMACO

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي باب 

كالاففرناا عمار  الناففر  الطابق 

السفلي ش ة 01 طريق مكة - 

20150 الدارالباضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 

.308107

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

لم   2020 09  فناف  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   1.000.000«

»7.000.000 درهم« إلى »8.000.000 

ل د م حصص    : عن طريق  درهم« 

ن د ة أع عاناة.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

بتاريخ  الباضاء   بالدار  التجارية 

رقم  لحت   2020 16  فناف 

.(10282 735962

384I

 BOUKHAR Choukri Expert-Comptable DPLE, 

 Commissaire Aux Comptes, Expert Judiciaire

 Assermenté près du Tribunal d’Appel de

Casablanca

AMR BUSINESS
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

BOUKHAR Choukri Expert-

 Comptable DPLE, Commissaire

 Aux Comptes, Expert Judiciaire

 Assermenté près du Tribunal

d’Appel de Casablanca

3 زن ة كالفان زاعية شارع عبد 

املفمن ع زن ة باالن الدار الباضاء ، 

20360، الدار الباضاء املغرب

AMR BUSINESS شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي زاعية زن ة 

ا ت بعمران عشارع محمد الخامس، 

عمار  A،الطابق 8، مكتب رقم 803 

- 20300 الدار الباضاء املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  



عدد 5618 - 9 دع ال عد  1441  فالو  فلاف 2020)الجريدة الرسمية   6868

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
461987

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   29
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 AMR  : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

.BUSINESS
- استيراد    : غرض الشركة بإ جاز 
بصفة عامة، استيراد جماع معدات 
الجافة،  الففاكه  الحبفب،  الطبخ، 

الخضرعات عاملطاعم
عتسفيق  التصناع  التخزين،   -

تغلاف املفاد الغذائاة
- التجار  بشكل عام 

زاعية   : االجتماعي  امل ر  .عنفان   
محمد  عشارع  بعمران  ا ت  زن ة 
الخامس، عمار  A،الطابق 8، مكتب 
الباضاء  الدار   20300  -  803 رقم 

املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  600.000 

درهم، م سم كالتالي:
الساد سعاد د ان :  1.000 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .
 1.000   : د ان  الساد  اسين 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
الساد خالد د ان :  1.000 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .
:  1.000 حصة  الساد منير د ان 

ب امة 100 درهم للحصة .
الساد املصدق ميساعي :  1.000 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
الساد معير ممان :  1.000 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  

عصفات عمفاطن الشركاء :
عنفانه ا)  د ان  سعاد  الساد 
سادي   15 رقم  السالمة  لجزئة 
الباضاء  الدار   20230 معرعف 

املغرب.

الساد  اسين د ان عنفانه ا) دعار 

السعادات الفاض العفنات  24350 

العفنات سادي بنفر املغرب.

فاال  الساد خالد د ان عنفانه ا) 

بفسكفر   الخضراء  املد نة   179

الباضاء  الدار   27182 النفاصر 

املغرب.

حي  عنفانه ا)  د ان  منير  الساد 

 113 الفرح شارع الحزام الكبير رقم 

20540 الدار الباضاء املغرب.

الساد املصدق ميساعي عنفانه ا) 

رقم  الكبير  الحزام  شارع  الفرح  حي 

113 20350 الدار الباضاء املغرب.

عنفانه ا)  ممان  معير  الساد 
حي راسين    1 زن ة مفلاير ط   11 رقم 

20330 الدار الباضاء املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  د ان  سعاد  الساد 

سادي   15 رقم  السالمة  لجزئة 

الباضاء  الدار   20230 معرعف 

املغرب

عنفانه ا)  ممان  معير  الساد 
حي راسين    1 زن ة مفلاير ط   11 رقم 

20330 الدار الباضاء املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 17 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم -.

385I

FIDLOUK

TOP KHIYARI
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

FIDLOUK

216,شارع 20 غشت ال صر الكبير ، 

92150، ال صر الكبير املغرب

TOP KHIYARI شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي حي حسني 
رقم 320 - 16150 مشرع بل صيري 

املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

219

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  

لم إعداد ال انفن   2020 مارس   02

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 TOP  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KHIYARI

ع  باع   : بإ جاز  الشركة  غرض 

تسفيق املفاد الغذائاة.

عنفان امل ر االجتماعي : حي حسني 

مشرع بل صيري   16150  -  320 رقم 

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:

 100   : الخااري  العربي  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد العربي الخااري عنفانه ا) 

حي حسني  16150 مشرع بل صيري 

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد العربي الخااري عنفانه ا) 

حي حسني  16150 مشرع بل صيري 

املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

بتاريخ  بل صيري   بمشرع  االبتدائاة 

11  فناف 2020 لحت رقم 116.

386I

العبدالعي لالشغال املحاسبتاة

 STE ROCHE.GEOMATI
TRAVEAU SARL AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد
لأسيس شركة

العبدالعي لالشغال املحاسبتاة
عمار  نفماد ا شارع محمد الخامس 

الطابق 2الش ة3 لاز  ، 35000، 
لاز  املغرب

 STE ROCHE.GEOMATI
TRAVEAU SARL AU شركة دات 
مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي حي اكال 
عاد املال لاز  - 35000 لاز  املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
5339

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   13
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ROCHE.GEOMATI TRAVEAU

.SARL AU
االشغال   : غرض الشركة بإ جاز 
/الس ي/االستيراد  املختلفة اع البناء 

ع التصد ر.
حي اكال   : عنفان امل ر االجتماعي 

عاد املال لاز  - 35000 لاز  املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 1.000   : الساد احفياط الطاب 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
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الساد احفياط الطاب عنفانه ا) 

حي النهضة 03 عاد املال لاز  35000 

لاز  املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد احفياط الطاب عنفانه ا) 

حي النهضة 03 عاد املال لاز  35000 

لاز  املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

16  فناف  بتاريخ  بتاز    االبتدائاة 

2020 لحت رقم 226.

387I

العبدالعي لالشغال املحاسبتاة

STE PHYTO TAZA SARL
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

العبدالعي لالشغال املحاسبتاة

عمار  نفماد ا شارع محمد الخامس 

الطابق 2الش ة3 لاز  ، 35000، 

لاز  املغرب

STE PHYTO TAZA SARL شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي الطابق 

السفلي عمار  الدريفش شارع 3 

مارس لاهلة املركز لاز  - 35000 لاز  

املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

3529

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   18

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHYTO TAZA SARL

باع    : بإ جاز  الشركة  غرض 

النبالات/ عالج  ع  عقا ة  منتجات 

التجار /االشغال املختلفة اع البناء.

الطابق   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 3 شارع  الدريفش  عمار   السفلي 
مارس لاهلة املركز لاز  - 35000 لاز  

املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
الساد بلحاج فاصل :  500 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .
 500   : سفاان  بلحاج  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
 9 الساد بلحاج فاصل عنفانه ا) 
 35000 زن ة املالاة بيت غالم لاز  

لاز  املغرب.
الساد بلحاج سفاان عنفانه ا) 9 
 35000 زن ة املالاة بيت غالم لاز  

لاز  املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
 9 الساد بلحاج فاصل عنفانه ا) 
 35000 زن ة املالاة بيت غالم لاز  

لاز  املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
مارس   24 بتاريخ  بتاز    االبتدائاة 

2020 لحت رقم 216.

388I

fiduciaire

ف و د ويب سيرويس
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
fiduciaire

 avenue yaakoub el manssour
 gueliz Marrakech marrakech،

40000، Marrakech maroc
ف ع د فاب سيرفيس شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي اقامة 
االمام  البخاري 1 ش ة  ب 6  

املحاماد 40160  مراكش  املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
103859

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   10
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
: ف ع د  اإلقتضاء بمختصر تسماتها 

فاب سيرفيس.
الن ل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

السااحي.
اقامة   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
االمام  البخاري 1 ش ة  ب 6  املحاماد 

40160  مراكش  املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
الساد العلفي االسماعالي ادريس   
درهم   100 ب امة  حصة   500   :

للحصة .
مفالي  حاد   سادي  الساد  
 100 ب امة  حصة   500   : فاصل  

درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
الساد العلفي االسماعالي ادريس  
ال نارية  البااز  عمار    28 عنفانه ا) 

40000  مراكش  املغرب .
مفالي  حاد   سادي  الساد  
فاصل عنفانه ا)  سادي حاد  مفالي 

فاصل 40000  مراكش  املغرب .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد العلفي االسماعالي ادريس  
عنفانه ا)    28عمار  البااز ال نارية 

40000  مراكش  املغرب
مفالي  حاد   سادي  الساد  
فاصل عنفانه ا)  سادي حاد  مفالي 

فاصل 40000  مراكش املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
مارس   10 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 لحت رقم 113270.
389I

ACS CONSEILS

VIZITTA
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

ACS CONSEILS

اقامة محفاظ زن ة الجزائر الطابق 

2 ، 26100، برشاد املغرب

VIZITTA شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي 9-8 

عمار  17 ساحة باستفراقامة  

باستفر شارع عبد املفمن  - 26000 

الدارالباضاء املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

461663

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   07

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VIZITTA

منصة   : بإ جاز  الشركة  غرض 
رقماة لتفاصل األطباء باملر�ضى.

 8-9  : االجتماعي  امل ر  عنفان 

باستفراقامة   ساحة   17 عمار  

 26000 - باستفر شارع عبد املفمن  

الدارالباضاء املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 333   : صففاا  بنعزعز  الساد  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

الساد بنعزعز سامي محمد :  333 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

 334   : الساد بنعزعز رضا محمد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
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الساد  بنعزعز صففاا عنفانه ا) 
14 زن ة برعسبير مير مي فال فلفري 

26000 الدارالباضاء املغرب.

محمد  سامي  بنعزعز  الساد 
مير مي  برعسبير  زن ة   14 عنفانه ا) 

الباضاء  الدار   26000 فلفري  فال 

املغرب.

محمد  رضا  بنعزعز  الساد 
مير مي  برعسبير  زن ة   14 عنفانه ا) 

الباضاء  الدار   26000 فلفري  فال 

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

محمد  سامي  بنعزعز  الساد 
مير مي  برعسبير  زن ة   14 عنفانه ا) 

الباضاء  الدار   26000 فلفري  فال 

املغرب

الساد  بنعزعز صففاا عنفانه ا) 
14 زن ة برعسبير مير مي فال فلفري 

26000 الدار الباضاء املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 15 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735786.

390I

EXCELLENTIA Consulting

CEREBRUM - سيريبروم
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

EXCELLENTIA Consulting

5  زن ة سلامان عزمي الطابق 

6 مكتب 16 شارع الزرقطفني 

الدارالباضاء ، 20360، 

الدارالباضاء املغرب

سير برعم - CEREBRUM شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي 202 

شارع عبد املؤمن الطابق األر�ضي 
رقم 5 الدار الباضاء - 20360 

الدارالباضاء املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

461645

 11 ع د حر مؤرخ في  بم ت�ضى  

ال انفن  إعداد  لم   2020 مارس 

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CEREBRUM - سير برعم

مشفر    : بإ جاز  الشركة  غرض 

عمساعد  الشركات.

عنفان امل ر االجتماعي : 202 شارع 

 5 رقم  األر�ضي  الطابق  املؤمن  عبد 

الدار الباضاء - 20360 الدارالباضاء 

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:

الساد  سهام مفدن :  250 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

 250   : لغماري  الطاف  الساد  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  مفدن  سهام  الساد  

 53 ش ة   5 راجا  سكن  ش ة   101

شارع أبف الفقف خلف برجفن الدار 

الباضاء  الدار   20040 الباضاء 

املغرب.

الساد  الطاف لغماري عنفانه ا) 

184 سادي معرعف  إقامة رقم لانا 

الدار الباضاء 20150 الدار الباضاء 

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  مفدن  سهام  الساد  

 53 ش ة   5 راجا  سكن  ش ة   101

شارع أبف الفقف خلف برجفن الدار 

الباضاء  الدار   20040 الباضاء 

املغرب.

الساد  الطاف لغماري عنفانه ا) 

184 سادي معرعف  إقامة رقم لانا 

الدار الباضاء 20150 الدار الباضاء 

املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 - بتاريخ  الباضاء   بالدار  التجارية 

لحت رقم -.

391I

CARREFOUR DES MANAGERS

 UNIQUE ACTIF NET

SERVICES »UANS
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لففيت حصص

CARREFOUR DES MANAGERS

 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK ,45

 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI 45,

 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK

 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI،

20600، Ville MAROC

 UNIQUE ACTIF NET SERVICES

UANS« شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد

 RUE ععنفان م رها اإلجتماعي

  SOUMAYA IMM 82, 4eme

 ETAGE N° 16 QUARTIER

PALMIER  - 20800 الدار الباضاء 

املغرب.

لففيت حصص
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.454909

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 

لمت   2020 فبرا ر   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عباز  أحمد   الساد   )   لففيت 

أصل  من  اجتماعاة  حصة   1.000

الساد   )  لفائد    حصة   1.000

أشرف  عردي بتاريخ 26 فبرا ر 2020.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   

 10 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735507.

392I

fidomek

LAVYMO
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

fidomek

 N A11 ALAMIRA 1 6EME ETAGE

 AVENUE ABOU EL HASSAN

 AL MARINI ، 50000، meknes

maroc

LAVYMO شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي الطابق 

االر�ضي محل 18 ج ه 1 دخيسة 

عيسالن - 50000 مكناس املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

49779

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 03  فناف 

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAVYMO

صناعة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

مفاد التنظاف .

الطابق   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

دخيسة   1 ه  ج   18 محل  االر�ضي 

عيسالن - 50000 مكناس املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : الرداد  محمد  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
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عنفانه ا)  الرداد  محمد  الساد 

الخنيشات   قااد   الشتاعنة  دعار 

16020 جرف امللحة  املغرب .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  الرداد  محمد  الساد 

الخنيشات   قااد   الشتاعنة  دعار 

16020 جرف امللحة  املغرب 

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

15  فناف  بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 لحت رقم 1509.

393I

CORPORATE AUDIT GROUP

iMEDICAL INFO
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

قفل التصفاة

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شارع عبد املفمن، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc

iMEDICAL INFO شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي : زن ة 

سماة، إقامة شهرزاد 3، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، بامليي  - 20000 

الدار الباضاء املغرب.

قفل التصفاة
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

.405003

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ل رر   2019 دجنبر   31 في  املؤرخ 

شركة دات   iMEDICAL INFO حل 

رأسمالها  مبلغ  املحدعد   املسؤعلاة 

م رها  ععنفان  درهم   10.000

اإلجتماعي زن ة سماة، إقامة شهرزاد 
3، الطابق الخامس، رقم 22 ، بامليي  

- 20000 الدار الباضاء املغرب نتاجة 

لعدم لح اق غرض الشركة.

ع عين:

ع  االبراهامي  محمد   الساد  ) 

املهدي،  لجزئة   ،20 فاال  عنفانه ا) 

الباضاء  الدار   20000 ليساسفة 

املغرب كمصفي   ) للشركة.

ع قد لم انع اد الجمعاة الختاماة 

زن ة  عفي   2019 دجنبر   31 بتاريخ 

الطابق   ،3 شهرزاد  إقامة  سماة، 

 20000 - بامليي    ، الخامس، رقم 22 

الدار الباضاء املغرب.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 16 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735976.

394I

AMIATIS CONSEIL

DOMAINE AL MADINA
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

AMIATIS CONSEIL

اقامة الحد  ة ٬الطابق الثالث٬ 

مكتب 53 ٬طريق الرباط ٬عين 

السبع ، 20000، الدار الباضاء 

املغرب

DOMAINE AL MADINA شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي الت دم 

املجمفعة السكناة17-2 الطابق 

الثاني سادي البرنف�ضي  - 20000 

الدارالباضاء املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

455445

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 13  نا ر 

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOMAINE AL MADINA

غرض الشركة بإ جاز : 

بكافة  الزراعاة  -العملاات 

لرباة   ، الزراعة  عخاصة،  أنفاعها 

التسفيق،  اإلنتاج،  الدعاجن، 

الري، األشجار،  زراعة  البذعر، 

 التطعام، الحضانة...  -زراعة جماع 

أنفاع املحاصال ، بما في دلك الففاكه 

الصناعاة  ،الحبفب  ،الخضرعات 

،البذعر الزيتاة أع غيرها ؛

لأجير   ، باع  شراء،  -االستغالل 

األرا�ضي ،الزراعاة ع كذلك تهائتها.

الزراعاة  األرا�ضي  -تشغال   

عكذلك  عمفقعها  عباعها  عشرائها 

لطفيرها أع صاانتها؛ 

الزراعاة  املنتجات  تسفيق   -  

علرباة الدعاجن

املنتجات  جماع  تعبئة  -لجهيزع 

الزراعاة

إنتاج  عحد   لكل  التسايرالحر   -

علمثال أي ضاعة أع عالمة لجارية-

أي  عتشغال  علطفير  -اقتناء   

ممتلكات من أي نفع؛

عتسفيق  علفزيع  عباع  شراء   -  

جماع املنتجات أع األجهز  أع اآلالت 

الزراعاة أع املاد ة؛

 -الصناعات الغذائاة كافما كانت 

طباعته ؛

عالدراسات  الخدمات  -ل د م   

عالفساطة عالسمسر  عالعمل بجماع 

أنفاعه-

 -ل د م الخدمات ، عالتعاقد من 

الت ناة  األنفاع  جماع  من  الباطن 

عاللفجستاة عغيرها ؛

أنفاع  جماع  لجماع  ع  -لخزين   

املنتجات عاملفاد؛

عن  الفائد   على  -االستحفاد 

طريق العرض أع املشاركة في االندماج 

أع االكتتاب في األسهم أع السندات أع 

بأي طري ة أخرى في جماع الشركات 

أعالشركات املماثلة سفاء في املغرب أع 

في الخارج؛

املنتجات  جماع  في  -امل ا ضة   

جماع  لداعل  عام  عبشكل  الغذائاة 

لالستهالك  املخصصة  املنتجات 

البشري؛

أنفاعها  بجماع  املعلبة  األغذ ة   -

االستيراد   ، املنتجات  أنفاع  ع جماع 

عتغلاف  ،التعبئة  عالتصد ر 

املنتجات الغذائاة عالزراعاة؛

املفاد  بجماع  العمالء  لزعيد   -
،املعدات ،التركاب عاألدعات ؛

- لح اق جماع عملاات التصناع 
،الصناعة  ،التسفيق  املعالجة   ،
املنتجات  أنفاع  لجماع  عالتخزين 

عاملفاد؛
الباع   ، استغالل   ، شراء  -أخذ،   
اختراع  لرخاص،براء   أي  شراء  أع 
غرض  في  لدخل  لجارية  ،عالمة 

الشركة؛-
في  أع عكاالت سفاء  فرعع  -إنشاء 

املغرب أع في الخارج.
الت دم   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
الطابق  السكناة17-2  املجمفعة 
 20000  - البرنف�ضي   سادي  الثاني 

الدارالباضاء املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
الشركة LOGEDIF :  550 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .
150 حصة    : الساد عمر العلج  

ب امة 100 درهم للحصة .
  : عمر  بن  العلج  محمد  الساد 
100 حصة ب امة 100 درهم للحصة 
حصة   50   : الساد  كفلر العلج 

ب امة 100 درهم للحصة .
 150   : الساد عبد الكريم العلج 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
عنفانه ا)   LOGEDIF الشركة 
الدار الباضاء   20150 زن ة املتز   13

املغرب .
 56 عنفانه ا)  الساد عمر العلج  
 20150 كلففرناا   2 لجزئة كلففرناا 

الدار الباضاء املغرب .
عمر  بن  العلج  محمد  الساد 
عنفانه ا) لجزئة السهام رقم 3 اقامة 
 20150 كلففرناا  الصغير  ال صر 

الدار الباضاء املغرب .
عنفانه ا)  العلج  كفلر  الساد  
اقامة ال صر   3 لجزئة السهام رقم 
الدار   20150 كلففرناا  الصغير 

الباضاء املغرب .
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العلج  الكريم  عبد  الساد 

رقم   1 زن ة  ارياج  لجزئة  عنفانه ا) 

الدار الباضاء   20150 كلففرناا    09

املغرب .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عمر  بن  العلج  محمد  الساد 

عنفانه ا) لجزئة السهام رقم 3 اقامة 

 20150 كلففرناا  الصغير  ال صر 

الدار الباضاء املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 04 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

فبرا ر 2020 لحت رقم -.

395I

QUALICIA CONSULTING

I3M TRANSPORT SARL AU 
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING

 BD ABDELMOUMEN 17 PLACE

 PASTEUR IMM BUILD PASTEUR

 2 ETAGE APPT N2 MAARIF،

20360، CASABLANCA MAROC

 I3M TRANSPORT SARL AU 

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 10 زن ة 

الحرية الطابق رقم 3 ش ة رقم 5 - 

20140 الدارالباضاء املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

461527

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   16

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 I3M   : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

.TRANSPORT SARL AU
 : بإ جاز  الشركة  غرض 

لفجستاات التفزيع
استشارات لفجستاة

العملاات  بجماع  ال اام 
اللفجستاة عالن ل عالتفزيع عجماع 

األنشطة دات الصلة.
زن ة   10  : عنفان امل ر االجتماعي 
 -  5 3 ش ة رقم  الحرية الطابق رقم 

20140 الدارالباضاء املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
الساد ا زيزا عابد :  1.000 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
الساد ا زيزا عابد عنفانه ا) إقامة 
شارع  س  عمار   كالاففرناا  حدائق 
فاس طابق رقم 4 ش ة رقم 17 عين 
الشق الباضاء 20470 الدارالباضاء 

املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد ا زيزا عابد عنفانه ا) إقامة 
شارع  س  عمار   كالاففرناا  حدائق 
فاس طابق رقم 4 ش ة رقم 17 عين 
الشق الباضاء 20470 الدارالباضاء 

املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 15 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735793.
396I

DL CONSULTING

 MANAGEMENT COMPANY
MAROC

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
لأسيس شركة

DL CONSULTING
 RUE BOULMANE 7EME 12
 ETAGE APPART 26 ANFA،

20040، CASABLANCA MAROC

 MANAGEMENT COMPANY

MAROC شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي 59 شارع 

الزرقطفني، الطابق 6، الرقم 18 - 

20360 الدار الباضاء املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

459799

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   19

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 MANAGEMENT COMPANY

.MAROC

إدار    : بإ جاز  الشركة  غرض 

الحجفزات الفندقاة عجماع أشكال 

منشآت اإلقامة السااحاة.

59 شارع  عنفان امل ر االجتماعي : 

 -  18 الرقم   ،6 الطابق  الزرقطفني، 

20360 الدار الباضاء املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:

  HOTUSA HOTELS SA : الشركة

810 حصة ب امة 100 درهم للحصة 

حصة   RESTEL SA :  90 .الشركة 

ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

 HOTUSA HOTELS SA الشركة

 24 الرقم  كزاعدرع  شارع  عنفانه ا) 

28034 مدريد اسباناا.

عنفانه ا)   RESTEL SA الشركة 

 28034  24 الرقم  كزاعدرع  شارع 

مدريد اسباناا.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

 AMANCIO LOPEZ الساد 
ما فركا  شارع  عنفانه ا)   SEIJAS

الرقم 351 351 برشلفنة اسباناا
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 10 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

مارس 2020 لحت رقم -.
397I

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET TRAVAUX

DIVERS SARL

 CASCADE OUZOUDE
AUTO

شركة التضامن
لأسيس شركة

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET
TRAVAUX DIVERS SARL

 BD MD V ZAGORA، 123
47900، ZAGORA ZAGORA

 CASCADE OUZOUDE AUTO
شركة التضامن

ععنفان م رها اإلجتماعي رقم 550 
حي ال دس 2 زاكفر  - 47902 

زاكفر  املغرب
لأسيس شركة التضامن 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
2493

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2017 ماي   15
األسا�ضي لشركة التضامن باملميزات 

التالاة:
شكل الشركة : شركة التضامن.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CASCADE OUZOUDE AUTO
غرض الشركة بإ جاز : - باع قطع 

غاار الساارات
-ماكاناكي.

عنفان امل ر االجتماعي : رقم 550 
حي ال دس 2 زاكفر  - 47902 زاكفر  

املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
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عنفانه ا)  امين  عبف  �ضي  الساد 
لجزئة درعة 2 زاكفر  47902 زاكفر  

املغرب.
الساد �ضي عبف عصام عنفانه ا) 
زاكفر    2 ال دس  حي   550 رقم 

47902 زاكفر  املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  امين  عبف  �ضي  الساد 
لجزئة درعة 2 زاكفر  47902 زاكفر  

املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
ماي   17 بتاريخ  بزاكفر    االبتدائاة 

2017 لحت رقم 211.

398I

MANAGEMENTD3 SARL

SOMA INVEST
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
MANAGEMENTD3 SARL

 RUE IBN KATIR RESIDENCE
 BEETHOVEN 1 1ER ETAGE
 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC
SOMA INVEST شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي طريق 

الرباط املنط ة الصناعاة اكزنا ة 
رقم 129 - 90000 طنجة املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

46439
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2010 10  فناف 
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 SOMA : اإلقتضاء بمختصر تسماتها

.INVEST
اإلنعاش   : غرض الشركة بإ جاز 

الع اري.

طريق   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

اكزنا ة  الصناعاة  املنط ة  الرباط 
رقم 129 - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 250   : سعاد  العماري  الساد 

حصة ب امة 25.000 درهم للحصة .

 250   : محمد  العماري  الساد 

حصة ب امة 25.000 درهم للحصة .

الحكام  عبد  العماري  الساد 

درهم   25.000 حصة ب امة   250   :

للحصة .

الساد العماري نبال :  250 حصة 

ب امة 25.000 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد العماري سعاد عنفانه ا) 

عين  حد  ة  األعل  الحسن  شارع 

طنجة   90000  43 رقم  قطافط 

املغرب.

الساد العماري محمد عنفانه ا) 

عين  حد  ة  األعل  الحسن  شارع 

طنجة   90000  43 رقم  قطافط 

املغرب.

الحكام  عبد  العماري  الساد 

عنفانه ا) شارع الحسن األعل حد  ة 

90000 طنجة   43 عين قطافط رقم 

املغرب.

عنفانه ا)  نبال  العماري  الساد 

عين  حد  ة  األعل  الحسن  شارع 

طنجة   90000  43 رقم  قطافط 

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد العماري سعاد عنفانه ا) 

عين  حد  ة  األعل  الحسن  شارع 

طنجة   90000  43 رقم  قطافط 

املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

18  فناف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2010 لحت رقم 81169.

399I

زعبير بفتغماس

STE YOUBAMED
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لففيت حصص

زعبير بفتغماس

اكنفل املركز لاز  ، 35050، لاز  

املغرب

ste youbamed شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

 N°67 APP ععنفان م رها اإلجتماعي

 8 IMM NOUMIDIA AV MED 5

TAZA - 35000 لاز  املغرب.

لففيت حصص
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.4773

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

لمت   2020 14  نا ر  في  املؤرخ 

املصادقة على :

  ISMAIL الساد   )  لففيت 

اجتماعاة  حصة   ABATOUY 500

من أصل 1.000 حصة لفائد   الساد 

 MOHAMED OUCHICHA  (  

بتاريخ 14  نا ر 2020.

 ABDELHAFID (   لففيت الساد

MOUKRATI 500 حصة اجتماعاة 

من أصل 1.000 حصة لفائد   الساد 

 MOHAMED OUCHICHA  (  

بتاريخ 14  نا ر 2020.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   

مارس   09 بتاريخ  بتاز    االبتدائاة 

2020 لحت رقم 188.

400I

STE TIB COMPT SARL AU

CLEAN DOT
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملت ى شارع املرابطين عزن ة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 

05 ، 60000، عجد  املغرب

CLEAN DOT شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي زاعية شارع 
الرباط ع شارع الساناغال  رقم 85 

60000 عجد  املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
35027

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   13
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 CLEAN : اإلقتضاء بمختصر تسماتها

.DOT
غرض الشركة بإ جاز : استيراد ع 

لصد ر
لفزيع مفاد النظافة.

زاعية   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
شارع الرباط ع شارع الساناغال  رقم 

85 60000 عجد  املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 1.000   : رشاد  عااط  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
الساد عااط رشاد عنفانه ا) حي 
عين   6000  28 رقم   7 الزياني شارع 

بني مطهر املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد عااط رشاد عنفانه ا) حي 
عين   6000  28 رقم   7 الزياني شارع 

بني مطهر املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
17  فناف  بتاريخ  بفجد    التجارية 

2020 لحت رقم 1141.

401I
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JIHA FIDUCIAIRE

BIG SOUSS IMMO
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
لحفيل امل ر االجتماعي للشركة

JIHA FIDUCIAIRE
 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS
 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC
BIG SOUSS IMMO     شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي رقم 74 

الش ة رقم 01 الزن ة 110 الدشير  
انزكان - 86360 الدشير  الجهاد ة 

املغرب.
لحفيل  امل ر االجتماعي للشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 
.17853

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
لحفيل   لم   ماي 2020  املؤرخ في 29 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  امل ر 
»رقم 74 الش ة رقم 01 الزن ة 110 
الدشير    86360  - انزكان  الدشير  
رقم  »اقامة  إلى  املغرب«  الجهاد ة 
5372  لجزئة الحي املحمدي اكاد ر - 

80080 اكاد ر  املغرب«.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
16  فناف  بتاريخ  االبتدائاة بانزكان  

2020 لحت رقم 627.

402I

CORPORATE AUDIT GROUP

TRANSMEL DISTRIBUTION
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

قفل التصفاة
CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املفمن، الطابق 
الخامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
 TRANSMEL DISTRIBUTION
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي : جماعة 
سادي حجاج، عاد حصار، دعار 
اعالد مسعفد  - 20000 الدار 

الباضاء املغرب.
قفل التصفاة

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

.393333

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 30 دجنبر 2019 ل رر حل 

 TRANSMEL DISTRIBUTION

املحدعد   املسؤعلاة  دات  شركة 

درهم   2.000.000 رأسمالها  مبلغ 

جماعة  اإلجتماعي  م رها  ععنفان 

سادي حجاج، عاد حصار، دعار اعالد 

الباضاء  الدار   20000  - مسعفد  

املغرب نتاجة أن الشركة لم لح ق 

هدفها .

ع عين:

الساد  )  فنس  مالخ ع عنفانه ا) 

2، زن ة عين حرع ، الطابق 5، ش ة 

الباضاء  الدار   20000 راسين   ،9

املغرب كمصفي   ) للشركة.

ع قد لم انع اد الجمعاة الختاماة 

عفي جماعة   2019 دجنبر   30 بتاريخ 

سادي حجاج، عاد حصار، دعار اعالد 

الباضاء  الدار   20000  - مسعفد  

املغرب.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 16 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735975.

403I

ائتماناة  الخبر 

TICTRAD
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لحفيل امل ر االجتماعي للشركة

ائتماناة  الخبر 

49  زن ة  املد نة ، 26100، برشاد 

املغرب

TICTRAD شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 257 حي 

مفالي رشاد   - 26100 برشاد 

املغرب.

لحفيل  امل ر االجتماعي للشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.6833

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 01  فناف 2020 لم  لحفيل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  امل ر 

 26100  - حي مفالي رشاد     257«
العمري  »لجزئة  إلى  املغرب«  برشاد 

برشاد    26100  -   8 رقم  ب عة 

املغرب«.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

16  فناف  بتاريخ  االبتدائاة ببرشاد  

2020 لحت رقم 298.

406I

ACCOMPT CONSULTING

 LA GRINTA
CONSTRUCTION

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

قفل التصفاة

ACCOMPT CONSULTING

 BD MOHAMED ABDOU N° 18

 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME

 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC

 LA GRINTA CONSTRUCTION

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي : لجزئة 

ابن خلدعن طريق رقم3 رقم8 محل 

- 60000 عجد   املغرب.

قفل التصفاة
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

.32261

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

ل رر حل   2020 14  نا ر  املؤرخ في 

 LA GRINTA CONSTRUCTION

شركة دات املسؤعلاة املحدعد  مبلغ 
ععنفان  درهم   100.000 رأسمالها 
م رها اإلجتماعي لجزئة ابن خلدعن 
 60000  - محل  رقم8  رقم3  طريق 

رأس  لغااب  نتاجة  املغرب  عجد   

املال.

ع عين:

الهجري ع  عبداملنعم    الساد  ) 
ال سطالني  اإلمام  زن ة  عنفانه ا) 
املغرب  طنجة    90060  6 رقم 

كمصفي   ) للشركة.

الساد  ) نبال   رحاعي ع عنفانه ا) 

بن  زا د  شارع  خلدعن  ابن  لجزئة 

60000 عجد   املغرب  سلطان 8/3  

كمصفي   ) للشركة.

ع قد لم انع اد الجمعاة الختاماة 

لجزئة  عفي   2020 15  فناف  بتاريخ 

محل  رقم8  ابن خلدعن طريق رقم3 

- 60000 عجد   املغرب.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

22  نا ر  بتاريخ  بفجد    التجارية 

2020 لحت رقم 300.

407I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

AN FASHION SARL
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

رفع رأسمال الشركة

 MAROC TECHNIQUE

MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK  BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب

AN FASHION SARL  شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي املنط ة 

الصناعاة املجد لجزئة 751 الطابق 

االر�ضي طنجة - 90000 طنجة  

املغرب .

رفع رأسمال الشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.85383

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

لم   2020 01  فناف  في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»900.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

إدماج احتااطي أع أرباح أع    : طريق 

عالعات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

11  فناف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 2484.

408I
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TARIK BOUABDELLAOUI

STE FARYA SERVICE
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc

STE FARYA SERVICE شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي شارع عبد 

الرحمان املختاري رقم79 لجزئة 

البستان3 طريق الجزائر عجد  - 

60000 عجد  املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

34915

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   14

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FARYA SERVICE

لحفيل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الصرف ع الن د.

شارع   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

عبد الرحمان املختاري رقم79 لجزئة 

 - عجد   الجزائر  طريق  البستان3 

60000 عجد  املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  300.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد حدع محمد :  3.000 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

حي  الساد حدع محمد عنفانه ا) 
 10 رقم  الصفا  عين  زن ة  العامري 

عجد  60000 عجد  املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
حي  الساد حدع محمد عنفانه ا) 
 10 رقم  الصفا  عين  زن ة  العامري 

عجد  60000 عجد  املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
مارس   09 بتاريخ  بفجد    التجارية 

2020 لحت رقم 943.
409I

ST2C

وولف اوطو
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
ST2C

 AV MOULAY YOUSSEF RUE
 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT
N°4 ، 90000، TANGER MAROC
ععلف اعطف شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي مسنانة 

لجزئة النزهة رقم 41 الطابق االر�ضي 
- 90000 طنجة املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 
املحدعد  

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
105371

في  مؤرخ  حر  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 15  فناف 
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
ععلف   : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

اعطف.
ماكاناك   : غرض الشركة بإ جاز 

الساارات.
مسنانة   : عنفان امل ر االجتماعي 
لجزئة النزهة رقم 41 الطابق االر�ضي 

- 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 
درهم، م سم كالتالي:

الساد عاصم املسعفدي :  1.000 
حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -
عصفات عمفاطن الشركاء :

املسعفدي  عاصم  الساد 
 11 رقم  طارق  جبل   51 عنفانه ا) 

90000 طنجة املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
املسعفدي  عاصم  الساد 
 11 رقم  طارق  جبل   51 عنفانه ا) 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
16  فناف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 2584.

410I

STE TMB PARTS & SERVICES

TMB PARTS
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

STE TMB PARTS & SERVICES
324 حي ال رعيين طريق عين 
الش ف فاس ، 30000، فاس 

املغرب
TMB PARTS  شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي 324 حي 

ال رعيين طريق عين الش ف فاس - 
30000 فاس املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
62789

في  مؤرخ  مفثق  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   20
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 TMB  : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

. PARTS
صاانة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الساارات.
حي   324  : عنفان امل ر االجتماعي 
 - ال رعيين طريق عين الش ف فاس 

30000 فاس املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:
  : لاجمفعتي  بدر  محمد  الساد 
100 حصة ب امة 100 درهم للحصة 
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
لاجمفعتي  بدر  محمد  الساد 
زن ة ابي حماد الغزالي   2 عنفانه ا) 
ش ة 11 الطابق 2 م ج فاس 30000 

فاس املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
لاجمفعتي  بدر  محمد  الساد 
زن ة ابي حماد الغزالي   2 عنفانه ا) 
ش ة 11 الطابق 2 م ج فاس 30000 

فاس املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
مارس   20 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 8470.
411I

BEN.COMPTA

STE RAYANE PIECE ORIENT
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

BEN.COMPTA
شارع الدرفففي عمار  اإللحاد 

السكناة الطابق الثاني رقم 17 
OUJDA MAROC ،60000 ،  عجد
 STE RAYANE PIECE ORIENT

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 12 طريق 
الجزائر لجزئة لاالني زن ة لاك1 - 

60000 عجد  املغرب
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لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

34865

في  مؤرخ  حر  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 15  نا ر 

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAYANE PIECE ORIENT

غرض الشركة بإ جاز : 

لاجر مفاد البناء

االستيراد عالتصد ر.م ا ضة.

عنفان امل ر االجتماعي : 12 طريق 

 - لاك1  زن ة  لاالني  لجزئة  الجزائر 

60000 عجد  املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

لطافة  عبدالالعي  الساد  

درهم   100 ب امة  حصة   1.000   :

للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

لطافة  عبدالالعي  الساد  

لجزئة  الجزائر  طريق   12 عنفانه ا) 

عجد    60000 لاك1  زن ة  لاالني 

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

لطافة  عبدالالعي  الساد  

لجزئة  الجزائر  طريق   12 عنفانه ا) 

عجد    60000 لاك1  زن ة  لاالني 

املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

مارس   03 بتاريخ  بفجد    التجارية 

2020 لحت رقم 854.

412I

rachid ayad

»ام.ب.باك« ش.د.م.م
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لففيت حصص
rachid ayad

17 ’ محج محمد الخامس’ اقامة 
بففابيس بفيلد نك’الطابق الثالث 
رقم 16 ، 90020، طنجة املغرب

»ام.ب.باك« ش.د.م.م شركة دات 
املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي طنجة 
املجد بني مكاد   زن ة ال ادساة 

عمار  حالم بلفك 32  متجر بالطابق 
االر�ضي - 90000 طنجة املغرب.

لففيت حصص
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.87635
بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
لمت   2020 فبرا ر   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مصطفى  الساد   )  لففيت 
من  اجتماعاة  حصة   33 الطلعي 
الساد   )  حصة لفائد     33 أصل 
لكان الطلعي بتاريخ 26 فبرا ر 2020.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   
16  فناف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 231744.
413I

FIDECOM SARL

 SOCIETE D'ETUDES     
 DE DEVELOPPEMENT

DURABLE  SE2D
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

حل شركة
FIDECOM SARL

46 شارع باستفر حي اللامفن الرباط 
، 10060، الرباط املغرب

 SOCIETE D›ETUDES DE     
  DEVELOPPEMENT DURABLE

SE2D شركة دات املسؤعلاة 
املحدعد  في طفر التصفاة)

ععنفان م رها اإلجتماعي شارع 
مختار الجازعلي، عمار  107، ش ة 

رقم 6، الطابق الثالث،  حي املحاط،  
- 10170 الرباط  املغرب.

حل شركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.83613
بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
ل رر حل   2020 ماي   19 في  املؤرخ 
املحدعد        املسؤعلاة  دات  شركة 
 SOCIETE D’ETUDES DE
  DEVELOPPEMENT DURABLE
 500.000 رأسمالها  مبلغ    SE2D
درهم ععنفان م رها اإلجتماعي شارع 
ش ة   ،107 عمار   الجازعلي،  مختار 
رقم 6، الطابق الثالث،  حي املحاط،  
 : املغرب نتاجة ل  الرباط    10170  -
لفقاف نشاط الشركة لعد  سنفات.
 ،1 ع حدد م ر التصفاة ب رقم 
زن ة ال ا�ضي الصنهاجي، البناد، حي 

السفي�ضي - 10170 الرباط املغرب. 
ع عين:

ع  بنكيران  سعد   الساد  ) 
عنفانه ا) رقم 6، لجزئة سعاد  ,كلم 
7.600، شارع محمد السادس، فاال 
 10170 السفي�ضي،   حي   ، بنكيران 
الرباط املغرب كمصفي   ) للشركة.

الحدعد  اإلقتضاء  ععند   
املخفلة  الصالحاات  على  املفرعضة 
لبلاغ  محل  ع  املخابر   محل  لهم 
الع فد ع الفثائق املتعل ة بالتصفاة :
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
17  فناف  بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2020 لحت رقم 104967.
414I

مكتب املحاسبة ع مراجعة الحسبات الاع فبي

CHIBLE IMMOBILIERE
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
مكتب املحاسبة ع مراجعة 

الحسبات الاع فبي
46 مكرر زن ة الكفير  حي ليراك ، 

settat maroc ،26000
CHIBLE IMMOBILIERE شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي 75 زاعية 
شارع انفا ع زن ة كلف دع برعفنس 

الطابق 9 ش ة رقم 108 - 20000 
الدارالباضاء املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

460917

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   11

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHIBLE IMMOBILIERE

غرض الشركة بإ جاز : مستتمر في 

تشياد املباني.
75 زاعية   : عنفان امل ر االجتماعي 

برعفنس  دع  كلف  زن ة  ع  انفا  شارع 

 20000  -  108 ش ة رقم   9 الطابق 

الدارالباضاء املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد بابفر محمد :  500 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

الساد  ملاكة شيبل :  500 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد بابفر محمد عنفانه ا) دعار 

سعاد  عالد  مفمن  عالد  بلحس  عالد 

26000 سطات املغرب.

عنفانه ا)  شيبل  ملاكة  الساد  

لجزئة غازالي زن ة  1  26000 سطات 

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد بابفر محمد عنفانه ا) دعار 

سعاد  عالد  مفمن  عالد  بلحس  عالد 

26000 سطات املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 21 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

ماي 2020 لحت رقم 734970.

415I
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زمراناة  مكتب الدراسات الحساباة ع املالاة

CIRCLE MEDIA
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

زمراناة  مكتب الدراسات الحساباة 
ع املالاة

4, زن ة الفطني طابق 1 ش ة 1 ، 
20080، الدارالباضاء املغرب
CIRCLE MEDIA شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 
الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 9، إقامة 
غالي الطابق 4 الش ة 17 زاعية الال 

 اقفت عزن ة العرعار  - 20120 
الدرالباضاء  املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
461881

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   17
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CIRCLE MEDIA
عكالة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

لإللصاالت املعلفمالاة.
9، إقامة   : عنفان امل ر االجتماعي 
زاعية الال   17 الش ة   4 غالي الطابق 
 20120  - العرعار   عزن ة   اقفت 

الدرالباضاء  املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
الساد عبد املفمن هشام  :  1.000 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

هشام   املفمن  عبد  الساد 
 53 رقم   6 زن ة  دلالة2  عنفانه ا) 
الدارالباضاء   20610 البرنف�ضي  

املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
هشام   املفمن  عبد  الساد 
 53 رقم   6 زن ة  دلالة2  عنفانه ا) 
الدارالباضاء   20610 البرنف�ضي  

املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 17 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 736015.
416I

د فان الخدمات

SO MA FRERE FOR AGRI
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

د فان الخدمات
شارع محمد الخامس رقم 94 سادي 

قاسم ، 16000، سادي قاسم 
املغرب

SO MA FRERE FOR AGRI شركة 
دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس عمار  قند ل رقم 
9 ش ة 7 سادي قاسم  - 16000  

سادي قاسم  املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
28413

في  مؤرخ  مفثق  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   13
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 SO  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MA FRERE FOR AGRI

غرض الشركة بإ جاز : حفر االبار
التصد ر عاالستيراد

اشغال مختلفة.
شارع   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
رقم  قند ل  عمار   الخامس  محمد 
  16000  - سادي قاسم    7 ش ة   9

سادي قاسم  املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
 30.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:
الساد عبد الهادي الكاحل :  300 

حصة ب امة 100 درهم للحصة . 
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
الكاحل  الهادي  عبد  الساد 
عنفانه ا) دعار ا ت  ف�ضى الفاد زيرار  
سادي قاسم  16000 سادي قاسم  

املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الكاحل  الهادي  عبد  الساد 
عنفانه ا) دعار ا ت  ف�ضى الفاد زيرار  
سادي قاسم  16000 سادي قاسم  

املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 11 بتاريخ  االبتدائاة بسادي قاسم  

 فناف 2020 لحت رقم 208.
417I

SAFIGESTRA مكتب سفي جيسترا للمحاسبة

ZONE BUSINESS GROUP
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

مكتب سفي جيسترا للمحاسبة 
SAFIGESTRA

 RUE 28 LOTIS OUMNIA 31
 QUARTIER BOUAB ، 46000،

SAFI safi
   ZONE BUSINESS GROUP

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي الش ة 
رقم 02 الطابق االعل العمار  رقم 
02 زن ة 23 حي بالد الجد اسفي  - 

46000 اسفي املغرب 
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
1045

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 11  فناف 
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 ZONE : اإلقتضاء بمختصر تسماتها

.  BUSINESS GROUP
الفساطة   : غرض الشركة بإ جاز 

عالسمسر  مع مؤسسات االئتمان
التفاعض.

الش ة   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
رقم  العمار   االعل  الطابق   02 رقم 
 - حي بالد الجد اسفي    23 زن ة   02

46000 اسفي املغرب .
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
الساد اشرف علي طفال  :  1.000 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
طفال   علي  اشرف  الساد 
لجزئة  اعريكة  زن ة   252 عنفانه ا) 
 46000 منى حي اجنان عالن اسفي 

اسفي املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
طفال   علي  اشرف  الساد 
لجزئة  اعريكة  زن ة   252 عنفانه ا) 
 46000 منى حي اجنان عالن اسفي 

اسفي املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
17  فناف  بتاريخ  بآسفي   االبتدائاة 

2020 لحت رقم -.

418I
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sacompta sarl au

RIZAMIZ SARL AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

قفل التصفاة

sacompta sarl au

244 شارع الجيش امللكي ميسفر ، 

33250، ميسفر املغرب

RIZAMIZ SARL AU  شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي : رقم 736 

شارع بئر انزران  ص.ب 92 ميسفر 

بفملان  - 33250 ميسفر  املغرب.

قفل التصفاة

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

.811

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 20 فبرا ر 2020 ل رر حل 

دات  شركة    RIZAMIZ SARL AU

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

 100.000 رأسمالها  مبلغ  الفحاد 

اإلجتماعي  م رها  ععنفان  درهم 

ص.ب  انزران   بئر  شارع   736 رقم 

ميسفر    33250 - ميسفر بفملان    92

املغرب نتاجة لرغبته في قفل شركة .

ع عين:

ع  احمد  قاسمي    الساد  ) 

ال صابي  املسدعر   دعار  عنفانه ا) 

املغرب  ميسفر   33250 ميسفر  

كمصفي   ) للشركة.

ع قد لم انع اد الجمعاة الختاماة 

بتاريخ 20 فبرا ر 2020 عفي رقم 736 

ميسفر   92 ص.ب  شارع بئر انزران  

بفملان  - 33250 ميسفر  املغرب.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

17  فناف  بتاريخ  االبتدائاة ببفملان  

2020 لحت رقم 125.

419I

Fiducie olympia sarl

ROCHSUD
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

Fiducie olympia sarl

 1er  etage n°10groupe  10  rue

 de marrakech Agadir، 80000،

agadir maroc

ROCHSUD شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي بلفك 

الكفير  رقم 75 حي التمد د الداخلة 

اكاد ر. - 80000 اكاد ر املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

42985

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   13

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ROCHSUD

التفزيع   -  : غرض الشركة بإ جاز 

عالتسفيق بالجملة أع نصف الجملة 

العامة   الغذائاة  املنتجات  لجماع 

بجماع أشكالها..

بلفك   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

الكفير  رقم 75 حي التمد د الداخلة 

اكاد ر. - 80000 اكاد ر املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد ابف العااط احمد :  1.000 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد ابف العااط احمد عنفانه ا) 
حي الهدى اكاد ر  بلفك ك رقم 406 

80000 اكاد ر املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد ابف العااط احمد عنفانه ا) 
حي الهدى اكاد ر  بلفك ك رقم 406 

80000 اكاد ر املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
03  فناف  بتاريخ  باكاد ر   التجارية 

2020 لحت رقم 90139.
420I

ائتماناة الشريفي مبارك

 Ste DTLS د ت ل س ملتي تراوو
MULTI-TRAVAUX

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد
لأسيس شركة

ائتماناة الشريفي مبارك
حي الرجافاهلل بلفك س الزن ة 05 
رقم 03 كلمام ، 81000، كلمام 

املعرب
 Ste DTLS د ت ل س ملتي لرافف
MULTI-TRAVAUX شركة دات 
مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي زن ة 28 
رقم 16 الحي الصناعي - 81000 

كلمام املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
2949

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 08  فناف 
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
اإلقتضاء بمختصر تسماتها : د ت ل 
Ste DTLS MULTI- لرافف  ملتي  س 

.TRAVAUX

االشغال   : غرض الشركة بإ جاز 
املختلفة ، البناء 

 ، قااد   دراسات،  مكتب 
تساير،لفجاه االشغال ع الصف ات.

 28 زن ة   : عنفان امل ر االجتماعي 
 81000  - الصناعي  الحي   16 رقم 

كلمام املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 
320.000.000 درهم، م سم كالتالي:

 32.000  : الساد دماني الحبيب  
حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -
عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  الساد دماني الحبيب  
زن ة ال صابي رقم 49 81000 كلمام 

املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  الحبيب  دماني  الساد 
زن ة ال صابي رقم 49 81000 كلمام 

املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
17  فناف  بتاريخ  االبتدائاة بكلمام  

2020 لحت رقم 124/2020.

421I

ACCOMPT CONSULTING

 PREMIUM OILFIELD
SERVICES

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
لأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC
 PREMIUM OILFIELD SERVICES

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي شارع 

حسن 2 محطة عقفد زيز  - 64500 
جراد  املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 
املحدعد  
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رقم الت ااد في السجل التجاري : 
34295

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2019 شتنبر   26
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PREMIUM OILFIELD SERVICES
لجار    : بإ جاز  الشركة  غرض 
عالزيفت  التشحام  عزيفت  الفقفد 

الصناعاة.
شارع   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 64500 - حسن 2 محطة عقفد زيز  

جراد  املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 PREMIUM OILFIELD الشركة 
ب امة  حصة   SERVICES :  1.000

100.000 درهم للحصة .
 PREMIUM OILFIELD الشركة   
SERVICES : 1000 ب امة 100 درهم.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عصفات عمفاطن الشركاء :
عنفانه ا)  ساجي  جالل  الساد 
 3 حي املحمد ة لجزئة الجبالعي رقم 

60000 عجد   املغرب.
الساد محمد البزعر عنفانه ا) حي 
األندلس اقامة كنزي 2 س 1 الطابق 
الثالث رقم ب 60000 عجد  املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   
عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  ساجي  جالل  الساد 
 3 حي املحمد ة لجزئة الجبالعي رقم 

60000 عجد  املغرب
الساد محمد البزعر عنفانه ا) حي 
األندلس اقامة كنزي 2 س 1 الطابق 
الثالث رقم ب 60000 عجد  املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
نفنبر   01 بتاريخ  بفجد    التجارية 

2019 لحت رقم 3254.
422I

FISCALEX MAROC

BAROLA IMMO
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

BAROLA IMMO شركة دات 
املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة جفاد عمار  
109 ش ة رقم 43 الطابق الثالث 
مراكش مراكش 40000 مراكش 

املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

103739
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 17  فناف 
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAROLA IMMO
غرض الشركة بإ جاز : البناء.

عنفان امل ر االجتماعي : شارع عبد 
اقامة جفاد عمار   الخطابي  الكريم 
الثالث  الطابق   43 رقم  ش ة   109
مراكش   40000 مراكش  مراكش 

املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
:  500 حصة  الساد مراد الب ال 

ب امة 100 درهم للحصة .
الساد جفاد بفساق :  500 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  الب ال  مراد  الساد 

ج ش   / ا م  اقامة د ار الخمراء   04

مراكش   40000 مراكش  مبرعكة   4

املغرب.

عنفانه ا)  بفساق  جفاد  الساد 
بني   5 رقم   9 بااض الصفمعة زن ة 

مالل 0000 بني مالل املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  الب ال  مراد  الساد 

ج ش   / ا م  اقامة د ار الخمراء   04

مراكش   40000 مراكش  مبرعكة   4

املغرب

عنفانه ا)  بفساق  جفاد  الساد 
بني   5 رقم   9 بااض الصفمعة زن ة 

مالل 0000 بني مالل املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

مارس   17 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 لحت رقم 113209.
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L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

STE SMARTID
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC

STE SMARTID شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي كلم 2 رقم 

2 زن ة امان طريق عين الش ف 

فاس - FES 30000 املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

62817

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 08  فناف 

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SMARTID

غرض الشركة بإ جاز : باع برامج 

الكمبافلر

باع معدات الحاسفب.
عنفان امل ر االجتماعي : كلم 2 رقم 
2 زن ة امان طريق عين الش ف فاس 

- FES 30000 املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 500   : العلفي  العباس  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

الساد سعد رمضان :  500 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

 500  : العلفي  العباس  الساد   

ب امة 100 درهم.

الساد سعد رمضان : 500 ب امة 

100 درهم.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد العباس العلفي عنفانه ا) 
كلم 2 رقم 6 زن ة عثمان طريق عين 

الش ف فاس 30000 فاس املغرب.

عنفانه ا)  رمضان  سعد  الساد 

577 مكرر حي االدارسة فاس 30000 

فاس املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد العباس العلفي عنفانه ا) 
كلم 2 رقم 6 زن ة عثمان طريق عين 

الش ف فاس FES 30000 املغرب

عنفانه ا)  رمضان  سعد  الساد 

577 مكرر حي االدارسة فاس 30000 

FES املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

17  فناف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 1361.
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CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

OZO LEADER
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

 CABINET COMTABLE SAKKAKI

SARL

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

OZO LEADER شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

 TANGER ععنفان م رها اإلجتماعي

TANGER 90000 طنجة املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

105359

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   04

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 OZO  : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

.LEADER

 IMPORT : غرض الشركة بإ جاز

 EXPORT DE PRODUITS

.TEXTILES

 TANGER : عنفان امل ر االجتماعي

TANGER 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:

50 حصة    : الساد  عيد ر سهام 

ب امة 100 درهم للحصة .

حصة   50   : عزيز  زكاغ  الساد 

ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  سهام  عيد ر  الساد  

 806 رق  كزنا ة  الصناعاة  املنط ة 

90000  طنجة املغرب.

عنفانه ا)  عزيز  زكاغ  الساد 
 806 رق  كزنا ة  الصناعاة  املنط ة 

90000  طنجة املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  سهام  عيد ر  الساد  
 806 رق  كزنا ة  الصناعاة  املنط ة 

90000  طنجة املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
16  فناف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 231755.
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KELAA CONSULTING

BOUJOU FOODS SARL AU
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

KELAA CONSULTING
 N° 11 Avenue Mohammed V

 1er Étage ، 43000، El kelaa des
Sraghna maroc

 BOUJOU FOODS SARL AU
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي دعار 

النفاجي الحفل ملزم ال لعة - 43000 
قلعة السراغنة املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
4007

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 أبريل   07
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUJOU FOODS SARL AU
االستيراد   : غرض الشركة بإ جاز 

ع التصد ر.

التجار  بالجملة للففاكه ع الخضر 

الجافة.

دعار   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

النفاجي الحفل ملزم ال لعة - 43000 

قلعة السراغنة املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : بفجف  املالفدي  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  بفجف  املالفدي  الساد 

ال لعة  ملزم  الحفل  النفاجي  دعار 

43000 قلعة السراغنة املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  بفجف  املالفدي  الساد 

ال لعة  ملزم  الحفل  النفاجي  دعار 

43000 قلعة السراغنة املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

االبتدائاة ب لعة السراغنة  بتاريخ 16 

 فناف 2020 لحت رقم 2020/102.
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chettioui

SCARABEE TRANS
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

chettioui

حي املسير  الخضراء,م/ا,شارع 
01,رقم 30 ، 92150، ال صر الكبير 

املغرب

SCARABEE TRANS شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي دعار 

الشلاحات الشريفات جماعة ع 

قااد  اعالد اعشاو  السفاكن  - 

92150 ال صر الكبير الغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

2579

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  

لم إعداد ال انفن   2020 مارس   09

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SCARABEE TRANS

ن ل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

العمال.

دعار   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

الشلاحات الشريفات جماعة ع قااد  

 92150  - السفاكن   اعشاو   اعالد 

ال صر الكبير الغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : الشكال  الساد محمد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  محمد  الشكال  الساد 

دعار الشلاحات الشريفات جماعة ع 

قااد  اعالد اعشاو  السفاكن  92150 

ال صر الكبير املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الشكال  خد جة  الساد  

الصرصري م/ب  بالد  حي  عنفانه ا) 

ال صر   92150    32 رقم   07 زن ة 

الكبير املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 16 بتاريخ  االبتدائاة بال صر الكبير  

 فناف 2020 لحت رقم 233.
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إمبريسا أكريكفلتفرا

إمبريسا أكريكولتورا
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
إمبريسا أكريكفلتفرا

 rue el molhtar suissi N ، 14
84000، طاطا املغرب

إمبريسا أكريكفلتفرا شركة دات 
املسؤعلاة املحدعد 

 Hay El ععنفان م رها اإلجتماعي
 kassaba bloc 8 Tata - 84000

طاطا املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

573
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   10
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
اإلقتضاء بمختصر تسماتها : إمبريسا 

أكريكفلتفرا.
باع   : بإ جاز  الشركة  غرض 
املعدات ع املفاد الفالحاة ع حفر االبار 

مع لجهيز االرا�ضي الفالحاة.
 Hay  : االجتماعي  امل ر  عنفان 
 El kassaba bloc 8 Tata - 84000

طاطا املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
عنفانه ا)  ريكات  عابد ن  الساد 
 84000 طاطا   سف�ضي  مختار  زن ة 

طاطا املغرب.
الساد رشاد بن الشاخ عنفانه ا) 
الحاج  حي اعالد   01 رقم   11 الزن ة 
الرشاد ة 52004 الرشاد ة املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   
عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  ريكات  عابد ن  الساد 
 84000 طاطا   سف�ضي  مختار  زن ة 

طاطا املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
17  فناف  بتاريخ  بطاطا   االبتدائاة 

2020 لحت رقم -.
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FIDUCIAIRE BISMI ELLAH

 WIAM MONEY TRANSFERT
SARL AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد

تعاين مسير جد د للشركة
FIDUCIAIRE BISMI ELLAH

 604HAY EL AMAL KHOURIBGA
، 25000، KHOURIBGA MAROC
 WIAM MONEY TRANSFERT
SARL AU   شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي شارع 
الحسن التاني لجزئة الحسناة 

مركز ثالت لفالد - 26050 بن احمد 
املغرب.

تعاين مسير جد د للشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.899
بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
لم تعاين  املؤرخ في 09 مارس 2020 
الساد  )  للشركة  جد د  مسير 

نبداعي  بفشتى  كمسير عحاد
لبعا ل بفل است الة املسير.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
االبتدائاة ببن احمد  بتاريخ 19 مارس 

2020 لحت رقم 7.
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CONTRÔLE JOURNAL BILAN

مخبزة حلويات الحنيني
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لفساع نشاط الشركة 
CONTRÔLE JOURNAL BILAN

5 شارع الجيش امللكي فضاء سايس 
طابق الرابع رقم 28 ، 30000، فاس 

املغرب

مخبز  حلفيات الحناني شركة دات 
املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها االجتماعي رقم 
36 لجزئة الفتو املها ة - 50000 

مكناس املغرب.
لفساع نشاط الشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 
.25715

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 07 ماي 2020 لمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالاة  األنشطة 

الحالي :
عالتسفيق  عالتكااف  -اإلنتاج 
ملنتفج شابس عجماع املشت ات من 

البطاطس.
الففاكه  أنفاع  جماع  -لكااف 
الجافة، عكذلك بباعها على الصعاد 

الفطني عالدعلي.
للمفاد  التصد ر  ع  -االستيراد 
مفاد  عجماع  الغذائاة  األعلاة 

التغذ ة.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   
15  فناف  بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 لحت رقم 1540.

430I

MANU PRO

MANU PRO
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
MANU PRO

 N46 BOULEVARD
 ZERKTOUNI46 3 ETG APPT
 N 6 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC
MANU PRO شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرقطفني الطابق 3 ش ة 6 الدار 
الباضاء - 20500 الدار الباضاء 

املغرب 
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

461885

بم ت�ضى  ع د حر مؤرخ في 04 ماي 
2020 لم إعداد ال انفن األسا�ضي 
لشركة دات املسؤعلاة املحدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 MANU : اإلقتضاء بمختصر تسماتها

.PRO
غرض الشركة بإ جاز : لجار .

46 شارع  عنفان امل ر االجتماعي : 
الدار   6 ش ة   3 الزرقطفني الطابق 
الباضاء  الدار   20500  - الباضاء 

املغرب .
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:
الساد عبد الرحمان فراج  :  250 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
 250   : براد    صففاة  الساد  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
فراج   الرحمان  عبد  الساد 
54 عين  عنفانه ا) لجزئة بعلبك رقم 
الدار   20300 الد اب الدار الباضاء 

الباضاء املغرب .
عنفانه ا)  الساد  صففاة براد   
الد اب  عين   54 رقم  بعلبك  لجزئة 
الدار الباضاء 20300 الدار الباضاء 

املغرب .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
فراج   الرحمان  عبد  الساد 
54 عين  عنفانه ا) لجزئة بعلبك رقم 
الدار   20300 الد اب الدار الباضاء 

الباضاء املغرب 
عنفانه ا)  الساد  صففاة براد   
الد اب  عين   54 رقم  بعلبك  لجزئة 
الدار الباضاء 20300 الدار الباضاء 

املغرب 
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 17 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 736017..
431I
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فاد بيست كفنسالتين

ENT SMPOWER
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
تغاير تسماة الشركة

فاد بيست كفنسالتين
حي السعاد  شارع مفالي اسماعال 
زن ة بركان رقم 01 الطابق االعل ، 

70000، العافن املغرب
ENT SMPOWER شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 
الفحاد

ععنفان م رها االجتماعي لجزئة 
الراحة رقم 370 العافن لجزئة 
الراحة رقم 370 العافن 70000 

العافن املغرب.
تغاير تسماة الشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 
30987

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 
لم   2020 04  فناف  في  املؤرخ 
 ENT« من  الشركة  تسماة  تغاير 

. »SMPOWER« إلى »SMPOWER
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
17  فناف  بتاريخ  االبتدائاة بالعافن  

2020 لحت رقم 979.

432I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

 STE  SARA-ISMAIL
TRANSPORT  SARL

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 
لأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
  STE  SARA-ISMAIL TRANSPORT

SARL  شركة دات املسؤعلاة 
املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي 74 حي 
ال اللاين قرب مسجد كريمص 

- لطفان  لطفان  93000 لطفان  
املغرب 

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 
املحدعد  

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
26815

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   20
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
  STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 
  SARA-ISMAIL TRANSPORT

. SARL
ل فم   : بإ جاز  الشركة  غرض 
الشركة بعملاات ن ل االشخاص ع 

جماع الحرف املرلبطة بها ..
حي   74  : االجتماعي  امل ر  عنفان 
كريمص  مسجد  قرب  ال اللاين 
لطفان    93000 لطفان   لطفان    -

املغرب .
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
الساد اسماعال االعمرتي  :  510 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
 490   : االعمرتي   لففاق  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
االعمرتي   اسماعال  الساد 
عنفانه ا) حي ال اللاين قرب مسجد 
 93000 -لطفان    74 رقم  كريمص 

لطفان  املغرب.
الساد لففاق االعمرتي  عنفانه ا) 
ال اللاين قرب مسجد كريمص  حي 
لطفان    93000 -لطفان    74 رقم 

املغرب .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
االعمرتي   اسماعال  الساد 
عنفانه ا) حي ال اللاين قرب مسجد 
 93000 -لطفان    74 رقم  كريمص 

لطفان  املغرب .

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
16  فناف  بتاريخ  االبتدائاة بتطفان  

2020 لحت رقم 206/20.
433I

AFJ CONSULTING

AFJ CONSULTING
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

AFJ CONSULTING
 46BOULEVARD ZERKTOUNI
 3 ETG APT 6 CASABLANCA ،
20300، CASABLANCA MAROC
AFJ CONSULTING  شركة دات 
مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرقطفني الطابق 3 رقم 6 الدار 
الباضاء  - 20300  الدار الباضاء  

املغرب 
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
461887

في  مؤرخ  حر  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   04
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 AFJ  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CONSULTING
 : بإ جاز  الشركة  غرض 

االستشارات االسترالاجاة.
46 شارع  عنفان امل ر االجتماعي : 
الدار   6 رقم   3 الطابق  الزرقطفني 
الباضاء   الدار    20300  - الباضاء  

املغرب .
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:

الساد عبد الرحمان فراج  :  100 
حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -
عصفات عمفاطن الشركاء :

فراج   الرحمان  عبد  الساد 
54 عين  عنفانه ا) لجزئة بعلبك رقم 
الدار   20300 الذ اب الدار الباضاء 

الباضاء املغرب .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
فراج   الرحمان  عبد  الساد 
54 عين  عنفانه ا) لجزئة بعلبك رقم 
الدار   20300 الذ اب الدار الباضاء 

الباضاء املغرب 
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 17 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 736018.

434I

مطراسكف

مطراسكو
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة

مطراسكف
مركز رياض 61 زاعية محج لال 

الااقفت ع مصطفى املعاني رقم 
69 الطابق الثاني الدار الباضاء ، 

20000، الدار الباضاء املغرب
مطراسكف شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي مركز 
رياض 61 زاعية محج لال الااقفت 
ع مصطفى املعاني رقم 69 الطابق 

الثاني الدار الباضاء - 20000 الدار 
الباضاء املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
461869

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 17  فناف 
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
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دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

مطراسكف.
غرض الشركة بإ جاز : االستثمار 

الع اري.
مركز   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
الااقفت  لال  محج  زاعية   61 رياض 
الطابق   69 رقم  املعاني  مصطفى  ع 
الدار   20000 - الثاني الدار الباضاء 

الباضاء املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 1.000   : الغاابي  حبيب  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
عنفانه ا)  الغاابي  حبيب  الساد 
لجزئة عملاة لساسفة رقم 93 اعلفة 

23000 الدارالباضاء املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  الغاابي  حبيب  الساد 
لجزئة عملاة لساسفة رقم 93 اعلفة 

23000 الدارالباضاء املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 17 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 736009.

435I

مكتب ادريس للحسابات

اسواق العمراني
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
مكتب ادريس للحسابات

فاس ، 30000، فاس املغرب
اسفاق العمراني شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي حي املسير  
قرية با محمد اقلام لاعنات - 34052 

قرية با محمد املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

1623

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 11  فناف 

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

اإلقتضاء بمختصر تسماتها : اسفاق 

العمراني.

غرض الشركة بإ جاز : التجار  في 

املفاد الغدائاة .

حي   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

املسير  قرية با محمد اقلام لاعنات - 

34052 قرية با محمد املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 700   : العمراني  بفشتى  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

 300   : العمراني  حسن  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد بفشتى العمراني عنفانه ا) 

مركز بفشابل بفشابل ال رية لاعنات 

34052 قرية با محمد املغرب.

الساد حسن العمراني عنفانه ا) 

دعار العناكد  بفشابل ال رية لاعنات 

34052 قرية با محمد املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد بفشتى العمراني عنفانه ا) 

مركز بفشابل بفشابل ال رية لاعنات 

34052 قرية با محمد املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

15  فناف  بتاريخ  االبتدائاة بتاعنات  

2020 لحت رقم 166.

436I

ORA CONSULTING

 NEW LOOK MARBRE SARL
AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

ORA CONSULTING
رقم 5 زن ة قناطر  م.ج ، 50000، 

مكناس املغرب

 NEW LOOK MARBRE SARL AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي رقم 9، 

دعار ا ت عثمان احمارين - مجاط - 

50000 مكناس املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

49825

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   04

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 NEW  : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

.LOOK MARBRE SARL AU

اشغال   : بإ جاز  الشركة  غرض 

البناء،  اع  مختلفة  اشغال  الرخام، 

.negociant
 ،9 رقم   : امل ر االجتماعي  عنفان 

 - - مجاط  دعار ا ت عثمان احمارين 

50000 مكناس املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:

100 حصة    : الساد عماد دهبي 

ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد عماد دهبي عنفانه ا) دعار 
ا ت عثمان احمارين - مجاط 50000 

مكناس املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد عماد دهبي عنفانه ا) دعار 
ا ت عثمان احمارين - مجاط 50000 

مكناس املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
17  فناف  بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 لحت رقم 1588.

437I

SOMAAG
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
لأسيس شركة.

SOMAAG  شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي دعار ا ت 
لحجر السلفات زكفطة  - 50000 

سادي قاسم املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
28431

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   04
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOMAAG
غرض الشركة بإ جاز : االستغالل 
 ، املختلفة  االشغال  الفالحي، 

املتاجر .
: دعار ا ت  عنفان امل ر االجتماعي 
 50000  - زكفطة   السلفات  لحجر 

سادي قاسم املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
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مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : البركة  الساد  اسين 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  البركة  الساد  اسين 

زكفطة   السلفات  لحجر  ا ت  دعار 

50000 سادي قاسم  املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  البركة  الساد  اسين 

زكفطة   السلفات  لحجر  ا ت  دعار 

50000 سادي قاسم  املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 16 بتاريخ  االبتدائاة بسادي قاسم  

 فناف 2020 لحت رقم 227.

438I

EL OUARRAD AZIZ

DAWS FOR
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لحفيل امل ر االجتماعي للشركة

EL OUARRAD AZIZ

 Imm 2 appt 3 Av des far Rue a

 1 Etage vn  Meknes meknes،

50000، meknes maroc

DAWS FOR شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي زن ة ابف 

الحسن ملراني اقامة امير  2 ش ة 25 

املد نة الجد د  مكناس - 50000 

مكناس املغرب.

لحفيل  امل ر االجتماعي للشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.48561

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 09  نا ر 2020 لم  لحفيل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  امل ر 
»زن ة ابف الحسن ملراني اقامة امير  

املد نة الجد د  مكناس  2 ش ة 25 

- 50000 مكناس املغرب« إلى »لجزئة 

 - مكناس  بففكران   41 رقم  طارق 

50000 مكناس  املغرب«.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

فبرا ر   20 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 لحت رقم 846.

439I

املركز الجهفي لالستثمار لجهة درعة لافااللت ملح ة 

عرزازات

STE FEDREC SARL AU
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

املركز الجهفي لالستثمار لجهة درعة 

لافااللت ملح ة عرزازات

شارع مفالي رشاد عمار  دادس 

الطابق االعل عرزازات، 45000، 

عرزازات املغرب

STE FEDREC SARL AU شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي رقم 

11شارع محمد السادس حي البهجة  

- 45000 عرزازات املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

10815

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   13

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FEDREC SARL AU

*لاجر   : بإ جاز  الشركة  غرض 

االجهز  املنزلاة

* محل لباع عد  أنفاع من السلع

* املساعمة.
رقم   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

11شارع محمد السادس حي البهجة  

- 45000 عرزازات املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد  امال جناح  :  100 حصة 

ب امة 1.000 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد  امال جناح  عنفانه ا) حي 

 45000 لصفمعتزن ة مكفنة رقم 82 

عرزازات املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد  امال جناح  عنفانه ا) حي 

 45000 لصفمعتزن ة مكفنة رقم 82 

عرزازات املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

االبتدائاة بفرزازات  بتاريخ 15  فناف 

2020 لحت رقم -.

440I

sacompta sarl au

RAHIOUI NOUR
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

sacompta sarl au

244 شارع الجيش امللكي ميسفر ، 

33250، ميسفر املغرب

RAHIOUI NOUR  شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي مركز 
ال صابي ,ال صابي ملفية  ميسفر 

بفملان  33250 ميسفر املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

1703

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   26

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. RAHIOUI NOUR
البناء   : بإ جاز  الشركة  غرض 

عاالشغال املختلفة .
مركز   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
ميسفر  ملفية   ,ال صابي  ال صابي 

بفملان  33250 ميسفر املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 1.000  : الساد محمد الرحافي  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  

عصفات عمفاطن الشركاء :
الساد محمد الرحافي  عنفانه ا) 
ميسفر   ال صابي  بفزركفن   دعار 

33250 ميسفر املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد محمد الرحافي  عنفانه ا) 
ميسفر   ال صابي  بفزركفن   دعار 

33250 ميسفر املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
04  فناف  بتاريخ  بتاز    االبتدائاة 

2020 لحت رقم 121/2020.
441I

LEADER FIN

CHIILER FOOD COMPANY
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
LEADER FIN

زن ة شففالي باارد اإلقامة فالرعس« 
E« الطابق الثاني املكتب 12 الدار 
باضاء، 20500، الدار باضاء املغرب

 CHIILER FOOD COMPANY
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي 13 زن ة 
احمد املجاتي إقامة األلب الطابق1  

رقم 8 - 20000 الدار الباضاء 
املغرب
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لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

461537

 01 ع د حر مؤرخ في  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 فبرا ر 

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHIILER FOOD COMPANY

غرض الشركة بإ جاز : - التخزين 

 ، التصد ر   ، االستيراد   ، البارد 

التفزيع ، التجهيز ، املخزعن ، التعبئة 

 ، التبر د  غرف  عتشغال  عالتغلاف 

 ، التأجير   ، التبادل   ، الباع عالشراء 

التشغال ، إدار  عربما إعاد  باع أي 

منتج التبر د.

-الصناعات الغذائاة.

عاستغالل  حااز   عباع  شراء   -

السلع  جماع  باع  عإعاد   عإدار  

عالح فق املن فلة  عالع ارات.

املنتجات  علصد ر  استيراد   -

عاملعدات بكافة أنفاعها.

جماع املعامالت   ، عبشكل أعم   -

املالاة  عالتجارية  عالع ارية  املن فلة 

املرلبطة بشكل مباشر أع غير مباشر 

املذكفر  أعاله أع التي  بأحد األشااء 

قد تعزز لطفير الشركة.
زن ة   13  : عنفان امل ر االجتماعي 

احمد املجاتي إقامة األلب الطابق1  
رقم 8 - 20000 الدار الباضاء املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 300   : الساد عبد االله شعاري 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

الساد محمد أمين شعاري :  300 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

الساد رضا شعاري :  300 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

 100   : سحمفد  سعاد  الساد  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
شعاري  االله  عبد  الساد 

شارع  ب  لطافة  لجزئة  عنفانه ا) 
الدار   20000 فاال شعاري   2 رقم   8

الباضاء املغرب.
شعاري  أمين  محمد  الساد 

شارع  ب  لطافة  لجزئة  عنفانه ا) 
الدار   20000 فاال شعاري   2 رقم   8

الباضاء املغرب.

عنفانه ا)  شعاري  رضا  الساد 
 2 رقم   8 شارع  ب  لطافة  لجزئة 

الباضاء  الدار   20000 شعاري  فاال 

املغرب.

الساد  سعاد سحمفد عنفانه ا) 
 2 رقم   8 شارع  ب  لطافة  لجزئة 

الباضاء  الدار   20000 شعاري  فاال 

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  شعاري  رضا  الساد 
8 رقم 2 فاال  لجزئة لطافة ب شارع 

شعاري 20000 الدار الباضاء املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 12 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 00735660.

442I

KARIMA EL HAUZI

BAQNITRAV
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

KARIMA EL HAUZI

 RUE BATAILLE ISLI N° 3 ،

90050، ASSILAH MAROC

BAQNITRAV شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي طارق بن 
زياد زن ة منصفر بن أبي عامر رقم 

95 الطابق الثالث - 90000 طنجة 

املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

105155

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  

لم إعداد ال انفن   2020 مارس   10

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAQNITRAV

لأجير   : بإ جاز  الشركة  غرض 

اآلالت عاملعدات الصناعاة.

عنفان امل ر االجتماعي : طارق بن 

زياد زن ة منصفر بن أبي عامر رقم 

طنجة   90000  - الطابق الثالث   95

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كالتالي:

الساد محمد ب نين :  100 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  ب نين  محمد  الساد 

العرفان مجمفعة 25 عمار  240 رقم 

171 90000 طنجة املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  ب نين  محمد  الساد 

العرفان مجمفعة 25 عمار  240 رقم 

171 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

02  فناف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 لحت رقم 231566.

443I

KAMAR BENOUNA

PROCIMAR ش م
شركة املساهمة

مالءمة النظام األسا�ضي للشركة

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

PROCIMAR ش م »شركة 

املساهمة«

ععنفان م رها االجتماعي: 621 شارع 

بانراماك - 20100 الدارالباضاء 

املغرب.
رقم الت ااد في السجل التجاري: 

27451

مالءمة النظام األسا�ضي للشركة«

املشترك  العام  الجمع  بم ت�ضى 

املؤرخ في 06 أبريل 2020

االسا�ضي  النضام  جعل  قرر 

 19-20 رقم  لل انفن  مالئم  للشركة 

املكمل ع املعدل لل انفن رقم 95-17 

متعل ة بالشركات املحدعد 

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 08 بتاريخ  الباضاء  بالدار  التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 735394.

444I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE DGH AL YOU TRANS

SARL
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي الت م بلفك 2 رقم 07 السمار  ، 

ES-SMARA MAROC ،72000

 STE DGH AL YOU TRANS SARL

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

 LOT ععنفان م رها اإلجتماعي

 MASSIRA ELKHADRA V N° 41

BIS ES SEMARA - 72000 السمار  

املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

1927
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في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  

ال انفن  إعداد  لم   2020 أبريل   27

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DGH AL YOU TRANS SARL

الن ل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

لحساب الغير.

 LOT  : االجتماعي  امل ر  عنفان 

 MASSIRA ELKHADRA V N° 41

BIS ES SEMARA - 72000 السمار  

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 500   : الدغفغي  الساد  فسف 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

الساد علي الدغفغي :  500 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

 

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد  فسف الدغفغي عنفانه ا) 

جماعة  عي�ضى  اعالد  اعالدعبف  دعار 

النفاصر  اقلام  عزعز  اعالد  قااد   ع 

27000 النفاصر املغرب.

عنفانه ا)  الدغفغي  علي  الساد 

اقلام  عي�ضى   اعالد  اعالدعبف  دعار 

النفاصر 27000 النفاصر املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  الدغفغي  علي  الساد 

اقلام  عي�ضى   اعالد  اعالدعبف  دعار 

النفاصر 27000 النفاصر املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

ماي   14 بتاريخ  االبتدائاة بالسمار   

2020 لحت رقم 62/2020.

445I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE AHEL AL KHEIR
TRAVAUX SARL AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي الت م بلفك 2 رقم 07 السمار  ، 

ES-SMARA MAROC ،72000

 STE AHEL AL KHEIR TRAVAUX

SARL AU شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي حي مفالي 

ادريس زن ة بر   علد عبد ال ادر رقم 

02 الطابق األعل السمار  - 72000 

السمار  املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

1931

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 أبريل   13

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 STE  : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 AHEL AL KHEIR TRAVAUX SARL

.AU

االشغال   : غرض الشركة بإ جاز 

العامة.

عنفان امل ر االجتماعي : حي مفالي 

ادريس زن ة بر   علد عبد ال ادر رقم 

 72000  - الطابق األعل السمار    02

السمار  املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : محمد  اللفد  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -
عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد اللفد محمد عنفانه ا) زن ة 
بر   علد عبد ال ادر رقم 02  السمار  

72000 السمار  املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
الساد اللفد محمد عنفانه ا) زن ة 
بر   علد عبد ال ادر رقم 02 السمار  

72000 السمار  املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
ماي   22 بتاريخ  االبتدائاة بالسمار   

2020 لحت رقم 66/2020.

446I

FUDICAIRE ISMAILI

A2BM PROJET SARL
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
FUDICAIRE ISMAILI

حي الت م بلفك 2 رقم 07 السمار  ، 
ES-SMARA MAROC ،72000

A2BM PROJET SARL شركة دات 
املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي حي 
النهضة زن ة سادي علد عنهة رقم 02 

السمار  - 72000 السمار  املغرب
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

1929
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 ماي   15
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 A2BM : اإلقتضاء بمختصر تسماتها

.PROJET SARL
االشغال   : غرض الشركة بإ جاز 

العامة.
حي   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
النهضة زن ة سادي علد عنهة رقم 02 

السمار  - 72000 السمار  املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 
3.000.000 درهم، م سم كالتالي:

  : ا تبنعلي  الكريم  عبد  الساد 
درهم   100 ب امة  حصة   15.000

للحصة .
 15.000   : محمد  بالل  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
الكريم  عبد  ا تبنعلي  الساد 
عنفانه ا) حي الفحد  ازيالل 22000 

ازيالل املغرب.
حي  الساد بالل محمد عنفانه ا) 
اغبالف ازيالل 22000 ازيالل املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   
عمفاطن مسيري الشركة:

الكريم  عبد  ا تبنعلي  الساد 
عنفانه ا) حي الفحد  ازيالل 22000 

ازيالل املغرب
حي  الساد بالل محمد عنفانه ا) 

اغبالف ازيالل 22000 ازيالل املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
ماي   21 بتاريخ  االبتدائاة بالسمار   

2020 لحت رقم 65/2020.
447I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE AL BARAKA POUR
 INVESTISSEMENT
GENERAL SARL AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد

تعاين مسير جد د للشركة
FUDICAIRE ISMAILI

حي الت م بلفك 2 رقم 07 السمار  ، 
ES-SMARA MAROC ،72000

 STE AL BARAKA POUR
 INVESTISSEMENT GENERAL
SARL AU  شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد
 AV EL ععنفان م رها اإلجتماعي

 MASSIRA N° 77 BIS ES SEMARA
72000 - السمار  املغرب.
تعاين مسير جد د للشركة
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رقم الت ااد في السجل التجاري 

.1783

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 

تعاين  لم   2020 ماي   20 في  املؤرخ 

مسير جد د للشركة الساد  ) املراني 

مندر كمسير عحاد

لبعا ل بفل است الة املسير.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

ماي   22 بتاريخ  االبتدائاة بالسمار   

2020 لحت رقم 67/2020.

448I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED  ( FLM

 STE BOUCHIKHI GENIE
CIVIL

إعالن متعدد ال رارات

 FIDUCIAIRE LHAZMIR

( MOHAMED  ( FLM
رقم 30 مكرر زن ة شاخ الإلسالم 

بلعربي الفاد لحمر ، 52000، 

الرشاد ة املغرب

  STE BOUCHIKHI GENIE CIVIL

»شركة دات املسؤعلاة املحدعد  

دات الشريك الفحاد«

ععنفان م رها االجتماعي: زن ة خالد 

بن الفلاد  - 52250 كلمامة املغرب.

»إعالن متعدد ال رارات«
رقم الت ااد في السجل التجاري: 

.11565

بم ت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 02  فناف 2020

لم الخاد ال رارات التالاة: 

الشركة:  تسماة  تغاير  رقم  قرار 

إسم  أصبو  ما لي:  على  الذي  نص 

الشركة منذ االن هف BOGEC عفض 

BOUCHIKHI GENIE CIVIL

الشركة:  رأسمال  رفع  رقم  قرار 

الذي  نص على ما لي: لم رفع رأسمال 

الشركة إلى 500000,00 درهم 

الشركة:  تعد ل نشاط  قرار رقم 

لم حذف   - ما لي:  على  الذي  نص 

نشاط اإلستيراد ع التصد ر - كما لم 

إضافة تساير الضاعات الفالحاة.

ال فانين  لحاين  رقم  قرار 
الذي  نص على  األساساة للشركة: 
ما لي: نظرا لكل هذه التعد الت ارلئى 
ال فانين  لحاين  الفحاد  الشريك 

األساساة للشركة
علبعا لذلك لم تعد ل م تضاات 

النظام األسا�ضي التالاة: 
الذي  نص   :2 بند رقم بند رقم 
مفضفع الشركة:  نشاط  على ما لي: 

الشركة)
الذي  نص   :3 بند رقم بند رقم 

على ما لي: تسماة الشركة
الذي  نص   :6 بند رقم بند رقم 
الحصص  ع  رأسمال  ما لي:  على 

اإلجتماعاة
الذي  نص   :7 بند رقم بند رقم  

على ما لي: املساهمات
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 17 بتاريخ  بالرشاد ة   االبتدائاة 

 فناف 2020 لحت رقم 147.
449I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE FONCTION TRAVAUX
SARL AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد

رفع رأسمال الشركة
FUDICAIRE ISMAILI

حي الت م بلفك 2 رقم 07 السمار  ، 
ES-SMARA MAROC ،72000
 STE FONCTION TRAVAUX
SARL AU شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد
 RUE ععنفان م رها اإلجتماعي

 JABAL SAGHROU N° 62 BIS ES
SEMARA - 72000 السمار  املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.1695
الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 
رفع  لم   2020 ماي   08 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
من  أي  درهم«   4.900.000«
 5.000.000« إلى  درهم«   100.000«
ل د م حصص    : عن طريق  درهم« 

ن د ة أع عاناة.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

ماي   14 بتاريخ  االبتدائاة بالسمار   

2020 لحت رقم 63/2020.

450I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE MEDORAY TRAVAUX

ET SERVICE SARL AU
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لففيت حصص

FUDICAIRE ISMAILI

حي الت م بلفك 2 رقم 07 السمار  ، 

ES-SMARA MAROC ،72000

 STE MEDORAY TRAVAUX ET

SERVICE SARL AU شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

 RUE ععنفان م رها اإلجتماعي

 HAOUZA N° 79 ES SEMARA -

72000 السمار  املغرب.

لففيت حصص
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.1485

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 

لمت   2020 أبريل   30 في  املؤرخ 

املصادقة على :

خراج  فاطمة  الساد   )  لففيت 

أصل  من  اجتماعاة  حصة   1.000

100 حصة لفائد   الساد   ) صالح 

اسماعالي بتاريخ 30 أبريل 2020.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   

ماي   14 بتاريخ  االبتدائاة بالسمار   

2020 لحت رقم 64/2020.

451I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE MEDORAY TRAVAUX

ET SERVICE SARL AU
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

تعاين مسير جد د للشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي الت م بلفك 2 رقم 07 السمار  ، 

ES-SMARA MAROC ،72000

 STE MEDORAY TRAVAUX ET

SERVICE SARL AU  شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

 RUE ععنفان م رها اإلجتماعي

 HAOUZA N° 79 ES SEMRA -

72000 السمار  املغرب.

تعاين مسير جد د للشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.1485

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 

لم تعاين   2020 أبريل   30 املؤرخ في 

الساد  )  للشركة  جد د  مسير 

اسماعالي صالح كمسير عحاد

لبعا ل بفل است الة املسير.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

ماي   14 بتاريخ  االبتدائاة بالسمار   

2020 لحت رقم 64/2020.

452I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE MEDORAY TRAVAUX

ET SERVICE SARL AU
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

رفع رأسمال الشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي الت م بلفك 2 رقم 07 السمار  ، 

ES-SMARA MAROC ،72000

 STE MEDORAY TRAVAUX ET

SERVICE SARL AU شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

 RUE ععنفان م رها اإلجتماعي

 HAOUZA N° 79 ES SEMARA -

72000 السمار  املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.1485
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الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 

لم   2020 أبريل   30 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   5.900.000«

 6.000.000« إلى  درهم«   100.000«

ل د م حصص    : عن طريق  درهم« 

ن د ة أع عاناة.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

ماي   14 بتاريخ  االبتدائاة بالسمار   

2020 لحت رقم 64/2020.

453I

CABINET CRCOM

DT2C ADVISING

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لحفيل الشكل ال انفني للشركة

CABINET CRCOM

 AV GHASSAN  KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM  3eme ETAGE V.N FES

FES ،30000 ، اململكة املغرباة

DT2C ADVISING شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 

ع عنفان م رها االجتماعي الطابق 

األر�ضي رقم 5 حي حسني ليراك بلفك 

14E - 30000 فاس .

لحفيل الشكل ال انفني للشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 

.56027

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 05  فناف 2020 لم لحفيل 

الشكل ال انفني للشركة من »شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد « إلى »شركة 

دات مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد«.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

17  فناف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 1339/2020.

454I

STE PRO-CONSULTING

PREMIUM-TRAV-CONST-
ORIENT«SARL AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد
لأسيس شركة

STE PRO-CONSULTING
15 شارع جمال الد ن االفغاني 
الطابق االعل الرقم 3 ، 60000، 

عجد  املغرب
PREMIUM-TRAV-CONST-

ORIENT«SARL AU  شركة دات 
مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد
 OUJDA, ععنفان م رها اإلجتماعي

 15 RUE JAMAL EDDINE
  AFGHANI, 1 ER ETAGE,APP N°3
OUJDA-ANGAD 60000 - املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
35037

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   10
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 
PREM IUM -TRAV-CONST-

. ORIENT«SARL AU
 TRAVAUX : غرض الشركة بإ جاز
 DIVERS OU CONSTRUCTIONS
  ENTREPRENEUR  DE
 MATRERIAUX  DE

. CONSTRUCTION
 OUJDA, : عنفان امل ر االجتماعي
 15 RUE JAMAL EDDINE
  AFGHANI, 1 ER ETAGE,APP N°3
OUJDA-ANGAD 60000 - املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  
الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : سفاان  كريم  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  سفاان  كريم  الساد 
 60000 2رقم59  ار  زن ة  اللفز  حي 

OUJDA-ANGAD املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  سفاان  كريم  الساد 
 60000 2رقم59  ار  زن ة  اللفز  حي 

OUJDA-ANGAD املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

17  فناف  بتاريخ  بفجد    التجارية 

2020 لحت رقم 1147.

455I

SOCAGECOM SARL

 PRODUITS

 ORTHOPEDIQUES

 RHUMATOLOGIQUES

 CHIRURGICALES HAIDANE

PORCH
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لففيت حصص

SOCAGECOM SARL

ش ة 2 الطابق االعل  اسمانة 

1 شارع محمد السادس ش ة 2 

الطابق االعل  اسمانة 1 شارع 

محمد السادس، 25000، خريبكة 

املغرب

 PRODUITS ORTHOPEDIQUES

 RHUMATOLOGIQUES

 CHIRURGICALES HAIDANE

PORCH شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي رقم 251 

املد نة الجد د  للتنشاف - 25000 

خريبكة املغرب.

لففيت حصص

رقم الت ااد في السجل التجاري 

.274

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

لمت   2020 01  فناف  في  املؤرخ 

املصادقة على :

بفشتى حادان  لففيت الساد   ) 

أصل  من  اجتماعاة  حصة   300

الساد   )  لفائد    حصة   1.000

محمد حادان بتاريخ 01  فناف 2020.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   

15  فناف  االبتدائاة بخريبكة  بتاريخ 

2020 لحت رقم 166.

456I

ائتماناة  الخبر 

CAFE NAVOLA
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

ائتماناة  الخبر 

49  زن ة  املد نة ، 26100، برشاد 

املغرب

CAFE NAVOLA شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 13 لجزئة 

اليسرشارع محمد الخامس الطابق 

الثالث يسارا  - 26100 برشاد 

املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

13631

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 16  فناف 

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 CAFE  : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

.NAVOLA
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م هى   : بإ جاز  الشركة   غرض 

ع مطعم.

عنفان امل ر االجتماعي : 13 لجزئة 

الطابق  الخامس  محمد  اليسرشارع 

برشاد   26100  - يسارا   الثالث 

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

االدري�ضي ال ضافي   الساد 

 100 1.000 حصة ب امة    : محمد   

درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد ال ضافي االدري�ضي محمد 

عنفانه ا) دعار الهفاعر  سادي رحال 

الشاطئ  26100 برشاد املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد ال ضافي االدري�ضي محمد 

عنفانه ا) دعار الهفاعر  سادي رحال 

الشاطئ  26100 برشاد املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

18  فناف  بتاريخ  االبتدائاة ببرشاد  

2020 لحت رقم 311.

457I

مجمفعة بيتاليس الخاصة 2

مجموعة بيتاليس الحرة )

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

مجمفعة بيتاليس الخاصة 2

10 زن ة الحرية الطابق 3 رقم 

5 الدار الباضاء ، 20330، الدار 

الباضاء املغرب

مجمفعة بيتاليس الحر  2 شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي 10 زن ة 

الحرية الطابق 3 رقم 5

groupe. - الدار الباضاء 

pythales2@gmail.com الدار 

الباضاء املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

460967

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 أبريل   16

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

مجمفعة بيتاليس الحر  2.

غرض الشركة بإ جاز : التعلام .
زن ة   10  : عنفان امل ر االجتماعي 
الحرية الطابق 3 رقم 5 الدار الباضاء 

 groupe.pythales2@gmail.com  -

الدار الباضاء املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

  : مهراعي   الكريم  عبد  الساد  

درهم   100 ب امة  حصة   1.000

للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
مهراعي   الكريم  عبد  الساد  
طابق  امستردام  زن ة   18 عنفانه ا) 

الباضاء  الدار   20400   6 ش ة   3

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
مهراعي   الكريم  عبد  الساد  
عنفانه ا) 18 زن ة امستردام طابق 3 

ش ة 6  20400 الدار الباضاء املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 27 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

ماي 2020 لحت رقم 9372.

458I

مكتب محاسبة

HOCINOV SARL AU
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

مكتب محاسبة

عمار  41 ش ة 2 زن ة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 الرشاد ة ، 52004، 

الرشاد ة املغرب

HOCINOV SARL AU  شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي زن ة عبد 
املفمن بن علي رقم 19 الطابق االعل 

الرشاد ة  - 52000 الرشاد ة 

املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

13855

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 10  فناف 

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HOCINOV SARL AU

االشغال   : غرض الشركة بإ جاز 

املختلفة 

اشغال النظافة

الفساطة.
زن ة   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

الطابق   19 عبد املفمن بن علي رقم 

االعل الرشاد ة  - 52000 الرشاد ة 

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : اقبف  الحسين  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  اقبف  الحسين  الساد 

الريش   52302 الريش  كرامة  مركز 

املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  اقبف  الحسين  الساد 

الريش   52302 الريش  كرامة  مركز 

املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 17 بتاريخ  بالرشاد ة   االبتدائاة 

 فناف 2020 لحت رقم 481.

459I

LEGALIS CONSEIL

 SOCIETE HUILERIE
MODERNE DU NORD

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

LEGALIS CONSEIL

 Rue Hoceima, Résidence ,41

 Benzakour 2ème étage n°3,

 Atlas–Fès. ، 30000، FES

MAROC

 SOCIETE HUILERIE MODERNE

DU NORD شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي ملك عفاد 

تعاعناة مرزعقة جماعة عقااد  
لبفد  إقلام صفرع - 31302 صفرع 

املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

2849

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 02  فناف 

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
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دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE HUILERIE MODERNE

.DU NORD

غرض الشركة بإ جاز : • استخراج 

زيت الزيتفن.

• تعبئة زيت الزيتفن عالزيتفن ؛

• تسفيق علخزين علفزيع الحبفب 

عاملنتجات الزراعاة األخرى ؛

عأي  عالبذعر  الحبفب  استيراد   •

منتج زراعي.

• استيراد علصد ر املاشاة عجماع 

املنتجات الزراعاة..

عنفان امل ر االجتماعي : ملك عفاد 

تعاعناة مرزعقة جماعة عقااد  لبفد  

إقلام صفرع - 31302 صفرع املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

الساد املفح احمد :  1.000 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  احمد  املفح  الساد 

لجزئة الرياض طريق عين   234 فاال 

الش ف  30050 فاس املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  احمد  املفح  الساد 

لجزئة الرياض طريق عين   234 فاال 

الش ف  30050 فاس املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

16  فناف  بتاريخ  االبتدائاة بصفرع  

2020 لحت رقم 93.

460I

Advanced Finance Consulting

 CLINIQUE DENTAIRE CASA
CITY Sarl-au

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد
لأسيس شركة

Advanced Finance Consulting
شارع رحال مسكاني ، برج الااقفت 
، مبنى B ، رقم 16 ، 20000، الدار 

الباضاء اململكة املغرباة
 CLINIQUE DENTAIRE CASA

CITY Sarl-au شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 16 ، 
شارع عبد الكريم خطابي ، فال 

دانفا ، الدار الباضاء - 20000 الدار 
الباضاء اململكة املغرباة

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
459597

في  مؤرخ  حر  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 18  فناف 
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CLINIQUE DENTAIRE CASA

.CITY Sarl-au
ممارسة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

مهنة طب ع جراحة األسنان.
 ،  16  : االجتماعي  امل ر  عنفان 
فال   ، خطابي  الكريم  عبد  شارع 
دانفا ، الدار الباضاء - 20000 الدار 

الباضاء اململكة املغرباة.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  500.000 

درهم، م سم كالتالي:
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  الحاض  محمد  الساد 

حي لفبيز   ، شارع علي بن حرازم   29

اململكة  الباضاء  الدار   20000

املغرباة.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  الحاض  محمد  الساد 

حي لفبيز   ، شارع علي بن حرازم   29

اململكة  الباضاء  الدار   20000

املغرباة

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 09 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

مارس 2020 لحت رقم 733588 .

461I

Advanced Finance Consulting

LE VERT ANGLAIS Sarl-au
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

تعاين مسير جد د للشركة

Advanced Finance Consulting

شارع رحال مسكاني ، برج الااقفت 

، مبنى B ، رقم 16 ، 20000، الدار 

الباضاء اململكة املغرباة

  LE VERT ANGLAIS Sarl-au

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 31 ، 

ملت ى شارع ابن نفيس  عشارع عبد 

هللا راجي ، املعاريف - 20000 الدار 

الباضاء اململكة املغرباة.

تعاين مسير جد د للشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري -.

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 

لم تعاين   2020 03  فناف  املؤرخ في 

بن  الساد  )   للشركة  مسير جد د 

كيران رجاء كمسير عحاد

لبعا ل بفل است الة املسير.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 17 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 736049.

462I

Advanced Finance Consulting

YALISINVEST Sarl-au
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
تعاين مسير جد د للشركة

Advanced Finance Consulting

شارع رحال مسكاني ، برج الااقفت 

، مبنى B ، رقم 16 ، 20000، الدار 

الباضاء اململكة املغرباة

YALISINVEST Sarl-au  شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 32 ، 

ملت ى شارع ابن نفيس  عشارع عبد 

هللا راجي ، املعاريف - 20000 الدار 

الباضاء اململكة املغرباة.

تعاين مسير جد د للشركة
رقم الت ااد في السجل التجاري -.

الفحاد  الشريك  قرار  بم ت�ضى 

لم تعاين   2020 03  فناف  املؤرخ في 

بن  الساد  )   للشركة  مسير جد د 

كيران رجاء كمسير عحاد

لبعا ل بفل است الة املسير.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 17 بتاريخ  بالدار الباضاء   التجارية 

 فناف 2020 لحت رقم 736035.

463I

مكتب الحسابات العباد

 FRERES CHEKRAOUI GAZ

SARLI
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

مكتب الحسابات العباد

23 بلفك 3 بئرانزران بنصفار، 

31000، صفرع املغرب

 FRERES CHEKRAOUI GAZ

SARLI  شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي الرقم 23 

بلفك 3 لجزئة بئرالنزران بن صفار 

صفرع   - 31000 صفرع املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
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رقم الت ااد في السجل التجاري : 

2825

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 28  نا ر 

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 FRERES CHEKRAOUI GAZ

. SARLI

 : بإ جاز  الشركة  غرض 

 MARCHAND EN DÉTAIL DE

 GAZ COMPRIMES ,LIQUÉFIES

.  OU DISSOUS

عنفان امل ر االجتماعي : الرقم 23 

لجزئة بئرالنزران بن صفار   3 بلفك 

صفرع   - 31000 صفرع املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 220   : الش راعي  الساد سعاد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

 130   : الش راعي  علي  الساد  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

  : عبد الكريم الش راعي  الساد  

130 حصة ب امة 100 درهم للحصة

 260   : الساد محمد الش راعي 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

 130   : خالد الش راعي  الساد  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

 130   : الش راعي  عزعز  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد سعاد الش راعي عنفانه ا) 
5 زن ة ابف الطاب املتنبي اقامة علالي 
فاس   30000 فاس  ج  م   25 رقم 

املغرب.

علي الش راعي عنفانه ا)  الساد  

فاس  املسير   النسام   2 بلفك   37

30000 فاس املغرب.

الش راعي  الكريم  عبد  الساد  
بام  حي   19 زن ة   68 رقم  عنفانه ا) 

بنسفد  فاس 30000 فاس املغرب.

الش راعي  محمد  الساد 

امللكاة  الجفية  ال اعد   عنفانه ا) 

 14044 سلامان  سادي  الخامسة 

سادي سلامان املغرب.

الساد  خالد الش راعي عنفانه ا) 

رقم 68 حي بام بنسفد  فاس 30000 

فاس املغرب.

الساد عزعز الش راعي عنفانه ا) 

فاس   بنسفد    19 زن ة  بام  حي   68

30000 فاس املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  الش راعي  علي  الساد 

فاس  املسير   النسام   2 بلفك   37

30000 فاس املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

مارس   19 بتاريخ  االبتدائاة بصفرع  

2020 لحت رقم 80/2020.

464I

COMPTA ECO MAROC

NEGOLAC SERVICES
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

COMPTA ECO MAROC

 BD  HASSAN II TISSIR II ، 127

26100، BERRECHID MAROC

NEGOLAC SERVICES شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي الرقم 57 

الطابق 2 زن ة مفالي الحسن حي 

الشباب  برشاد - 26100 برشاد. 

املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

13623

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  

لم إعداد ال انفن   2020 مارس   02

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NEGOLAC SERVICES

اشغال   : بإ جاز  الشركة  غرض 

مختلفة - لجار  -خدمات -.

عنفان امل ر االجتماعي : الرقم 57 

حي  الحسن  مفالي  زن ة   2 الطابق 

برشاد.   26100  - برشاد  الشباب  

املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : لش ر   محمد  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  لش ر   محمد  الساد 

57 شارع مفالي الحسن  حي الشباب   

26100 برشاد املغرب .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  لش ر   محمد  الساد 

57 شارع مفالي الحسن  حي الشباب   

26100 برشاد املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

16  فناف  بتاريخ  االبتدائاة ببرشاد  

2020 لحت رقم 302.

465I

KAMA SERVICE

ABIDLLAH FISH
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

KAMA SERVICE
ش ة رقم 2 إقامة أمير  سادي بنفر 

، 24350، سادي بنفر املغرب

ABIDLLAH FISH شركة دات 

مسؤعلاة محدعد  دات الشريك 

الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي 174 

لجزئة السعاد  سادي بنفر - 

24350 سادي بنفر املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

2731

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 08  فناف 

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABIDLLAH FISH

باع   : بإ جاز  الشركة  غرض 

األسماك بنصف الجملة

استغالل مستفدع للتبر د

اإلستيراد ع التصد ر 

 174  : االجتماعي  امل ر  .عنفان 

لجزئة السعاد  سادي بنفر - 24350 

سادي بنفر املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كالتالي:

 1.000  : الساد محمد عباد هللا 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
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الساد محمد عباد هللا عنفانه ا) 

174 لجزئة السعاد    24350 سادي 

بنفر املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد محمد عباد هللا عنفانه ا) 

174 لجزئة السعاد  24350 سادي 

بنفر املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 11 بتاريخ  بنفر   بسادي  االبتدائاة 

 فناف 2020 لحت رقم 3535.

466I

MON COMPTABLE SARL

 SEVEN BUSINESS

ACADEMY PRIVE
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

تعاين مسير جد د للشركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

 SEVEN BUSINESS ACADEMY

PRIVE  شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي 24 شارع 

 فسف بن لاشفين عمار  عمر بن 

عبد العزيز الطابق 1 مكتب رقم 

108 - 60000 عجد  املغرب.

تعاين مسير جد د للشركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 

.33881

بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

لم تعاين   2020 15  فناف  املؤرخ في 

مسير جد د للشركة الساد  ) الزاعي 

زكاة كمسير عحاد

لبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

18  فناف  بتاريخ  بفجد    التجارية 

2020 لحت رقم 1152.

467I

CANOCAF SARL

FOURKATRANSIT
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زن ة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظفر

MAROC
FOURKATRANSIT  شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي لجزئة 
الاماني - 62000 الناظفر  املغرب 
لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

19985
في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 02  فناف 
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. FOURKATRANSIT
/1  : بإ جاز  الشركة  غرض 
2/باع  التصد ر  ع  االستيراد 

املستلزمات الرياضاة .
لجزئة   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

الاماني - 62000 الناظفر  املغرب .
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 500   : الساد الهرعا�ضي  اسين  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
الساد  الهرعا�ضي شاماء   :  250 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
 250   : هناء  الهرعا�ضي  الساد  

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
الساد الهرعا�ضي  اسين  عنفانه ا) 
  07 رقم   304 الزن ة   03 عريض 

62000 الناظفر  املغرب .

شاماء    الهرعا�ضي  الساد  

عنفانه ا) حي عريض 3 لجزئة زعنان 
الناظفر    62000  07 رقم   304 زن ة 

املغرب .

الساد  الهرعا�ضي هناء عنفانه ا) 
  07 رقم   304 الزن ة   02 عريض 

62000 الناظفر  املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد الهرعا�ضي  اسين  عنفانه ا) 
  07 رقم   304 الزن ة   03 عريض 

62000 الناظفر  املغرب 

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

االبتدائاة بالناضفر  بتاريخ 09  فناف 

2020 لحت رقم 494.

468I

CANOCAF SARL

COMEDAC
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زن ة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظفر

MAROC

COMEDAC  شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 

ععنفان م رها اإلجتماعي حي 
عاريض 1، زن ة 64 رقم 24  الناظفر 

62000 الناظفر  املغرب 

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

19983

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
ال انفن  إعداد  لم   2020 01  فناف 

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. COMEDAC

غرض الشركة بإ جاز : 1االستيراد 

ع التصد ر 2/باع املالبس.

حي   : االجتماعي  امل ر  عنفان 
عاريض 1، زن ة 64 رقم 24  الناظفر 

62000 الناظفر  املغرب .

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 500   : جفاد   الضاف  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

الساد الضاف عماد الد ن :  500 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  الساد الضاف جفاد  
  24 رقم   64 زن ة   01 عاريض  حي 

62000 الناظفر  املغرب .

الد ن  عماد  الضاف  الساد 
1 زن ة  عنفانه ا) حي عريض سكتفر 
64 رقم 24  62000 الناظفر  املغرب .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  الساد الضاف جفاد  
  24 رقم   64 زن ة   01 عاريض  حي 

62000 الناظفر  املغرب 

الد ن  عماد  الضاف  الساد 
1 زن ة  عنفانه ا) حي عريض سكتفر 
64 رقم 24  62000 الناظفر  املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

االبتدائاة بالناضفر  بتاريخ 09  فناف 

2020 لحت رقم 493.

469I

beroc conseil

TURKY TAPISSERIE
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

beroc conseil

 imm 60 appt 7 av zerktouni v.n

 fes ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc

TURKY TAPISSERIE
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 شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

ععنفان م رها اإلجتماعي مركز 

امل اعالت الصغرى التضامناة 

طريق إ مفزار شارع مفالي عبد هللا 

م اطعة سايس فاس - 30050 فاس 

املغرب

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد 
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

62229

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   17

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TURKY TAPISSERIE

صناعة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

عباع منتفجات النجاد .

مركز   : االجتماعي  امل ر  عنفان 

امل اعالت الصغرى التضامناة طريق 

إ مفزار شارع مفالي عبد هللا م اطعة 

سايس فاس - 30050 فاس املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000   : عثمان  زريفل  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  عثمان  زريفل  الساد 
رقم 80 حي األمل الجد د عين هارعن 

فاس 30010 فاس املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  عثمان  زريفل  الساد 
رقم 80 حي األمل الجد د عين هارعن 

فاس 30010 فاس املغرب.

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
مارس   03 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 870.

470I

CABINET CRCOM

DT2C ADVISING
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لففيت حصص
CABINET CRCOM

 AV GHASSAN  KANAFANI,
 ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM  3eme ETAGE V.N FES
FES ،30000 ، اململكة املغرباة
DT2C ADVISING شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي الطابق 

األر�ضي رقم 5 حي حسني ليراك بلفك 
E14 - 30000 فاس املغرب.

لففيت حصص
رقم الت ااد في السجل التجاري 

.56027
بم ت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
لمت   2020 05  فناف  في  املؤرخ 

املصادقة على :
احران  نبال  الساد   )  لففيت 
أصل  من  اجتماعاة  حصة   500
1.000 حصة لفائد   الساد   ) هاثم 

مسرار  بتاريخ 08  فناف 2020.
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم   
17  فناف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 لحت رقم 1339/2020.

471I

د فان األستاد  سلامة بلهاشمي

 LA SOCIETE »ECOLE
 DES HAUTES ETUDES
D'INGENIERIE«S.A.R.L

إعالن متعدد ال رارات

د فان األستاد  سلامة بلهاشمي
عجد  زن ة ام البنين الطابق التاني 
رقم 3 عجد ، 60000، عجد  املغرب

 LA SOCIETE »ECOLE
 DES HAUTES ETUDES
 D'INGENIERIE«S.A.R.L

»شركة دات املسؤعلاة املحدعد «
ععنفان م رها االجتماعي: عجد  
زن ة الحرية حي الحكمة عجد  

60000 عجد  مغرب.
»إعالن متعدد ال رارات«

رقم الت ااد في السجل التجاري: 
.21223

بم ت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 06 مارس 2020

لم الخاد ال رارات التالاة: 
على  الذي  نص   :1 رقم  قرار 
Iبم تضــى ع د لفثا ي لل تــه  ما لي: 
مفث ــة  بلهاشمــي،  سلامــة  األستــاد  
بفجــد ، بتاريــخ 06/03/2020 ، ففت 
ع  أرعمان  عبد هللا  الساد   من  كل 
يع فب أرعمان ععبد املالك أرعمان 
حسناء  ع  أرعمان  لبنى  السادات  ع 
مجمفع  أرعمان  نعامة  ع  أرعمان 
في  املتمتلة  االجتماعاة  حصصهم 
26100 حصة اجتماعاة ب 306،50 
في  التي  متلكفنها  للفاحد    درهم 
املحدعد   املسؤعلاة  دات  الشركة 
 ECOLE DES HAUTES  « املسما  
 ETUDES D’INGENIERIE «  »
االجتماعــي  رأسمالهــا   »  PRIVEE
عم رهــا  درهــم   5.220.000,00
حي  الحرية  زن ة  عجد   االجتماعــي 
محمد  الساد  لفائد    ، الحكمة 
ارعمان  يع فب  الساد  ع  بربفشة.  
للشركة    كمسير  مهامه  من  است ال 
بربفشة  محمد  الساد  تعاين  لم  ع 
كمسير ن    بربفشة  فالن  الساد   ع 
املنفصل   التفقاع  مع  الشركة  لهذه 
تساير  أجل  من  محدعد   غير  ملد  

الشركة . 
علبعا لذلك لم تعد ل م تضاات 

النظام األسا�ضي التالاة: 
بند رقم 6: الذي  نص على ما لي: 
الحصص   : السادس  6)  الفصل 
الن د ة  الحصص  الشركاء  قدم 
.. بربفشة   فالن  الساد     : التالاة 
....................................................
درهم الساد  نجا    783.000,00   .
............................................ عثمان  
درهم الساد   783.000,00   ............
................................. محمد بربفشة  

3.654.000,00 درهم                                                                       ......................

                                                                                               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

املجمــــــــــــــــــفع :   5.220.000,00 درهــــم

بند رقم 7: الذي  نص على ما لي: 

الرأسمال   :  (7  : السابع  الفصل 

االجتماعي حدد الرأسمال االجتماعي 

م سم  درهم   5.220.000,00 بمبلغ 

بـ  اجتماعاة  حصة   52200 إلى 

درهم للفاحد  مفزعة على   100,00

  : كالتالي  حصصهم  حسب  الشركاء 

الساد  فالن بربفشة    7830 حصة 

عثمان     نجا   الساد   اجتماعاة 

7830 حصة اجتماعاة الساد محمد 

36540 حصة اجتماعاة- بربفشة   

حصة   52200   ...   : -املجمــــــــــــــــــفع 

اجتماعاة

على  الذي  نص   :16 رقم  بند 

الفصل السادس عشر  16)  ما لي:  

طرف  من  الشركة  تسير  التساير:   :

الساد محمد بربفشة ع الساد  فالن 

ملد   مع التفقاع املنفصل   بربفشة  

غير محدعد . 

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

مارس   13 بتاريخ  بفجد    التجارية 

2020 لحت رقم 1039.

472I

COMPTA ECO MAROC

SOTT RE DIS

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

COMPTA ECO MAROC

 BD  HASSAN II TISSIR II ، 127

26100، BERRECHID MAROC

SOTT RE DIS شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
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ععنفان م رها اإلجتماعي الرقم  25 
زن ة 7  لجزئة  ال فنة   برشاد  - 

26100 برشاد. املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد  
رقم الت ااد في السجل التجاري : 

13621

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   12

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 SOTT : بمختصر تسماتها  اإلقتضاء 

.RE DIS

غرض الشركة بإ جاز : 

 - -لجار  علفزيع   اشغال الكهرباء 

استيراد ع لصد ر .

الرقم    : االجتماعي  امل ر  عنفان 
25 زن ة 7  لجزئة  ال فنة   برشاد  - 

26100 برشاد. املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

 500   : طري�ضي   محمد  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

الساد عبد املجاب طري�ضي  :  500 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -  

عصفات عمفاطن الشركاء :

عنفانه ا)  الساد محمد طري�ضي  
برشاد   ال فنة  لجزئة   7 زن ة   25

26100 برشاد املغرب.

طري�ضي   املجاب  عبد  الساد 
ال فنة  لجزئة   7 زن ة   25 عنفانه ا) 

برشاد  26100 برشاد  املغرب .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

عنفانه ا)  طري�ضي  محمد  الساد 
برشاد   ال فنة  لجزئة   7 زن ة   25

26100 برشاد املغرب.

طري�ضي  املجاب  عبد  الساد 
ال فنة  لجزئة   7 زن ة   25 عنفانه ا) 

برشاد  26100 برشاد  املغرب 

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
16  فناف  بتاريخ  االبتدائاة ببرشاد  

2020 لحت رقم 301.

473I

STE ZIZ COMPTA

 SOCIETE BASMA SUD SARL
AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 
الشريك الفحاد
لأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE BASMA SUD SARL AU
شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد
ععنفان م رها اإلجتماعي الشريط 
التجاري رقم 3 حي لاركة الجد د  
الرشاد ة  - 52000 الرشاد ة  

املغرب
لأسيس شركة دات مسؤعلاة 
محدعد  دات الشريك الفحاد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
13681

في  مؤرخ  مفثق  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 مارس   05
مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 
الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
دات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.
عند  متبفعة  الشركة  تسماة 
 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.SOCIETE BASMA SUD SARL AU
اشغال    : بإ جاز  الشركة  غرض 

مختلفة
التصد ر ع االستيراد

الفساطة.

الشريط   : عنفان امل ر االجتماعي 
الجد د   لاركة  حي   3 رقم  التجاري 
الرشاد ة    52000  - الرشاد ة  

املغرب.
أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:
 1.000   : ابراهامي  الساد عدي 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :
عنفانه ا)  ابراهامي  عدي  الساد 
زن ة الزيتفن رقم 36 كلمامة 52000 

الرشاد ة املغرب.
عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:
عنفانه ا)  ابراهامي  عدي  الساد 
الرشاد ة   52000 ابراهامي  عدي 

املغرب
باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 
 13 بتاريخ  بالرشاد ة   االبتدائاة 

مارس 2020 لحت رقم 327.
474I

 فسف دريس العريبي

SUPRATANS R
شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة
 فسف دريس العريبي

رقم 1 عمار  مجمع املسافر شارع 
الفضالة الحي الصناعي ، 10000، 

الرباط املغرب
SUPRATANS R شركة دات 

املسؤعلاة املحدعد 
ععنفان م رها اإلجتماعي 15 شارع 

األبطال الش ة رقم 4 اكدال - 
10000 الرباط املغرب

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 
املحدعد  

رقم الت ااد في السجل التجاري : 
143921

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى  
لم إعداد ال انفن   2020 فبرا ر   26
املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SUPRATANS R

ن ل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

املسافرين.

 15  : االجتماعي  امل ر  عنفان 

4 اكدال -  شارع األبطال الش ة رقم 

10000 الرباط املغرب.

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، م سم كالتالي:

:  500 حصة  الساد بلفك رشاد 

ب امة 100 درهم للحصة .

الساد بلفك محمد :  500 حصة 

ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد بلفك رشاد عنفانه ا) دعار 

 47723 زاكفر   لزارين  بلفك  أ ت 

زاكفر  املغرب.

عنفانه ا)  محمد  بلفك  الساد 

دعار أ ت بلفك لزارين زاكفر  47723 

زاكفر  املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   

عمفاطن مسيري الشركة:

الساد بلفك رشاد عنفانه ا) دعار 

 47723 زاكفر   لزارين  بلفك  أ ت 

زاكفر  املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

16  فناف  بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2020 لحت رقم 104951.
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zakaria gestion snc 

MINA ELECTRICITE

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

لأسيس شركة

لأسيس شركة دات املسؤعلاة 

املحدعد 

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

28891

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

لم إعداد ال انفن   2019 شتنبر   19

املسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

املحدعد  باملميزات التالاة:

دات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤعلاة املحدعد .

 MINA  : الشركة  تسماة 

.ELECTRICITE

كهرباء  بإ جاز:  الشركة  غرض 

املباني   

عنفان امل ر االجتماعي:   زن ة عاد 

سبف رقم 1  حي الزهراء الخميسات 

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، م سم كالتالي:

درهم   100 ب امة  حصة   500

للحصة: الساد  مانة بفهدي

درهم   100 ب امة  حصة   500

سهام  بفهدي  الساد   للحصة:  

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الساد  بفهدي سهام   

1  حي   عنفانه زن ة عاد سبف رقم 

الزهراء الخميسات 

 الساد   مانة بفهدي  

عنفانه أملاني    

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء 

عمفاطن مسيري الشركة

الساد  بفهدي سهام   

1  حي   عنفانه زن ة عاد سبف رقم 

الزهراء الخميسات 

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

 07 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائاة 

نفنبر 2019 لحت رقم 938

476I

GLORIA CENTR PRIVE

GLORIA CENTR PRIVE

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

حل شركة

GLORIA CENTR PRIVE

ل سامة شعاب الدكالي الطابق 

الثاني رقم 18 خريبكة - املغرب

GLORIA CENTR PRIVE شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد  

 في طفر التصفاة)

ععنفان م رها اإلجتماعي: ل سامة 

شعاب الدكالي الطابق الثاني رقم 18 

خريبكة - املغرب   

25000 خريبكة املغرب.

حل شركة

رقم الت ااد في السجل التجاري 

.5523

بم ت�ضى الجمع العام االستثنائي 

ل رر حل   2020 10  فناف  املؤرخ في 

املحدعد   املسؤعلاة  دات  شركة 

مبلغ   GLORIA CENTR PRIVE

ععنفان  درهم   100.000 رأسمالها 

شعاب  ل سامة  االجتماعي:  م رها 

  18 رقم  الثاني  الطابق  الدكالي 

فشل  ل  نتاجة  -املغرب  خريبكة  

الشركة.

ع حدد م ر التصفاة ب : ل سامة 

شعاب الدكالي الطابق الثاني رقم 18 

خريبكة - املغرب.

ع عين:

الساد سفاان نبال ع عنفانه : رقم 

حي قدعر بلحاج خريبكة املغرب   73

كمصفي للشركة.

ععند االقتضاء الحدعد املفرعضة 

لهم  املخفلة  الصالحاات  على 

الع فد  لبلاغ  عمحل  املخابر    محل 

ع الفثائق املتعل ة بالتصفاة : -

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

22  فناف  االبتدائاة بخريبكة بتاريخ 

2020 لحت رقم 180.

477I

GLORIA CENTR PRIVE

GLORIA CENTR PRIVE

شركة دات املسؤعلاة املحدعد 

قفل التصفاة

GLORIA CENTR PRIVE

ل سامة شعاب الدكالي الطابق 

الثاني رقم 18 خريبكة - املغرب

GLORIA CENTR PRIVE شركة 

دات املسؤعلاة املحدعد   في طفر 

التصفاة)

ععنفان م رها اإلجتماعي: ل سامة 

شعاب الدكالي الطابق الثاني رقم 18 

خريبكة - املغرب   

25000 خريبكة املغرب.

قفل التصفاة 

رقم الت ااد في السجل التجاري 

.5523

بم ت�ضى الجمع العام االستثنائي 

ل رر حل   2020 10  فناف  املؤرخ في 

املحدعد   املسؤعلاة  دات  شركة 

مبلغ   GLORIA CENTR PRIVE

ععنفان  درهم   100.000 رأسمالها 

شعاب  ل سامة  االجتماعي:  م رها 

  18 رقم  الثاني  الطابق  الدكالي 

فشل  ل  نتاجة  -املغرب  خريبكة  

الشركة.

ع حدد م ر التصفاة ب : ل سامة 

شعاب الدكالي الطابق الثاني رقم 18 

خريبكة - املغرب.

ع عين:

الساد سفاان نبال ع عنفانه : رقم 

حي قدعر بلحاج خريبكة املغرب   73

كمصفي للشركة.

ععند االقتضاء الحدعد املفرعضة 

لهم  املخفلة  الصالحاات  على 

الع فد لبلاغ  عمحل  املخابر    محل 

 ع الفثائق املتعل ة بالتصفاة : -

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

22  فناف  االبتدائاة بخريبكة بتاريخ 

2020 لحت رقم 181

478I

ISDM CONSULTING

B.S.H.A  SARL AU

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

لأسيس شركة

 B.S.H.A SARL AU 

شركة دات مسؤعلاة محدعد  دات 

الشريك الفحاد

ععنفان م رها االجتماعي :مد نة 

الففاق بلفك د رقم 2665 العافن  

70000 املغرب 

لأسيس شركة دات مسؤعلاة 

محدعد  دات الشريك الفحاد

رقم الت ااد في السجل التجاري : 

31705

في  مؤرخ  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

ال انفن  إعداد  لم   2020 09  فناف 

مسؤعلاة  دات  لشركة  األسا�ضي 

الفحاد  الشريك  دات  محدعد  

باملميزات التالاة:
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دات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدعد   مسؤعلاة 

الفحاد.

عند  متبفعة  الشركة  تسماة 

 : تسماتها  بمختصر  االقتضاء 

.B.S.H.A SARL AU

ع  البناء   : بإ جاز  الشركة  غرض 

أشغال أخرى.

مد نة  االجتماعي:  امل ر  عنفان 

العافن   2665 رقم  د  بلفك  الففاق 

70000 املغرب 

أجلها  من  لأسست  التي  املد  

الشركة: 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، م سم كالتالي:

 1.000  : عابد ن  الرزكي  الساد 

حصة ب امة 100 درهم للحصة .

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء   -

عصفات عمفاطن الشركاء :

الرزكي عابد ن عنفانه ا)  الساد 

حي ال دس لجزئة الففاق بلفك د رقم 

2665 70000 العافن املغرب.

عالعائلاة  الشخصاة  األسماء 

عمفاطن مسيري الشركة:

الرزكي عابد ن عنفانه ا)  الساد 

حي ال دس لجزئة الففاق بلفك د رقم 

2665 70000 العافن املغرب

باملحكمة  ال انفني  اإل داع  لم 

12  فناف  بتاريخ  بالعافن  االبتدائاة 

2020 لحت رقم 946/20
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املحكمة التجارية بأكادير
ملف رقم 2020/99

حساب خصف�ضي رقم 1462 م
لففيت حق الكراء

بم ت�ضى ع د لففيت حق الكراء 
مصباح  عباس  د.  بمكتب  املحرر 
23  فلاف  في  أكاد ر  بهائة  محام 
2019، الساد محمد اربطي حق كراء 
املحل الصالح للتجار  املتفاجد بحي 
لاسفلين اعفال لامراغت اعرير أكاد ر 
بثمن  اع لي  اعراب  الساد  لفائد  

إجمالي قدره 60.000 درهم.
عبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 
أن  دي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  بمكتب  تسجل  التعرضات 
املحكمة التجارية بأكاد ر داخل أجل 
املفالاة  عشر   فما  15)  الخمسة 
 84  ،83 للنشر  الثاناة طب ا للمفاد 

ع104 من مدعنة التجار .
النشر  األعلى

لحت جماع التحفظات
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

5 مكرر

املحكمة التجارية بأكاد ر
ملف رقم 2020/98

حساب خصف�ضي رقم 1441 م
لففيت حق املنفعة

بم ت�ضى ع د لففيت حق منفعة 
مسفس  ملاكة  د .  بمكتب  املحرر 
عاملصحح  أكاد ر  بهائة  محاماة 
 ،2019 24  فلاف  بتاريخ  اإلمضاء 
ففت الساد محمد اعكلمفس الحامل 
رقم  الفطناة  التعريف  لبطاقة 
خااض  فاطمة  عالساد    J209554
الفطناة  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
رقم J358714 األصل التجاري الكائن 
سفق  التجاري  املركب   28 بالرقم 
بالسجلين  عاملسجل  أكاد ر  األحد 
التجاريين باملحكمة التجارية بأكاد ر 
لحت رقم 61808 ع 61810، لفائد   
الساد  فسف بفري الحامل لبطاقة 
 JB358797 رقم  الفطناة  التعريف 

بثمن إجمالي قدره 600.000 درهم.

عبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 

أن  دي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكاد ر داخل أجل 

املفالاة  عشر   فما  15)  الخمسة 

من   84 الثاناة طب ا للماد   للنشر  

مدعنة التجار .
النشر  األعلى

لحت جماع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

6 مكرر

املحكمة التجارية بأكاد ر

ملف رقم 2020/100

حساب خصف�ضي رقم 1480 م

باع أصل لجاري

املصحح  العرفي  الع د  بم ت�ضى 

باع   ،2020 فبرا ر   4 بتاريخ  اإلمضاء 

الساد ناصر عفكاش الحامل لبطاقة 

 J24390 رقم  الفطناة  التعريف 

األصل التجاري الكائن بشارع محمد 

 ،64446 امسرنات   18 رقم  اقبال 

املنصفر  الحسين  الساد  لفائد   

الفطناة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

قدره  إجمالي  بثمن   E17156 رقم 

60.000 درهم.

عبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 

أن  دي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكاد ر داخل أجل 

املفالاة  عشر   فما  15)  الخمسة 

من   84 الثاناة طب ا للماد   للنشر  

مدعنة التجار .
النشر  األعلى

لحت جماع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

7 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
إشهار مستخرج ع د باع أصل 

لجاري
ملف الباع عدد  2020/267

حساب رقم : 1188
حررله  رسمي  ع د  بم ت�ضى 
 11 بتاريخ  زرعقي  دعاء  األستاد  
بتاريخ  بفجد   مسجل   2020  فبرا ر 
اإل داع  سجل   2020 فبرا ر   24
2020-0004535-4032 أمر بال بض 

4062، باع الساد :
زكاري مصطفى : الساكن بجراد ، 

دعار الزاعية، كفا ت العلفي.
للساد :

الساكن   : البفشاخي  فسف 
زن ة العفف   2 لجزئة النجد  بفجد ، 

رقم 24، سادي  حيى.
الكائن  التجاري  األصل  جماع 
35، امل اد  بفجد ، زن ة الغزالي رقم 
 بالسجل التجاري بتاريخ 7 مارس 2017 
عاملعد  لحلالي   79658 رقم  لحت 
الستغالل سناك لألكالت الخفافة، 

بثمن إجمالي قدره 230.000 درهم.
املحكمة  أمام  التعرضات  ل بل 
التجارية بفجد  داخل أجل أقصاه 
املفالاة  عشر  15)  فما  خمسة 
للنشر  الثاناة لطبا ا للماد  84 من 

مدعنة التجار .
النشر  األعلى

30 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2020/15
حساب رقم : 2349

الطرف األعل :
بطاقة  رقم  شعبي،   فسف 
التعريف الفطناة : A717032 مغربي 

الجنساة.
الطرف الثاني :

بطاقة  رقم  االدري�ضي،  بدر 
 A442261  : الفطناة  التعريف 

مغرباة الجنساة.

صادلاة   : التجاري  األصل 

اخالص.

 3 الخير سكتفر  مرس   : العنفان 

لجزئة 59 لجزئة الخير.
رقم السجل التجاري : 103288.

بمصلحة  التعرضات  عست بل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بالرباط إلى غا ة خمسة عشر  15) 

 فما من صدعر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األعل

رئيس مصلحة السجل التجاري

43 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
إعالن عن لحفيل شخص داتي إلى 

شركة
ملف رقم : 2020/30

حساب رقم : 2020/12624

لتحفيل  عرفي  ع د  بم ت�ضى 

داتي  شخص  من  التجاري  األصل 
 CENTRE شركة  إلى   109420 رقم 

BAYANE في طفر االنشاء.

على ل رير مراجع الحسابات  بناء 

 (COMMISSAIRE AUX APPORTS 

املبين  التجاري  األصل  ل اام  لم 
من ال انفن   53 أعاله عحسب البند 

 13 بتاريخ   1.97.49 بظهير   96/5

األسا�ضي  علل انفن   ،1997 فبرا ر 

للشركة املست بلاة بمفجب الت اام 

 APPORT EN  العاناة املساهمة 

.(NATURE

مبلغ  في  الت اام  لحد د  علم 

237.745,06 درهم.

تسجل  التعرضات  فإن  عبذلك 

بمكتب الضبط باملحكمة االبتدائاة 

التجاري)  السجل  بتمار   مكتب 

15  فما املفالاة للنشر   داخل أجل 

األعلى عالثاناة.

النشر  األعلى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

8 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية
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املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 129834
حساب رقم 9122
باع أصل لجاري

الحامل  الساد محمد عمفر  باع 

 ،BE411995 الفطناة  للبطاقة 

الحاملة  عمفر  جلالة  عالساد  

للبطاقة الفطناة C207180، لفائد  

الحامل  الدحماني  أنفر  الساد 

.BL82713 للبطاقة الفطناة

الحامل  الدحماني  رشاد  الساد 

.R159321 للبطاقة الفطناة

باع األصل التجاري، بائع املالبس 

 19 الكائن  بالت ساط،  الجاهز  

قسارية الحامد ة حي العافن بالدار 

الباضاء، عاملسجل بالسجل التجاري 

لحت رقم 439900 - 376694.

تسجل  التعرضات  فإن  عبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر   خمسة  أجل  داخل  الباضاء 

 فما املفالي للنشر  األعلى عالثاناة.

النشر  األعلى
عن رئيس كتابة  الضبط

46 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد
إعالن عن باع أصل لجاري

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط باملحكمة االبتدائاة ببرشاد، 

في  مؤرخ  رسمي  ع د  بم ت�ضى  أنه 

ففت الساد علي   ،2020 فبرا ر   25

عالشريك  املسير  بصفته  الد اني 

فيرانز«  »م هى  بشركة  الفحاد 

للساد  عبد هللا عزان، سعاد عزان، 

الد ن  نفر  عالساد  عزان،  حسن 

كم هى،  املستغل  األصل  عزان، 

حي  جنين  شارع  بزاعية  الكائنة 

 STE CAFE FIRENZE عفاق برشاد 

لحت  التجاري  بالسجل  عاملسجلة 

عدلك ثمن إجمالي قدره   5687 رقم 

600.000 درهم.

التعرضات  جماع  فإن  ععلاه 

ل دم بكتابة الضبط بهاله املحكمة 

قسم السجل التجاري داخل أجل 15 

 فما من لاريخ النشر  األعلى عالثاناة.

النشر  الثاناة

رئيس مصلحة كتابة الضبط

30 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة

بالجريد   عقع  خطأ  استدراك 

الرسماة عدد 5137 بتاريخ 13 أبريل 

باإلعالن   3394 الصفحة رقم   2011

الذي  حمل رقم 40.

املحكمة التجارية بفجد .

بدال من :

املحكمة التجارية بفاس.

عالتصفاة  التسفية  مكتب 

عالتساير ال ضائي.

 : رقم  امل اعلة  صعفبة  ملف 

.10/2011/1

التسفية ال ضائاة رقم 2011/1

شركة أعريفن بنف.

......................................................

...........................................................

  رأ :

املحكمة التجارية بفجد 

عالتصفاة  التسفية  مكتب 

عالتساير ال ضائي

رقم  امل اعلة  صعفبة  ملف 

10/2011/1

التسفية ال ضائاة رقم 2011/1

شركة أعريفن بنف.

......................................................

...........................................................

الباقي ال تغاير فاه.

بالجريد   عقع  خطأ  استدراك 

ماي   9 بتاريخ   5193 عدد  الرسماة 

باإلعالن   4340 الصفحة رقم   2012

الذي  حمل رقم 419.

املحكمة التجارية بفجد .

بدال من :

املحكمة التجارية بفاس.

عالتصفاة  التسفية  مكتب 

عالتساير ال ضائي.

تسفية قضائاة.

 : رقم  امل اعلة  صعفبة  ملف 

.10/2011/04

......................................................

...........................................................

تسفية ال ضائاة رقم 2012/3

  رأ :

املحكمة التجارية بفجد 

عالتصفاة  التسفية  مكتب 

عالتساير ال ضائي

تسفية قضائاة

رقم  امل اعلة  صعفبة  ملف 

10/2011/04

تسفية قضائاة رقم 2012/3

......................................................

...........................................................

الباقي ال تغاير فاه.

بالجريد   عقع  خطإ  استدراك 

الرسماة عدد 5200 بتاريخ 27  فناف 

باإلعالن   6061 الصفحة رقم   2012

الذي  حمل رقم 163.

املحكمة التجارية بفجد .

بدال من :

املحكمة التجارية بفاس.

عالتصفاة  التسفية  مكتب 

عالتساير ال ضائي.

تسفية قضائاة.

 : رقم  امل اعلة  صعفبة  ملف 

.10/2012/2

......................................................

......................................................

  رأ :

املحكمة التجارية بفجد 

عالتصفاة  التسفية  مكتب 

عالتساير ال ضائي

تسفية قضائاة

رقم  امل اعلة  صعفبة  ملف 

10/2012/2

......................................................

......................................................

الباقي ال تغاير فاه.



6899 الجريدة الرسميةعدد 5618 - 9 دع ال عد  1441  فالو  فلاف 2020) 

 III.  -  إعالنات إدارية

عكالة الحفض املائي لسبف

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بمفجب قرار أصدرله مد ر  عكالة 

الحفض لسبف رقم ح.ج 2020/2987 
بتاريخ 10  فناف 2020 الذي ساجري  

 2-60 »صفلانا«  الع ار املسمى  على 

دي    شهاد  امللكاة رقم 7/88285،  

املتفاجد  بالجماعة التراباة سايس، 

عمالة  الزهفر،  االدارية  امللح ة 

 6 لاريخ  من  ابتداء  فاس،  عاقلام 

 فلاف 2020  الى غا ة 15  فلاف 2020 

بحث علني في شأن مشرعع الترخاص 

منه، من أجل  بحفر بئر  عجلب املاء 

س ي حد  ة املنزل مساحتها 0.0030 
هكتارا لفائد  الساد  رشاد  البكاري 

لبطاقة  الحامل  بفعل ة  عمحمد 

 C791199 التعـــــــــــريف الفطناة رقم  

.Z257992 ع

 1

عكالة الحفض املائي لسبف

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بمفجب قرار أصدرله مد ر  عكالة 

الحفض لسبف رقم ح.ج 2020/2996 
بتاريخ 10  فناف 2020 الذي ساجري  

دي       »1 »حسان  املسمى  الع ار  على 

  ،67/12050 رقم   الع اري  الرسم 

ا ت  التراباة  بالجماعة  املتفاجد  

اقلام  الحاجب،  دائر   بفرزعين، 

6  فلاف  من لاريخ  ابتداء  الحاجب،  

 2020 15  فلاف  غا ة  الى    2020

بحث علني في شأن مشرعع الترخاص 

من  منه،  املاء  عجلب  ث ب   ببانجاز 

أجل س ي مساحة 5 هكتارات لفائد  

الساد االش ر عبد الرحمان الحامل 

رقم   الفطناة  التعـــــــــــريف  لبطاقة 

.R75226

 2

عكالة الحفض املائي لسبف

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد ر   أصدرله  قرار  بمفجب 

ح.ج    رقم  لسبف  الحفض  عكالة 

2020/2993  بتاريخ 10  فناف 2020 

املسمى  الع ار  على  ساجري   الذي 
»بالد الحمر« دي     الرسم الع اري 

املتفاجد     ،05/75644 رقم  

الجمعة،  عين  التراباة  بالجماعة 

مكناس،   اقلام  عرمة،  عين  دائر  

الى    2020 6  فلاف  من لاريخ  ابتداء 

بحث علني في   2020 13  فلاف  غا ة 

شأن مشرعع الترخاص بانجاز ث ب  

عجلب املاء منه، من أجل االستعمال 

املاشاة س ي مساحة  عارعاء  املنزلي 

11  هكتارات لفائد  الساد صفصافي 

التعـــــــــــريف  لبطاقة  الحامل  محمد  

.PZ800486  الفطناة رقم

 3

عكالة الحفض املائي لسبف

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بمفجب قرار أصدرله مد ر  عكالة 

 الحفض لسبف رقم 2020/114 ح.ج 

الذي   2020 10  فناف  بتاريخ 

املسمى  الع ار  على  ساجرى 

امللكاة  شهاد   دي   »3 »مبرعكة 

املتفاجد بالجماعة   69/19299 رقم 

عين  باشفية  الش ف،  عين  التراباة 

يع فب،  مفالي  إقلام   الش ف، 

إلى  30  فناف 2020  من لاريخ  ابتداء 

علني  بحث   2020 14  فلاف  غا ة 

بحفر  الترخاص  مشرعع  شأن  في 

منه من أجل س ي  عبئر عجلب املاء 

مساحة 2,11 هكتارات لفائد  الساد 

لبطاقة  الحامل  هللا  فضل  لحلف 

.B17846 التعريف الفطناة

4

عكالة الحفض املائي لسبف

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مد ر   أصدرله  قرار  بمفجب 
رقم  لسبف  املائي  الحفض  عكالة 
9  فناف  بتاريخ  ح.ج/2020/2989 
الع ار  على  ساجرى  الذي   2020
دي  اغزديس«  »بالخفانة  املسمى 
ص   492 ع د مخارجة بنظائر عدد 
341 علداعت بالخفانة دي ع د شراء 
ضمن بعدد 312 ص 227 عبالخفانة 
ص   65 ضمن بعدد  دي ع د شراء 
التراباة  بالجماعة  املتفاجد   44
إفران  إقلام  أزرع  دائر   لمحضيت 
إلى   2020 3  فلاف  لاريخ  من  ابتداء 
علني  بحث   2020 13  فلاف  غا ة 
بإنجاز  الترخاص  مشرعع  شأن  في 
منه من أجل س ي  ث ب عجلب املاء 
هكتارات بالتن اط   5,3633 مساحة 
الهادي  عبد  عهادي  الساد  لفائد  
لبطاقة  الحاملين  احمد  ععهادي 
عرقم   D124077 التعريف الفطناة 

.D210335
10

عكالة الحفض املائي لسبف

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مد ر   أصدرله  قرار  بمفجب 
رقم  لسبف  املائي  الحفض  عكالة 
9  فناف  بتاريخ  ح.ج/2020/2990 
الع ار  على  ساجرى  الذي   2020
املسمى »جنان زمفر 1587« دي شهاد  
املتفاجد   59006/16 عدد  امللكاة 
الخميسات التراباة   بالجماعة 
باشفية الخميسات إقلام الخميسات 
إلى   2020 3  فلاف  لاريخ  من  ابتداء 
بحث علني في   2020 13  فلاف  غا ة 
بئر  بإنجاز  الترخاص  مشرعع  شأن 
عجلب املاء منه من أجل س ي حد  ة 
منزل لفائد  الساد محمد جف عنجا  
التعريف  لبطاقة  الحاملين  بفزبفز 

.X94701 عرقم X68603 الفطناة
11

عكالة الحفض املائي لسبف

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد ر   أصدرله  قرار  بمفجب 

رقم  لسبف  املائي  الحفض  عكالة 

9  فناف  بتاريخ  ح.ج/2020/2991 

الع ار  على  ساجرى  الذي   2020

شهاد   دي  »لمسفال«  املسمى 

املتفاجد   15/2020 االستغالل عدد 

دائر   املان  آ ت  التراباة  بالجماعة 

بفملان  إقلام  مرمفشة  ا مفزار 

إلى   2020 3  فلاف  لاريخ  من  ابتداء 

علني  بحث   2020 13  فلاف  غا ة 

بإنجاز  الترخاص  مشرعع  شأن  في 

منه من أجل س ي  ث ب عجلب املاء 

لفائد   هكتارات   4,2653 مساحة 

الساد بفحااط عمر الحامل لبطاقة 

.CB20665 التعريف الفطناة

12

عكالة الحفض املائي لسبف

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد ر   أصدرله  قرار  بمفجب 

رقم  لسبف  املائي  الحفض  عكالة 

11  فناف  بتاريخ  ح.ج/2020/2997 

الع ار  على  ساجرى  الذي   2020

مطلب  دي  الدار«  »فدان  املسمى 

املتفاجد   81/3130 عدد  التحفاظ 

الجفهر   عين  التراباة  بالجماعة 

الخميسات  إقلام  لافلت  دائر  

إلى   2020 6  فلاف  لاريخ  من  ابتداء 

علني  بحث   2020 15  فلاف  غا ة 

بإنجاز  الترخاص  مشرعع  شأن  في 

س ي  أجل  من  منه  املاء  عجلب  بئر 

هكتارا لفائد  الساد   0,80 مساحة 

الفرد مجاد عبشرى فائزي الحاملين 

 C638782 لبطاقة التعريف الفطناة 

.UA27888 عرقم

13
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عكالة الحفض املائي لسبف

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد ر   أصدرله  قرار  بمفجب 

رقم  لسبف  املائي  الحفض  عكالة 

11  فناف  بتاريخ  ح.ج/2020/2999 

الع ار  على  ساجرى  الذي   2020

املسمى »فدان ظهر الخفرشف« دي 

املتفاجد   94 ع د شراء ضمن بعدد 

بالجماعة التراباة م ام الطلبة دائر  

من  لافلت إقلام الخميسات ابتداء 

لاريخ 6  فلاف 2020 إلى غا ة 15  فلاف 

مشرعع  شأن  في  علني  بحث   2020

املاء  عجلب  ث ب  بإنجاز  الترخاص 

منه من أجل س ي مساحة 0,7250 

هكتارا لفائد  الساد دريفش سعاد 

الفطناة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.J813483

14

عكالة الحفض املائي لسبف

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد ر   أصدرله  قرار  بمفجب 

رقم  لسبف  املائي  الحفض  عكالة 

11  فناف  بتاريخ  ح.ج/2020/3001 

الع ار  على  ساجرى  الذي   2020

ع دي  دي  بركة«  »جنان  املسمى 

مكرر عضمن   38 ضمن بعدد  شراء 

بالجماعة  املتفاجد   741 بعدد 

دائر   املصدر  عالل  سادي  التراباة 

الخميسات إقلام الخميسات ابتداء 

غا ة  إلى   2020 6  فلاف  لاريخ  من 

بحث علني في شأن   2020 15  فلاف 

عجلب  بئر  بإنجاز  الترخاص  مشرعع 

مساحة  س ي  أجل  من  منه  املاء 

0,5462 هكتارا لفائد  الساد لافاج 

التعريف  لبطاقة  الحامل  عسف  

.X43420 الفطناة

15

عكالة الحفض املائي لسبف

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد ر   أصدرله  قرار  بمفجب 

رقم  لسبف  املائي  الحفض  عكالة 

11  فناف  بتاريخ  ح.ج/2020/2762 

الع ار  على  ساجرى  الذي   2020

شهاد   دي  لحرش«  »فدان  املسمى 

عقطعة   81/3123 عدد  امللكاة 

أرا�ضي فالحاة باملحل املسمى فدان 

 416 رقم  لحت  ضمن  الحرش 

خميس  التراباة  بالجماعة  املتفاجد 

إقلام  لافلت  دائر   سادي  حيى 

فالو  لاريخ  من  ابتداء  الخميسات 

 فلاف 2020 إلى غا ة 10  فلاف 2020 

بحث علني في شأن مشرعع الترخاص 

بإنجاز ث ب عجلب املاء منه من أجل 

هكتارات   2,3409 مساحة  س ي 

اعمف�ضى  هللا  عبد  الساد  لفائد  

التعريف  لبطاقة  الحامل  ادريس 

.G17268 الفطناة

16

عكالة الحفض املائي لسبف

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد ر   أصدرله  قرار  بمفجب 

رقم  لسبف  املائي  الحفض  عكالة 

11  فناف  بتاريخ  ح.ج/2020/3002 

الع ار  على  ساجرى  الذي   2020

املسمى »عين الديسة« دي ع د شراء 

املتفاجد    43 ععدد   355 ض بعدد 

دائر   الخير  رباط  التراباة  بالجماعة 

صفرع إقلام صفرع ابتداء من لاريخ 6 

 فلاف 2020 إلى غا ة 15  فلاف 2020 

بحث علني في شأن مشرعع الترخاص 

بإنجاز ث ب عجلب املاء منه من أجل 

س ي مساحة 0,4650 هكتارا لفائد  

الساد الغام محمد الحامل لبطاقة 

.Z16994 التعريف الفطناة

17

عكالة الحفض املائي لسبف

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مد ر   أصدرله  قرار  بمفجب 

رقم  لسبف  املائي  الحفض  عكالة 

11  فناف  بتاريخ  ح.ج/2020/3003 

الع ار  على  ساجرى  الذي   2020

مذكر   دي شراء  »الحمرية«  املسمى 

  87 عدد  إشهاد   21 عدد  الحفز 

بفحلف  التراباة  بالجماعة  املتفاجد 

ابتداء  لاز   إقلام  أملال  عاد  دائر  

غا ة  إلى   2020 6  فلاف  لاريخ  من 

بحث علني في شأن   2020 15  فلاف 

مشرعع الترخاص بإنجاز ث ب عجلب 

منه من أجل االستعمال املنزلي  املاء 

الحامل  محمد  بيبو  الساد  لفائد  

.Z40420 لبطاقة التعريف الفطناة

18

عكالة الحفض املائي لسبف

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مد ر   أصدرله  قرار  بمفجب 

رقم  لسبف  املائي  الحفض  عكالة 

11  فناف  بتاريخ  ح.ج/2020/3004 

الع ار  على  ساجرى  الذي   2020

شهاد   دي  »الهاشماة«  املسمى 

املتفاجد    41/28098 عدد  امللكاة 

دائر   العنفصر  التراباة  بالجماعة 

صفرع إقلام صفرع ابتداء من لاريخ 6 

 فلاف 2020 إلى غا ة 15  فلاف 2020 

بحث علني في شأن مشرعع الترخاص 

بإنجاز ث ب عجلب املاء منه من أجل 

س ي مساحة 4,70 هكتارات لفائد  

الساد شكاع محمد الحامل لبطاقة 

.CB65977 التعريف الفطناة

19

عكالة الحفض املائي لسبف

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد ر   أصدرله  قرار  بمفجب 

رقم  لسبف  املائي  الحفض  عكالة 

11  فناف  بتاريخ  ح.ج   2020/3005

الع ار  على  ساجرى  الذي   2020

املسمى لابفريت دي مفضفع االشهاد 

 244 ص   416 بعدد  ض  شراء 

لزكات،  التراباة  بالجماعة  املتفاجد 

ابتداء  إقلام افران،  باشفية افران، 

غا ة  إلى   2020 6  فلاف  لاريخ  من 

بحث علني في شأن   2020 15  فلاف 

مشرعع الترخاص بإنجاز ث ب عجلب 

 5 من أجل س ي مساحة  منه،  املاء 

الجااللي  يشف  الساد  لفائد   هكتارا 

الفطناة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D117938

20

عكالة الحفض املائي لسبف

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد ر   أصدرله  قرار  بمفجب 

رقم  لسبف  املائي  الحفض  عكالة 

11  فناف  بتاريخ  ح.ج   2020/3007

الع ار  على  ساجرى  الذي   2020

ع د  دي  عبفدمام  افشتاح  املسمى 

 392 ص   319 بعدد  ض  شراء 

لزكات،  التراباة  بالجماعة  املتفاجد 

ابتداء  إقلام افران،  باشفية افران، 

غا ة  إلى   2020 6  فلاف  لاريخ  من 

بحث علني في شأن   2020 15  فلاف 

مشرعع الترخاص بإنجاز ث ب عجلب 

مساحة  س ي  أجل  من  منه،  املاء 

الدرعيش  الساد  لفائد   هكتارا   5

التعريف  لبطاقة  الحامل  بفجمعة 

.DA21732 الفطناة

21
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عكالة الحفض املائي لسبف

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مد ر   أصدرله  قرار  بمفجب 

رقم  لسبف  املائي  الحفض  عكالة 

11  فناف  بتاريخ  ح.ج   2020/3008

الع ار  على  ساجرى  الذي   2020

امللكاة   شهاد   دي  بفلزلت  املسمى 

عدد 67/12604 املتفاجد بالجماعة 

اكفراي،  دائر   يعزم،  أ ت  التراباة 

 6 لاريخ  من  ابتداء  الحاجب،  إقلام 

 فلاف 2020 إلى غا ة 15  فلاف 2020 

بحث علني في شأن مشرعع الترخاص 

من أجل  منه،  بإنجاز بئر عجلب املاء 

لفائد   هكتارا   5 مساحة  س ي 

الساد بفلزلت سعاد الحامل لبطاقة 

.D496942 التعريف الفطناة

22

عكالة الحفض املائي لسبف

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مد ر   أصدرله  قرار  بمفجب 

رقم  لسبف  املائي  الحفض  عكالة 

10  فناف  بتاريخ  ح.ج   2020/2995

الع ار  على  ساجرى  الذي   2020

دي  لحسن  الحاج  تغبالفت  املسمى 

 32/2019 رقم  االستغالل  شهاد  

املتفاجد بالجماعة التراباة سرغانة، 

ابتداء  بفملان،  إقلام  بفملان،  دائر  

غا ة  إلى   2020 6  فلاف  لاريخ  من 

بحث علني في شأن   2020 15  فلاف 

مشرعع الترخاص بإنجاز ث ب عجلب 

مساحة  س ي  أجل  من  منه،  املاء 

هكتارا لفائد  الساد عفني   2.1124

التعريف  لبطاقة  الحامل  الحسين 

.C46276 الفطناة

23

عكالة الحفض املائي لسبف

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مد ر   أصدرله  قرار  بمفجب 

رقم  لسبف  املائي  الحفض  عكالة 

10  فناف  بتاريخ  ح.ج   2020/2992

الع ار  على  ساجرى  الذي   2020

املسمى اكلمام دي ع د كراء املتفاجد 

دائر   لمحضيت،  التراباة  بالجماعة 

أزرع، إقلام افران، ابتداء من لاريخ 6 

 فلاف 2020 إلى غا ة 15  فلاف 2020 

بحث علني في شأن مشرعع الترخاص 

بإنجاز ث ب عجلب املاء منه، من أجل 

لفائد   هكتارا   4.96 مساحة  س ي 

مصطفى  االدري�ضي  الزياني  الساد 

التعريف  لبطاقة  الحامل  معه  عمن 

.DA66882 الفطناة

24

عكالة الحفض املائي لسبف

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مد ر   أصدرله  قرار  بمفجب 

رقم  لسبف  املائي  الحفض  عكالة 

10  فناف  بتاريخ  2020/2988ج 

الع ار  على  ساجرى  الذي   2020

املسمى محمد عمحمد 1 دي شهادتي 

ععدد   67942/21 عدد  امللكاة 

بالجماعة  املتفاجد   68649/21

لاهلة،  دائر   مطماطة،  التراباة 

6  فلاف  ابتداء من لاريخ  إقلام لاز ، 

2020 إلى غا ة 15  فلاف 2020 بحث 

بإنجاز  الترخاص  مشرعع  شأن  في 

عجلب املاء منه ساقاة لفائد  الساد 

لباض عبد ال ادر الساكن بحي عالل 

الفا�ضي مطماطة لاز .

25

عكالة الحفض املائي لسبف

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد ر   أصدرله  قرار  بمفجب 

رقم  لسبف  املائي  الحفض  عكالة 

9  فناف  بتاريخ  ح.ج   2020/2971

الع ار  على  ساجرى  الذي   2020

مفضفع  الجماعي  الع ار  املسمى 

التحد د اإلداري عدد 297 دي ع د 

املتفاجد   15302 عدد  ملف  إ جار 

املخفي،  سادي  التراباة  بالجماعة 

ابتداء  أفران،  إقلام  أزرع،  دائر  

غا ة  إلى   2020 3  فلاف  لاريخ  من 

بحث علني في شأن   2020 13  فلاف 

مشرعع الترخاص بإنجاز ث ب عجلب 

املاء منه، من أجل س ي مساحة 50 

 TEMAHDITE هكتارا لفائد  شركة 

GREENPLACE SARL AU في شخص 

ممثلها ال انفني.

26

عكالة الحفض املائي لسبف

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد ر   أصدرله  قرار  بمفجب 

رقم  لسبف  املائي  الحفض  عكالة 

9  فناف  بتاريخ  ح.ج   2020/2965

الع ار  على  ساجرى  الذي   2020

مفضفع  الجماعي  الع ار  املسمى 

التحد د اإلداري عدد 297 دي ع د 

املتفاجد   14907 عدد  ملف  ا جار 

املخفي،  سادي  التراباة  بالجماعة 

ابتداء  افران،  إقلام  أزرع،  دائر  

غا ة  إلى   2020 3  فلاف  لاريخ  من 

بحث علني في شأن   2020 13  فلاف 

مشرعع الترخاص بإنجاز ث ب عجلب 

مساحة  س ي  أجل  من  منه،  املاء 

شركة  لفائد   هكتارا   48.8308

NASSIM AL ARZ SARL في شخص 

ممثلها ال انفني.

27

عكالة الحفض املائي لسبف

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد ر   أصدرله  قرار  بمفجب 

رقم  لسبف  املائي  الحفض  عكالة 

11  فناف  بتاريخ  ح.ج   2020/3006

الع ار  على  ساجرى  الذي   2020

املسمى السعد ة دي شهاد  امللكاة 

بين عرثة  عمخارجة   K/14720 عدد 

 37 ص   15 بعدد  ض  بالترا�ضي 

املتفاجد بالجماعة التراباة أ ت حرز 

إقلام  لاعجدات،  عين  دائر   هللا، 

6  فلاف  لاريخ  من  ابتداء  الحاجب، 

2020 إلى غا ة 15  فلاف 2020 بحث 

الترخاص  مشرعع  شأن  في  علني 

بإنجاز ث ب عجلب املاء منه، من أجل 

لفائد   هكتارا   2.50 مساحة  س ي 

لبطاقة  الحاملة  خد جة  الغفتي 

.D9096 التعريف الفطناة

28 

عكالة الحفض املائي لسبف

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد ر   أصدرله  قرار  بمفجب 

رقم  لسبف  املائي  الحفض  عكالة 

9  فناف  بتاريخ  ح.ج   2020/2969

الع ار  على  ساجرى  الذي   2020

مفضفع  الجماعي  الع ار  املسمى 

التحد د اإلداري عدد 297 دي ع د 

املتفاجد   15303 عدد  ملف  ا جار 

املخفي،  سادي  التراباة  بالجماعة 

ابتداء  افران،  إقلام  أزرع،  دائر  

غا ة  إلى   2020 3  فلاف  لاريخ  من 

بحث علني في شأن   2020 13  فلاف 

مشرعع الترخاص بإنجاز ث ب عجلب 

مساحة  س ي  أجل  من  منه،  املاء 

 WAHAT شركة  لفائد   هكتارا   50

INMA SARL AU في شخص ممثلها 

ال انفني.

29
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